TÜRMOB KART
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1. TARAFLAR
Bir tarafta
İsim-Soyisim
:
TCKN
:
Adres
:
(Bundan böyle işbu sözleşmede 
‘KULLANICI’ 
olarak anılacaktır)
Diğer tarafta,
Unvanı
:
TURK Elektronik Para A.Ş.
Adres
:
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2890 Sokak No: 2 ÇANKAYA / ANKARA
(Bundan böyle işbu sözleşmede 
‘TURK’ 
olarak anılacaktır)aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. Bundan böyle
‘KULLANICI’ 
ve TURK müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılabilecektir.
Madde 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, TÜRMOB mensubu Yeminli Mali Müşavir (YMM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Serbest Muhasebecilerin
(SM)bundan böyle kısaca “meslek mensubu” olarak anılacaktır) ve stajyerlerin yükleme/harcama işlemleri yapabilmesi, müşterilerinden hizmet
ücretlerini tahsil edebilmesi ve yaptıkları çeşitli harcama kanallarında avantajlar sağlaması amacı ile TürmobKart markası ile üretilecek kartların
TURK tarafından geliştirilen akıllı kart teknolojisi kullanılarak kişiselleştirilmesine ilişkin hususlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin
belirlenmesidir.
Madde 3. TÜRMOB KART KULLANIM KAPSAMI
KULLANICI, TürmobKart’ını 
ödeme aracı olarak kullanabilir, anlaşmalı üye iş yerlerinden harcama yapabilir, para transferi ve tahsilat yapmak
amacı ile kullanabilir.TURK, 
TürmobKart
’a her zaman 6493 sayılı Kanuna uygun yeni işlevler ekleme, kaldırma hakkına ve yetkisine sahiptir.
Madde 4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. 
TürmobKart ile yapılan işlemlerde Mali Suçları Araştırma Kurulu ve ilgili diğer Kurum ve Kuruluşlarca çıkarılacak yasal düzenlemelere uygun
olarak TURK, KULLANICI’nın kart üretiminden önce kimlik tespitini yapabilecek ve KULLANICI’ya ait kimlik bilgilerini teyit edebilecektir.
4.2. 
TürmobKart’ın KULLANICI’ya teslim edildiği andan itibaren doğacak olan her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya ait
olacaktır. TürmobKart numarası ve şifrenin KULLANICI dışındaki kişiler tarafından kullanılması yasak olup bunların her ne şekil ve surette olursa
olsun başkaları tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukukî, malî ve cezaî sorumluluk KULLANICI’ya aittir.
4.3. 
KULLANICI, TURK ÖDEME SİSTEMİ üzerinden yapacağı tüm işlemleri 3D Güvenli Ödeme ve SSL sertifikalı web sayfası üzerinden yapacağı
için; HASSAS ÖDEME VERİSİ girilerek gerçekleştirilen tüm işlemler KULLANICI’nın bizzat kendisi tarafından yapılmış sayılır ve KULLANICI ya da
3. kişilerce itirazı kabil değildir.
4.4. KULLANICI, işbu Sözleşme’yi veya atıf yoluyla Sözleşme’ye dahil edilen belgeleri, hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak yasaları kabul
etmekte olup anılan yükümlülüklere aykırı davranışları sebebi ile TURK’un ya da bir üçüncü kişinin haklarının ihlal edilmesinden kaynaklanan
taleplerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
4.5. TURK’un, şüpheli işlemlerde ve harcama itirazı gelmesi halinde KULLANICI adına kendisine bildirilen Banka Hesabına ödemeyi erteleme,
riskin gerçekleşmesi halinde işlem tutarında Banka Hesabına herhangi bir ödeme yapmama hakkı saklı olup bu halde KULLANICI TURK’dan
herhangi bir alacak veya talepte bulunamaz. Harcama itirazının TURK tarafından KULLANICI adına ödeme yapılmasından sonra gelmesi halinde
KULLANICI, Banka’nın TURK hesabından mahsup ettiği tutarı hiçbir hukuki merasime ihtiyaç olmaksızın tek seferde TURK’a ödemekle
yükümlüdür.
