PAY2PHONE KULLANICI SÖZLEŞMESİ
1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs
caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli- İstanbul adresinde mukim PAY2 PHONE
İNTERAKTİF ÖDEME ARACILIĞI HİZMETLERİ TİC. A.Ş. ŞİRKETİ (bundan
sonra“PAY2PHONE” olarak anılacaktır) ile tanımlamaya yarayan üyelik bilgileri
kayıt anında alınacak olan KULLANICI tarafından onaylandığı anda yürürlüğe
girmiştir.
2- TANIMLAR
SÖZLEŞME : PAY2PHONE Ödeme Sisteminin kullanımına ilişkin olarak
KULLANICI ile akdedilmiş olan işbu Sözleşme.
PAY2PHONE : Üye İşyeri’ne ait web sitelerinde Üye İşyeri ile KULLANICI'lar
arasında gerçekleşen mal ve hizmet alım satımlarında, mal ve hizmet bedellerinin
tahsilatında, güvenli ödeme hizmeti sağlayan hizmeti veren şirketi.
PAY2PHONE ÖDEME SİSTEMİ : Üye İşyeri tarafından sunulan ürün veya hizmetin
karşılığı bedeli KULLANICI’nın PAY2PHONE hesabı üzerinden tahsilatının
yapılarak Üye İşyeri hesabına aktarılmasını sağlayan hizmet.
ÜYE İŞYERİ: PAY2PHONE ile PAY2PHONE Ödeme Sisteminin kullanımına
ilişkin bir sözleşme akdetmiş olan Sahibi olduğu web sitesinde, kendisine ait veya
satışına yetkili olduğu mal ve hizmetleri KULLANICI’ya satan, satış bedelinin
tahsilinde kullanan gerçek veya tüzel kişileri.
KULLANICI : İşbu Sözleşmeye taraf olan Üye İşyeri’nin sahip olduğu dijital ortamda
sunulan ürünleri veya hizmetleri satın alan kişi.
DİJİTAL ORTAM: Üye İşyeri’nin mal ve hizmetlerini satışa sunduğu ve

KULLANICI'larla mal ve/veya hizmet satış akdinin kendi aralarında
sonuçlandırıldığı Üye İşyeri’nin sahibi olduğu her türlü elektronik ticaret mecrası.
TAHSİLAT: Üye İşyeri tarafından KULLANICI’ya sunulan mal veya hizmet
karşılığı bakiyenin KULLANICI hesabından Üye İşyeri hesabına aktarılmasıdır.
SİTE: PAY2PHONE tarafından sunulan PAY2PHONE ÖDEME HİZMETİ’nin
çalıştırıldığı www.pay2phone.com isimli internet sitesi.
3- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE FAALİYET
3.1 KULLANICI'nın PAY2PHONE Ödeme Sistemi’nden yararlanma şartlarının ve
tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. KULLANICI, Kullanıcı Sözleşmesi'nin
hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma ve üyeliğe ilişkin olarak
PAY2PHONE tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

3.2 KULLANICI, PAY2PHONE’un banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve
verilen hizmetin nakde çevrilemeyen bir ödeme işleme hizmeti olduğunu kabul
etmektedir. PAY2PHONE üzerinden yürütülen işlemler, bankacılık işlemi değildir.
PAY2PHONE bir havale veya para aktarma hizmeti değildir ve üçüncü taraflara para
göndermek için kullanılamaz.
3.3 PAY2PHONE üzerindeki her aktör sisteme cep telefonu numarası ile kayıt
olmaktadır. KULLANICI da her üye gibi telefon bilgileriyle kayıt olacaktır.
3.4 PAY2PHONE işlemleri her para birimi üzerinden yapılabilir. Bedel karşılıkları
ilgili para birimleri üzerinden T.C. Merkez Bankası efektif satış kurları üzerinden
tanımlanacaktır.
3.5 PAY2PHONE’a kayıtlı hiçbir bakiye nakde çevrilemez. KULLANICI, kendisinin
veya üçüncü kişilere ait PAY2PHONE’a kayıtlı bakiyesini nakde çevrilmesine
aracılık edemez.
3.6. KULLANICI, PAY2PHONE’u her anlamda maniple edecek her türlü girişimden
uzak duracaktır. KULLANICI’nın bu yöndeki davranışlarının tespiti halinde
PAY2PHONE ile ilişkisi kesilerek, sistemden süresiz olarak uzaklaştırılacak ve
mevcut bakiyesi PAY2PHONE şirket hesaplarına transfer edilecektir.
4- YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1 KULLANICI, üye olurken oluşturacağı ve işlem yaparken kullanacağı şifre, onay
kodu gibi her türlü bilginin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak
tutulması durumlarıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu ve
bu bilgilerin muhafazasından, bilişim sistemlerine müdahale sonucu ele geçecek
verilerle ilgili kaynaklanacak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI’nın
doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
4.2 KULLANICI, kendisi tarafından sağlanan tüm bilgilerin güncel, doğru ve hukuka
uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bilgilerin yanlış veya
hatalı olması nedeniyle ortaya çıkacak zarardan PAY2PHONE’un hiçbir şekilde
sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3 KULLANICI, aldığı mal ve/veya hizmete ilişkin olarak Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında tek
sorumlunun Üye İşyeri olduğunu ve Üye İşyeri’nin, Üye İşyeri ve KULLANICI
arasındaki satım akdinin ve/veya hizmet akdinin veya sair hukuki ilişkinin herhangi
şekil ve sıfat ile tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder
4.4 KULLANICI, Üye İşyeri’nden ya da üçüncü şahıslardan kaynaklanan
dolandırıcılık, hile, sahtekarlık ve kötü niyetli sair fiiller nedeniyle KULLANICI’nın
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 kullanılan alışverişte bedelin tahsil edilememesi, KULLANICI'nın
mal veya hizmet bedelinin iadesini talep etmesi, Üye İşyeri ile KULLANICI arasında
ihtilaf çıkması, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere Üye İşyeri'nden, 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 İşyeri'ne ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.7 KULLANICI, 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.
5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, KULLANICI SİTE'ye üye olduğu sürece yürürlükte
kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
KULLANICI dilediği zaman üyeliğine son verebilir. PAY2PHONE,
KULLANICI'ların işbu Sözleşmeye, Site içerisindeki kullanıma ve mevzuata aykırılık
halinde Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshederek kullanıcıların hesaplarını kapatma
hakkına haizdir. Bu durumda, KULLANICI fesih sebebiyle, PAY2PHONE’nın
uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
6 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK
PAY2PHONE, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu
Sözleşmesi'yi, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı
Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri
kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam
edecektir.
7- GEÇERSİZLİK VE BÖLÜNEBİLİRLİK
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.
8- DELİL SÖZLEŞMESİ VE KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
TARAFLAR, 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.
9- UYGULANACAK HUKUK
9.1 İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olacak ve Türk Kanunları’na ve Türk Hukuk
kurallarına göre yorumlanacaktır.

9.2 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından, sona
ermesinden veya feshinden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul
Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
10- DEVİR VE TEMLİK
KULLANICI, 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.

