PAY2PHONE ÖDEME SİSTEMİ GELİŞTİRİCİ SÖZLEŞMESİ
1-Sözleşmenin Tarafları
İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi, …../…../………. (“Yürürlük
Tarihi”) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişliİstanbul adresinde mukim PAY2 PHONE İNTERAKTİF ÖDEME ARACILIĞI
HİZMETLERİ TİC. A.Ş. ŞİRKETİ ŞİRKETİ (bundan sonra“PAY2PHONE” olarak
anılacaktır)ile……………………………………………………………………………
…………………………………......................................................................................
adresinde mukim .............................................................................(bundan sonra
“GELİŞTİRİCİ” olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlarla imzalanarak
yürürlüğe girmiştir.
2-Tanımlar
SÖZLEŞME : PAY2PHONE Ödeme Sisteminin kullanımına ilişkin olarak
GELİŞTİRİCİ ile akdedilmiş olan işbu Sözleşme.
GELİŞTİRİCİ KOMİSYON ORANI: .....%’dir.
ÜST GELİŞTİRİCİ KOMİSYON ORANI: .....%’dir.
GELİŞTİRİCİ: PAY2PHONE Ödeme Sistemi’ne üye yaptığı ve bağlantısının
tanımlandığı her Üye İşyeri’nin PAY2PHONE Ödeme Sistemi ile tahsil ettiği bedel
üzerinden Geliştirici Komisyon Oranı kadar bakiyeyi almayı hakeden gerçek veya
tüzel kişi.
ÜST GELİŞTİRİCİ: PAY2PHONE Ödeme Sistemi’ne üye yaptığı ve bağlantısının
tanımlandığı her geliştiricinin elde ettiği komisyon üzerinden Üst Geliştirici
Komisyon Oranı kadar bakiyeyi almayı hakeden gerçek veya tüzel kişi.
ÜYE İŞYERİ: PAY2PHONE ile Ödeme Sisteminin kullanımına ilişkin bir sözleşme
akdetmiş olan ve internet üzerinde ticari faaliyetler yürüten gerçek veya tüzel kişi.
MÜŞTERİ : ÜYE İŞYERİ’nin sahip olduğu dijital ortamda sunulan ürünleri veya
hizmetleri satın alan kişi.
DİJİTAL ORTAM: ÜYE İŞYERİ’nin sahibi olduğu her türlü elektronik ticaret
mecrası.
TAHSİLAT: ÜYE İŞYERİ tarafından MÜŞTERİ’ye sunulan hizmet karşılığı bedel.
PAY2PHONE ÖDEME SİSTEMİ : ÜYE İŞYERİ tarafından sunulan ürün veya
hizmetin karşılığı bedeli MÜŞTERİ’nin PAY2PHONE hesabı üzerinden tahsilatının
yapılarak ÜYE İŞYERİ hesabına aktarılmasını sağlayan hizmet.
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PAY2PHONE API: ÜYE İŞYERİ’nin PAY2PHONE Ödeme Sistemi'ni
kullanmalarıyla ilgili olarak PAY2PHONE Ödeme Sistemleri ile entegre arayüz
oluşturmak için kullandıkları PAY2PHONE uygulama programlama arayüzleridir
PAY2PHONE İNTERNET SİTESİ : PAY2PHONE tarafından sunulan PAY2PHONE
ÖDEME HİZMETİ’nin çalıştırıldığı www.pay2phone.com isimli internet sitesi.
3-Sözleşmenin Konusu ve Faaliyet
3.1 PAY2PHONE, ÜYE İŞYERİ ağının artırılmasına GELİŞTİRİCİ tarafından
yapılan katkı karşılığı kendisine ödenecek komisyon oranı, hizmetlerinden yararlanma
şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi
amacıyla düzenlenmiştir.
3.2 GELİŞTİRİCİ, PAY2PHONE’un banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve
verilen hizmetin nakde çevrilemeyen bir ödeme işleme hizmeti olduğunu kabul
etmektedir. PAY2PHONE Ödeme Sistemi üzerinden yürütülen işlemler, bankacılık
işlemi değildir.