4.6. Harcama itirazı durumunda KULLANICI’nın TURK tarafından kendisinden talep edilen bilgi ve belgeyi kendisine verilen süre içerisinde temin
etmemesi halinde KULLANICI, Banka’nın TURK hesabından mahsup ettiği tutarı hiçbir hukuki merasime ihtiyaç olmaksızın tek seferde TURK’a
ödemekle yükümlüdür.
4.7. TürmobKart'ın iş bu sözleşme ile özgülenmiş amacı dışında kullanılması yasak olup TürmobKart’ın bu şekilde kullanılmasından doğacak her
türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir. KULLANICI’nın TürmobKart’ı özgülendiği amaç dışında kullandığının tespiti halinde TURK, herhangi bir ihtar
veya ihbara gerek olmaksızın TürmobKart'ı derhal bloke etmeye ve bu hususta doğacak her türlü zararı KULLANICI’dan tahsil etmeye yetkilidir.
4.8. KULLANICI’nın TÜRMOB ile ilişiğinin kesildiğinin TÜRMOB tarafından TURK’a bildirilmesi halinde TÜRMOB ile ilişiği kesilen KULLANICI’nın
TürmobKart'ı derhal bloke edilir. KULLANICI’nın TürmobKart hesabını kullanmaya devam etmek istemesi halinde bunu TURK’a ıslak imzasını havi
bir talimat ile yazılı şekilde ileterek, TURK tarafından verilecek onaya bağlı olarak elektronik para hesabını kullanmaya devam edebilecektir.
4.9. TürmobKart'ın kullanımına ilişkin her türlü limiti belirlemek ve değiştirmek tek taraflı olarak TURK’a aittir. KULLANICI, TürmobKart'ının kart
limiti güncellemeleri sebebi ile zarara uğradığı iddiası ile TURK’dan herhangi bir alacak ya da tazminat talebinde bulunamaz.
4.10. 
TURK altyapısından kaynaklanmayan herhangi bir sorun nedeniyle TürmobKart'ın kullanılamamasından dolayı oluşabilecek sorun ve
şikâyetlerden ötürü TURK sorumlu tutulamaz.
4.11. 
TURK Ödeme Sistemi Genel Şartları ve Koşulları Sözleşmesi iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. KULLANICI, iş bu
sözleşmenin imzalanması ile birlikte kendiliğinden TURK Ödeme Sistemi Genel Şartları ve Koşulları Sözleşmesi’ne tabi olacaktır. İşbu
Sözleşme’nin imzalanması ile KULLANICI, TURK Ödeme Sistemi Genel Şartları ve Koşulları Sözleşmesi hakkında bilgilendirildiğini ve bunu
bildiğini açık bir şekilde teyit etmekte ve içeriğini tamamen kabul etmektedir.
4.12. 
KULLANICI’nın TürmobKart Hesabına ilişkin yasal mercilerden, kurumlardan gelen taleplerde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yazışma
masrafları, vekalet harcı, vekalet pulu vb. masraflar KULLANICI’nın muvafakatine ihtiyaç olmaksızın TURK tarafından bloke edilip hesaptan
çekilecektir.
4.13. 
KULLANICI, işbu sözleşme kapsamında 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler
uyarınca; her türlü ön ödemeli kart talebi ve işlemlerinde kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası adına hareket etmediğini,kendi adına
ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde kimin hesabına işlem yaptığını ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen gerçek veya tüzel
kişiliğin kimlik bilgileri ve teyidine ilişkin belgelerini işlemlerin yapılmasından önce TURK’a derhal yazılı olarak bildireceğini beyan ve taahhüt
eder.
Madde 5. ELEKTRONİK TAHSİLAT HİZMETİ VE KREDİ KARTI İLE TL YÜKLEME İŞLEMLERİ KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
5.1. 
