VELESBİD KART KULLANICI SÖZLEŞMESİ
MADDE:1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu VELESBİD Kart Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta Kart Hamili ile diğer tarafta Eskişehir
Bisiklet Derneği arasında imzalanmıştır.
MADDE:2 SÖZLEŞMENİN AMACI
İşbu Sözleşme Eskişehir Bisiklet Derneği (VelESBİD) üyeleri için çıkarılmış olan VELESBİD Kart’a
ilişkin kullanım koşullarının belirlenmesi ve bu kapsamda Kart Hamili’nin hak ve yükümlülüklerini
belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.
MADDE:3 SÖZLEŞMENİN KURULMASI
1. Kart hamili Sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu
kabul eder.
2. Kart hamili üye ve Eskişehir Bisiklet Derneği, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir
oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren
işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.
3. Kart hamili, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir
kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan,
düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.
4. Eskişehir Bisiklet Derneği ve kart hamili üye, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir
özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
5. İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri
uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil
etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.
6. İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı yeni borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Yeni Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi kart hamili tarafından
yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı
(şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden
çok anlamı ifade etmemektedir.
MADDE:4 TANIMLAR
Kart/Kartlar: VELESBİD Kart’ı,
TCKN: Kart Hamilinin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarasını,
Üye İşyerleri: Eskişehir Bisiklet Derneği ile anlaşmış fiziki işyerlerini (Güncel listeyi
http://www.velesbid.org adresinden takip etmek kart hamilinin sorumluluğundadır),
Kart Hamili: VELESBİD Kart hizmetinden yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.
MADDE:5 KART KULLANIM KOŞULLARI
1. Kart; Eskişehir Bisiklet Derneği ile anlaşmalı Üye İşyerlerinde alışveriş indirimi için çıkartılmış
fotoğraflı bir üye kartıdır. Kart Hamili kendisine ait olan fotoğrafı yine kendi Rıza'sına dayalı olarak
Eskişehir Bisiklet Derneğine VELESBİD Kartta kullanılmak üzere teslim etmiştir. Kart’ın mülkiyeti
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Eskişehir Bisiklet Derneğine aittir.
2. Kart sadece fiziksel olabilir.
3. 18 yaşın üzerindeki her Eskişehir Bisiklet Derneği üyesi Kart başvurusunda bulunabilir.
4. Kart üzerinde herhangi bir kişisel banka hesabı bilgisi bulunmaz.
5. Kart yalnızca, önceden indirim anlaşması yapılmış fiziki işyerlerinde geçerlidir.
6. Kart’ın kullanım süresi Eskişehir Bisiklet Derneği yönetim kurulunun aldığı karara göre belirlenir. Karar
sonunda mevcut Kart kullanılamaz hale gelir.
7. İndirim işlemi, sadece Kart hamilinin harcamaları için geçerlidir.
8. Yeni bir VELESBİD Kart sahibi olabilmek için yasal ve hukuki olarak en az 18 yaşında olunmalıdır, kart
başvurusunda verilen TCKN ve doğum yılı bilgileri nüfus müdürlüğünden kontrol için eşleştirilip onay
alındıktan sonra başvuru tamamlanabilir.
9. Kart ile kazanılan indirimler kapsamında Eskişehir Bisiklet Derneği para iadelerine, işlem iptallerine
yönelik müdahalede bulunamamaktadır. Eskişehir Bisiklet Derneği, hiçbir surette indirim miktarının geri
ödenmesini taahhüt etmez, Kart Hamili bunu peşinen kabul ederek Kart’ı alışverişlerinde kullanmayı
gayrikabili rücu olarak kabul eder. Ayrıca anlaşmalı fiziki işyerleri ile Kart Hamili kullanıcı arasındaki
alışveriş anlaşmazlıklarında, Eskişehir Bisiklet Derneği sadece indirime aracılık ettiğinden anlaşmazlık
konusu ücretin geri ödemesini taahhüt etmez, Kart Hamili bunu peşinen kabul ederek Kart’ı alışverişlerinde
kullanmayı gayrikabili rücu olarak kabul eder.
MADDE:6 SORUMLULUK
1. Teslim alınan Kart’ın tüm sorumluluğu, Kart’ı teslim aldığı an itibari ile Kart Hamili’ne geçecektir.
2. Kart Hamili, Kart’ı, Madde 5’te belirtilmiş koşullar dahilinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kart’ın, Madde 5’te belirtilmiş kullanım koşulları dışında kullanılmasından doğacak her türlü hukuki/cezai
sorumluluk ve yükümlülük bizzat Kart Hamili’ne aittir.