3.3 PAY2PHONE Ödeme Sistemi üzerindeki her aktör sisteme cep telefonu numarası
ile kayıt olmaktadır. GELİŞTİRİCİ de Ödeme Sistemine her üye gibi telefon
bilgileriyle kayıt olacak ve yönetim arayüzünden hak ettiği komisyon karşlığı
bakiyeyi takip edebilecek, rapor alabilecek ve hakettiği kredinin banka hesabına
transferini isteyebilecektir.
3.4 PAY2PHONE Ödeme Sistemi’ndeki işlemler her para birimi üzerinden
yapılabilir. Bedel karşılıkları ilgili para birimleri üzerinden T.C. Merkez Bankası
efektif satış kurları üzerinden tanımlanacaktır.
3.5 PAY2PHONE Ödeme Sistemi’ne kayıtlı hiçbir bakiye nakde çevrilemez.
GELİŞTİRİCİ, her hangi bir mal ve/veya hizmet sunmadan üçüncü kişilere ait
PAY2PHONE Ödeme Sistemine kayıtlı bakiyesini nakde çevrilmesine aracılık
edemez.
3.6. GELİŞTİRİCİ, PAY2PHONE Ödeme Sistemini her anlamda maniple edecek her
türlü girişimden uzak duracaktır. Geliştirici’nin bu yöndeki davranışlarının tespiti
halinde ÜYE İŞYERİ ile ilişkisi kesilerek, sistemden süresiz olarak uzaklaştırılacak
ve mevcut bakiyesi PAY2PHONE hesaplarına transfer edilecektir.
4- Geliştirici’nin Yükümlülükleri
4.1 GELİŞTİRİ, PAY2PHONE Ödeme Sistemi'ni ÜYE İŞYERLERİNE sunalabilmesi
için;
4.1.1 GELİŞTİRİCİ’den pazarlama sırasında beklenenler (a) PAY2PHONE Ödeme
Sistemi'ni bu sözleşmedeki tanımlara göre doğru bir şekilde anlatmak ve (b)
PAY2PHONE tarafından yapılan tanıtımlarla tutarsız beyanlarda bulunmamak.
4.1.2 GELİŞTİRİCİ, PAY2PHONE'ın çalışanı veya genel vekili değildir. Taraflar
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arasında ortaklık, acente ilişkisi yoktur. Bu Sözleşme, GELİŞTİRİCİ’nin
PAY2PHONE adına herhangi bir finansal hizmet sağlama yetkisi vermez.
4.2 GELİŞTİRİCİ, işbu Sözleşmenin amaçlarına yönelik olarak, PAY2PHONE
Ödeme Sistemine ÜYE İŞYERİ kazandıracak alt geliştirici sözleşmeleri imzalayabilir.
GELİŞTİRİCİ ile bağlantılı bu alt geliştiricinin sisteme kazandırdığı Üye İşyerlerinden
Komisyon kazanabilmesi için alt geliştiriciyi PAY2PHONE’a bildirecek ve
PAY2PHONE Ödeme Sistemi’nde tanımlaması yapılmasını sağlayacaktır.
PAY2PHONE alt geliştirici ile irtibata geçerek aralarındaki alt geliştiricilik hususunda
teyit alabilir.
4.3 GELİŞTİRİCİ ve ona bağlı alt geliştirici/lerin bağlantılı olduğu Üye İşyeri’nin
Üye İşyeri Sözleşmesi’nin fesedilmesi halinde GELİŞTİRİCİ hiçbir hak talep
etmeyecektir.
4.4 MÜŞTERİ'den, ÜYE İŞYERİ’nden, GELİŞTİRİCİ’lerden ya da üçüncü
şahıslardan kaynaklanan dolandırıcılık, hile, sahtekarlık ve kötü niyetli sair fiiller
nedeniyle GELİŞTİRİCİ’nin zarara uğraması durumunda PAY2PHONE’dan hiçbir
talepte bulunmayacağını, PAY2PHONE'un bu durumu öğrenmesi üzerine ya da bu
yönde bir şüphe duyması halinde ilgili hizmeti durdurabileceğini, askıya
alabileceğini, bu nedenle PAY2PHONE’dan hiçbir talepte'te bulunmayacağını kabul
ve taahhüt eder.