TURK, KULLANICI tarafından 3. kişilerden yapılacak olan tahsilatların kabul edilmesi ve işleme alınması amacıyla KULLANICI’ya Elektronik
Tahsilat Sistemi’nin kullandırılmasını ve kredi kartı kullanılarak TürmobKart’a para yüklemesi yapılmasını sağlamayı kabul etmektedir.
5.2. KULLANICI, Elektronik Tahsilat Sistemi’ni ve kredi kartı ile TL yüklemeyi sadece işbu Sözleşmede belirtildiği şekilde ve amaçta
kullanacaktır.
5.3. TURK, Elektronik Tahsilat Sistemi ve Kredi Kartı ile TL yükleme sisteminin kullandırılması karşılığında komisyon adı altında belirtilen
ücretlere hak kazanacaktır. KULLANICI, iş bu sözleşmenin akdedilmesinden itibaren herhangi bir zaman içerisinde TURK’un çalışmakta olduğu
bankaların herhangi bir sebeple komisyon oranlarını artırmaları veya ekonomik gelişmelerin gerekli kılması durumunda, söz konuşu artışın aynı
veya farklı oranda TURK Komisyonuna yansıtılabileceğini kabul etmektedir. TURK, işbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler hakkında
KULLANICI’yı internet siteleri vasıtası ile bilgilendirecek olup, KULLANICI’nın değişiklik nedeniyle Sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.
5.4. 
KULLANICI, TürmobKart hesabına kredi kartı ile taksitli para yükleme yolu ile aktarmış olduğu tutarların valörünü beklemeksizin dilediği
tarihte belirtmiş olduğu banka hesabına ilgili tutarın transferini talep ederse, ancak TURK tarafından tek taraflı olarak belirlenen komisyon
oranları ile işlem ücretlerini ödemek sureti ile işlemin gerçekleştirilmesini sağlayabilir.
5.5. KULLANICI, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliklerde ve 6493 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikleri ile BDDK ve TCMB
tarafından yayımlanan her türlü düzenleyici işleme uygun şekilde işbu sözleşme ile verilen hizmetleri kullanacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.
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Belirtilen bu düzenlemeye aksi uygulamalar sebebiyle ortaya çıkan her türlü zarar KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, KULLANICI böylesi bir
zararla TURK’a başvurulması durumunda TURK’u her türlü talep ve davalardan beri kılmayı, TURK’un bu sebeplerle yapmak zorunda kalacağı
her türlü masraftan sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6. 
Tahsilatlar,yüklemeler ve yapılan tahsilat/yüklemelerin transferleri için TURK tarafından tek taraflı olarak limitler konulabilir ve münhasıran
TURK’un takdirine bağlı olarak değiştirilebilir. KULLANICI, limiti aşacak şekilde işlem yapması halinde yapılacak işlemden komisyon kesileceğini
bildiğini kabul ve beyan eder.
5.7. 
Elektronik Tahsilat Sisteminin kullanılması halinde TURK, KULLANICI’ya yapılan ödemeleri kabul edecek ve bu ödemeleri, işbu Sözleşme’de
ve Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtildiği şekilde, komisyon kesildikten sonra KULLANICI’nın TürmobKart hesabına
transfer edecektir. TURK risk politikaları gereğince KULLANICI ile blokeli olarak da çalışabilecek olup, bu durumda ödemeler hafta içi yapılan
işlemler için izleyen pazartesi günü; hafta sonu yapılan işlemler için izleyen pazartesi gününden bir sonraki pazartesi günü gönderilecektir.
TURK’un, Elektronik Tahsilat Sistemi aracılığıyla ödemesi yapılan hizmetler üzerinde kontrol yükümlüğü ve bunlarla ilgili bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. TURK, Elektronik Tahsilat Sistemini kullanan bir KULLANICI’nın veya üçüncü kişinin işleminin fiilen sonuçlanmasını ve
tamamlamasını taahhüt etmemektedir.
5.8. 