3. Kart Hamili’nin, Kart’ı anlaşmalı olmayan işyerlerinde kullanması durumlarında, bu kullanımlardan
doğacak her türlü hukuki/cezai sorumluluk ve yükümlülüğün bizzat kendisinde olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
4. Kart ile yapılan ürün/mal satımlarında Kart Hamili’nin muhatabı ürünü/malı satan Üye İşyeri’dir. Kart
ile alınan ürün/malda çıkabilecek herhangi bir ayıp, defo, hata, stok sıkıntısı vb. sorunlarda Kart Hamili,
Eskişehir Bisiklet Derneği’ni sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. Kart Hamili Kart’ın başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak şekilde tedbirler almakla
yükümlüdür. Kart’ın kaybolması veya çalınması durumunda sorumluluk bizzat Kart Hamili’ndedir. Bu gibi
durumlarda Kart Hamili’nin derhal Eskişehir Bisiklet Derneği Başkanına bilgi vererek mevcut Kart’ını
iptal ettirmesi gerekmektedir. Kayıp, çalıntı gibi durumların bildirilmesi akabinde kullanıcıya yeni Kart
gönderilir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki bir kullanıcıya en fazla 5 adet Kart
gönderilebilir.
6. Kart Hamili, teknik sebepler nedeniyle Kart ile gerçekleştirdiği işlemin yarım kalması veya hiç
gerçekleşmemesi durumlarında Eskişehir Bisiklet Derneği’ne hiçbir hukuki/cezai sorumluluk ve/veya
yükümlülük atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Kart Hamili, güvensiz bir mecrada işlem yapması sonucunda Kart veya kişisel bilgilerinin üçüncü bir
kişi tarafından ele geçirilmesi halinde Eskişehir Bisiklet Derneği’ne hiçbir hukuki/cezai sorumluluk
ve/veya yükümlülük atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8. Kart Hamili’nin, ihmali veya dikkatsizliği sonucu işleme yanlışlıkla onay verilmesi veya yanlışlıkla
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işlem yapılması durumunda Eskişehir Bisiklet Derneği’ne hiçbir hukuki/cezai sorumluluk ve/veya
yükümlülük atfedilemez. Kart Hamili, bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. Kart Hamili, Eskişehir Bisiklet Derneği’nin mevzuat ve/veya düzenleyici ve denetleyici kurum ve
kuruluşların dayatması sebebiyle Kart’a ilişkin ücretlendirmelerde değişiklik yapma hakkının her daim
saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu değişiklikler en az 30 (otuz) gün öncesinden Kart
Hamili’ne bildirilecektir.
10. Eskişehir Bisiklet Derneği haklı nedenlerin varlığı halinde; Kart’ın kullanımını durdurabilir. Böyle bir
durumda Kart Hamili Kart’ı derhal Eskişehir Bisiklet Derneği’ne iade etmekle yükümlüdür. İşbu madde
kapsamında Kart Hamili, Eskişehir Bisiklet Derneği’nden herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
MADDE:7 ÜCRETLER
1. Kart için Eskişehir Bisiklet Derneği’nin herhangi bir ücret talebi bulunmamaktadır.
MADDE:8 GENEL HÜKÜMLER
1. İşbu Sözleşme, Kart Hamili’nin Kart’ı teslim almasını takiben geçerli olacaktır.
2. Kart Hamili, Kart’ı üçüncü bir kişiye devredemez.
3. Sözleşme’nin herhangi bir kısmının, kanun veya idari bir karar sebebiyle geçersiz veya hükümsüz
kalması halinde, geri kalan kısımlar geçerliliğini koruyacak ve Sözleşme taraflarca genel prensiplere uygun
olarak doldurulacak ve hükümsüz veya geçersiz hüküm(ler), Sözleşme’nin imza tarihinde tarafların
iradelerini en yakın biçimde yansıtacak hükümlerle değiştirilecektir.
4. Eskişehir Bisiklet Derneği, kart kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm koşullarda dilediği zaman önceden
haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar Eskişehir Mahkemeleri ve Eskişehir İcra Daireleri tarafından
çözülecektir. İş bu sözleşmeden doğan damga vergisi Kart Hamiline aittir.
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