4.5 PAY2PHONE Ödeme Sistemi kullanılan alışverişte bedelin tahsil edilememesi,
MÜŞTERİ'nin mal veya hizmet bedelinin iadesini talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet
iddiasında bulunması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere MÜŞTERİ'den,
üçüncü şahıslardan veya resmi ya da özel kurumlardan kaynaklanacak her türlü ihtilaf
şikayet itiraz ve iddia ve taleplere ilişkin olarak, PAY2PHONE'un herhangi bir
sorumluluğu bulunmadığını bu kapsamda sorumluluğun münhasıran ÜYE İŞYERİ'ne
ait olduğunu, yukarıda anılan durumlar nedeniyle ilgili bedelin MÜŞTERİ'ye iade
edilmesi durumunda PAY2PHONE’dan hiçbir Komisyon talebinde bulunmayacağını
ve söz konusu taleplerden uzak tutacağını kabul ve taahhüt eder.
4.6 GELİŞTİRİCİ, PAY2PHONE Ödeme Sistemi kullanımı esnasında alınan mal veya
hizmetlerle ya da gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak, yasal merciler tarafından bir
usulsüzlük veya yasaya aykırılık tespit edilir ve yasal merciler tarafından söz konusu
işlemin iptali veya bedel'in iadesi sonucunu doğuran bir işlem yapılması talep
edildiğinde iptal edilen tutarla ilgili olarak PAY2PHONE’dan hiçbir talepte
bulunmayacağını ve söz konusu taleplerden bağışık tutacağını kabul ve taahhüt eder.
4.7 GELİŞTİRİCİ, PAY2PHONE’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri
gereğince ve resmi makamlara bildirim yapmakla yükümlü olduğu haller
çerçevesinde, kayıtlı olan bilgileri resmi yetkili kurum, makam ve otoritelere
açıklamaya yetkili olacağını ve bu nedenle PAY2PHONE’dan her ne ad altında olursa
olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8 PAY2PHONE tarafından referans anlamında kullanılmak üzere GELİŞTİRİCİ'nin
marka logo unvan ve amblemini kullanabileceğini kabul ve taahhüt eder.
5. Hizmet Karşılığı Komisyon
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5.1 GELİŞTİRİCİ, PAY2PHONE Ödeme Sistemi’ne üye yaptığı ve bağlantının
tanımlandığı her Üye İşyeri’nden PAY2PHONE Ödeme Sistemi’ni kullanarak
harcama yapan Müşteri’lerden tahsil edilen bedel üzerinden Geliştirici Komisyon
Oranı ile hesaplanan kadar bakiye ve varsa Üst Geliştiricisi olduğu Geliştirici’nin elde
ettiği gelir üzerinden Üst Geliştirici Komisyon Oranı hesaplanan kadar bakiye
otomatik olarak Geliştirici’nin hesabına yüklenecektir.
5.2 Biriken bakiye talep edilmesi halinde takip eden ayın 5’inde GELİŞTİRİCİ’nin
Yönetim Arayüzüne girdiği banka hesabına muhtemel transfer giderleri düşüldükten
sonra transfer edilecektir.
5.3 PAY2PHONE, bakiye transfer talebinin verilmesinin ardından GELİŞTİRİCİ
tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle İşlemlerin tamamlanmaması
veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı tutarların
GELİŞTİRİCİ hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır.
PAY2PHONE, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar
neticesinde meydana gelen gecikmelerden, transferin kendi kusuru dışında
gerçekleştirilememesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan
sorumlu olmayacaktır.
5.4 PAY2PHONE Ödeme Sistemi’nin kullanıma kapatılması halinde işbu sözleşme
sona erdirilecek ve sona erme gününe kadar birikmiş olan bakiye GELİŞTİRİCİ’ye
transfer edilecektir.