Elektronik Tahsilat Sistemi aracılığıyla üçüncü kişiler tarafından yapılan ödemelerin tutarları, ödemenin alınmasını takiben KULLANICI’nın
hamili olduğu ve TURK tarafından ödeme hizmeti sunulan TürmobKart hesabına tahsil edilen ödemeler komisyon ve ücretler kesildikten sonra
veya bloke gün sayısı sonunda transfer edilecektir.
Madde 6. KİŞİSEL VERİLER
İş bu sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar olmak kaydıyla
KULLANICI’ya ait kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi veya kimliği belirli bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle
getirilmesine KULLANICI iş bu sözleşmenin imzalanması ile açıkça rıza göstermiş sayılır.
Madde 7. ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLER
KULLANICI işbu sözleşme ile TURK ve iş birliği ortakları tarafından kendisine elektronik ticari ileti gönderilmesine iş bu sözleşmenin kabulü ile
onay vermektedir.
Madde 8. DELİL SÖZLEŞMESİ
KULLANICI, işbu sözleşme uyarınca tüm işlemlerde, TURK’ un defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının, elektronik kayıtlarının, sunucu
verilerinin, görüntü, telefon ve ses kayıtlarının, faks c
̧ıktılarının vs. diğer belgelerinin, TURK yetkililerince düzenlenecek ilgili tutanakların, kesin
ve münhasır delil tes
kil
bulunması
̧
edeceğini ve KULLANICI tarafından ibraz edilecek tüm belge ve kayıtların TURK kayıtları ile uyum icinde
̧
koşulu ile hüküm ifade edeceklerini ve bu maddenin H.M.K.Md.193 uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.
Madde 9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH
9.1. 
Sözleşme süresizdir.
9.2. Taraflar, 45 gün öncesinden yazılı bildiriminde bulunarak Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Fesih süresi, fesih bildiriminin karşı tarafa
ulaştığı gün başlayacaktır.
9.3. TURK, KULLANICI’nın iş bu sözleşmeden ve Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi
halinde Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir.
9.4. İşbu Sözleşme’nin feshi, Tarafların tazminat talebinde bulunma hakkına veya Sözleşme’nin sona ermesinin ardından, yürürlükte kalmaya
devam edecek olan haklar ve yükümlülüklere halel getirmeyecektir. Bu kapsamda, sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde
üçüncü kişilerden gelebilecek harcama itirazı ve iade talepleri gibi KULLANICI’nın sorumluluğunu doğuran hususlar bakımından KULLANICI’nın
sorumluluğu devam edecektir.
9.5. 
Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi takiben TURK, KULLANICI’nın Yönetim arayüzüne erişimini derhal iptal edecektir.
Madde 10. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPMA USULÜ
TURK, işbu Sözleşme’de ya da bu sözleşmenin bir parçasını teşkil eden diğer sözleşme koşullarında kendi takdirine bağlı olarak ve tek taraflı
olarak değişiklik yapabilecektir. KULLANICI tarafından TURK Yönetim Arayüzüne her erişim kurulduğunda güncel çalışma koşullarını kabul etmiş
sayılacaktır.
Madde 11. TEBLİGAT
11.1.Taraflar, TürmobKart kullanımına ilişkin tüm yazışmaların elektronik ortamda elektronik posta yolu ile yapılacağını kabul ve beyan eder.
11.2. KULLANICI, tebligat adreslerinde ve TURK’a bildirmiş olduğu diğer tüm irtibat bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda, söz konusu
değişikliği ve yeni tebligat adreslerini derhal ve yazılı olarak TURK’a bildirecektir. Aksi halde, KULLANICI’nın yukarıda yer alan tebligat
adreslerine yapılmış ihbarlar,kart teslimatları usulüne uygun ve geçerli şekilde yapılmış sayılacaktır.
Madde 12. YETKİ
İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 13. YÜRÜRLÜK
Taraflar,13 maddeden oluşan işbu Sözleşme’yi kendi gerçek ve serbest iradeleri ile akdettiklerini, işbu Sözleşme’nin içeriğini okuduklarını ve
kabul ettiklerini beyan etmektedirler.
TURK ELEKTRONİK PARA A.Ş.
Kaşe/İmza
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