5.5 GELİŞTİRİCİ ona bağlı Üye İşyeri’nin veya Üst Geliştiricisi olduğu bağlı
Geliştirici’nin Sözleşmesi’nin fesedilmesi halinde GELİŞTİRİCİ’nin bu üyelere bağlı
ödenmemiş Komisyonu GELİŞTİRİCİ’ye ödenmez.
6. Geçersizlik ve Bölünebilirlik
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya idari bir organ
tarafından geçersiz olduğu veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda bu
hükmün geçersiz olması yada uygulanamaz olması, işbu sözleşmenin öteki
hükümlerini etkilemez ve bu geçersizlik veya uygulanabilir olmama durumunda
etkilenmeyen bütün hükümler tam olarak yürürlükte kalır.
7. Delil Sözleşmesi ve Kayıtların Geçerliliği
GELİŞTİRİCİ, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda bilişim sistemleri üzerinden
yürütülen bir faaliyet olması nedeniyle PAY2PHONE’un bilgisayar, muhasebe ve
diğer tüm kayıtları ile belgeleri ile tüm e-posta, faks ve benzeri belgelerin, delil teşkil
edeceğini kabul ve taahhüt eder.
8. Uygulanacak Hukuk
8.1 İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olacak ve Türk Kanunları’na ve Türk Hukuk
kurallarına göre yorumlanacaktır.
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8.2 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından, sona
ermesinden veya feshinden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul
Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9. Devir ve Temlik
GELİŞTİRİCİ, PAY2PHONE’un yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı
olarak, tamamen veya kısmen olsun Sözleşme konusu işleri ya da veya işbu
Sözleşme’yi ya da Sözleşme’den kaynaklanan hak ve alacakları herhangi bir üçüncü
gerçek ya da tüzel kişiye devir ya da temlik edemez.
10. Kişisel Verilerin Korunması
GELİŞTİRİCİ, PAY2PHONE Ödeme Sistemi aracılığıyla işleyebileceği her türlü
kişisel veriyi her zaman ilgili kanunlara ve yönetmeliklere ve ileride yürürlüğe
girecek diğer her türlü veri koruma mevzuatı ve bunlarda yapılacak değişikliklere
uygun olacağını garanti ve taahhüt eder.
11. Sözleşmenin Süresi ve Fesih
11.1 PAY2PHONE, GELİŞTİRİCİ’nin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini
hiç ya da Sözleşmede tanımlandığı şekilde yerine getirmemesi ya da yükümlülüklerini
ihlal etmesi halinde GELİŞTİRİCİ’ye durumu yazılı olarak bildirerek on (10) gün
içinde söz konusu aykırılığın giderilmesini ya da yükümlülüklerin yerine getirilmesini
talep edebilir. GELİŞTİRİCİ’nin, yukarıda belirtilen sürede yükümlülüklerini yerine
getirmemesi ya da aykırılığı gidermemesi halinde, PAY2PHONE bu Sözleşme’yi tek
taraflı olarak başkaca hiçbir ihtar ya da ihbara ve hükme gerek kalmaksızın kısmen
veya tamamen feshetmek hakkına sahiptir.
11.2 İşbu Sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren on
iki (12) ay süre ile yürürlükte kalacaktır.
11.3 İşbu Sözleşme, TARAFLAR’dan herhangi biri tarafından, maddede belirtilen
Sözleşme süresinin hitamından en azotuz (30) gün önce fesih ihbarında
bulunulmadığı takdirde, on iki (12) aylık süreler halinde otomatik olarak
yenilenecektir.
TARAFLAR işbu sözleşmeyi kendi gerçek ve serbest iradeleri ile herhangi bir baskı
ve zorlama altında kalmadan akdettiklerini, işbu sözleşmenin içeriğini okuyarak
basiretli tacir sıfatıyla anlayarak kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmiş ve her
sahifesi imzalamışlardır.
İşbu sözleşme 11 Madde ve 5 sayfadan ibaret olup , _____/_____/_______ tarihinde
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düzenlenmiş ve taraflar ile müşterek ve müteselsil kefil özgür iradeleri ile okuyup
anlamış, uymayı kabul ve taahhüt ederek imza etmişlerdir.
Şirket Kaşe İmza

Pay2Phone Kaşe İmza
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