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1. TARAFLAR

1. PARTIES

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Rain Yazılım ve
Ticaret A.Ş. (Rain Türkiye) ile Kullanıcı
arasında, Platformlar’da sunulan hizmetleri
kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri
belirlemek amacı ile akdedilmiştir.

This User Agreement is executed by and
between Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“Rain
Turkey”) and User, with a view to
determining the Parties mutual rights and
obligations while using the services provided
at the Website.

2. TANIMLAR

2. DEFINITIONS

Karapara Aklamanın Önlenmesi ve
Müşteriyi Tanıma Politikası: Rain Türkiye
tarafından mevzuat hükümlerine uyum
programı
çerçevesinde
hazırlanan
ve
uygulanan Karapara Aklamanın Önlenmesi
(Anti-Money Laundering “AML”) ve
Müşteriyi Tanıma (Know Your Customer
“KYC”) Politikası anlamına gelir.
Aydınlatma Beyanı: 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Rain
Türkiye
tarafından
veri
sahiplerini
aydınlatmak amacıyla hazırlanan Aydınlatma
Beyanı anlamına gelir.
Hizmetler: Rain Türkiye’nin yürürlükteki
kanunların sınırları dahilinde her türlü ürün ve
hizmetin satın alınması, satışı, dağıtımı,

AML and KYC Policy: means the
Anti-Money Laundering (AML) and Know
Your Customer (KYC) Policy prepared and
implemented by Rain Turkey within the
framework of the legislative compliance
program.
Legal Disclosure: means the Legal
Disclosure prepared by Rain Turkey in
accordance with the Personal Data Protection
Law No.6698 to inform data subjects.
Parties: Rain Turkey and the User is referred
to solely as the Party, together as the Parties.
Platforms:
refers
to
the
website
www.rainturk.com belonging to Rain Turkey
and mobile application.

tanıtımı ve pazarlanması; ihale düzenlenmesi,
internet sitesinde duyurular yapılması, ihracat
ve ithalat yapılmasını içeren ancak bunlarla
sınırlı olmayan hizmetleri anlamına gelir.
Kullanıcı: 
Platformlar’a üye olan gerçek kişi
kullanıcılar anlamına gelir.
Kullanıcı Sözleşmesi: Kullanıcı sözleşmesi
ve ayrılmaz birer parçasını oluşturan tüm
ekleri anlamına gelir ve ayrıca kısaca
Sözleşme olarak da anılmıştır.
Platformlar:
Rain
Türkiye’ye
ait
www.rainturk.com adresinde yer alan
websayfasını ve mobil uygulamayı ifade eder.
Rain Türkiye: Rain Yazılım ve Ticaret
Anonim Şirketi anlamına gelir ve işbu
Kullanıcı Sözleşmesi’nde Biz olarak da anılır.
Taraflar: Kullanıcı ve Rain Türkiye, ayrı ayrı
Taraf, birlikte Taraflar olarak anılır.

Rain Turkey: means Rain Yazılım ve Ticaret
Anonim Şirketi and is also referred to as We /
Us in this Agreement.
Services: means services of Rain Turkey
including but not limited to purchase, sale,
distribution, promotion, and marketing of all
kinds of products and services within the
limits of the applicable law; organizing
auctions, making announcements on the
website, making exports and imports.
User: means the real persons who sign up to
Platforms.
User Agreement: means this user agreement
and all its annexes which constitute an
integral part thereof and is also referred to as
the Agreement.

3. BEYAN VE TEKEFFÜLLER

3. REPRESENTATIONS
AND
WARRANTIES
3.1.The User declares and accepts that this
User Agreement is the only agreement
between him/her and Rain Turkey
regarding Services and supersedes all
previous agreements executed in relation
to the provision of Services.

3.1.Kullanıcı işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin
Hizmetler ile ilgili olarak kendisi ve Rain
Türkiye arasındaki yegâne sözleşme
olduğunu ve Hizmetlerin sağlanması ile
ilgili olarak daha önce yapılan tüm
sözleşmelerin yerine geçmekte olduğunu
beyan ve kabul etmektedir.
3.2.Rain Türkiye
sadece Türkiye’den
Kullanıcılar kabul etmekte veya kabul
etmeyi
hedeflemektedir.
Platformlar
üzerinden kullanıcı hesabı oluşturarak
Kullanıcı Türkiye’de ikamet ettiğini beyan
ve taahhüt etmiştir.
3.3.Kullanıcı (i) bağlayıcı bir sözleşmeye
taraf olabilmek için Türkiye’de şart
koşulan en az 18 yaşı (Kullanıcı’nın
ikame etiği ülkedeki şart koşulan yaş daha
yüksekse en az o yaşı) sağladığını; (ii)
daha önce Hizmetler’i kullanımının askıya
alınmadığını veya engellenmediğini; (iii)

3.2.Rain Turkey accepts or aims to accept the
Users only from Turkey. By creating a
user account through Platforms, the User
represents and warrants that he/she is
resident in Turkey.

3.3.The User represents and warrants that
he/she: (i) is of legal age to form a binding
contract in the Turkey, which is at least 18
years old (if the legal age in user’s
country of residence is higher, at least);
(ii) has not previously been suspended or
banned from using Services; (iii) has full
power and authority to enter into this User

işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne taraf
olabilmek için tüm hak ve yetkilere sahip
olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne
taraf olmakla diğer sözleşmeleri ihlal
etmediğini; (iv) uygulanacak hukuk
kapsamında Hizmetler’i kullanımının
kısıtlanmadığını; ve (v) uygulanacak
hukuka
uygun
olarak
faaliyette
bulunmanızın
yasaklandığı durumda
Hizmetler’i
kullanmayacağını
ve
Hizmetler’i bir tüzel kişilik adına
kullanmak için kaydoluyorsa (a) söz
konusu tüzel kişilik kuruluşunun tabi
olduğu yargı yetkisi kapsamındaki
kanunlar çerçevesinde usulüne uygun
olarak tamamlandığını ve halihazırda
geçerli bir şekilde var olduğunu; ve (b) bu
tüzel kişiliğin adına hareket etme
yetkisine sahip olduğunu beyan ve taahhüt
etmektedir.
3.4.Kullanıcı Platformlar’ı kullanarak ve
işlem talimatları vererek, bu tür işlem
talimatlarını vermek için yeterli bilgiye
sahip olduğunu beyan ve kabul
etmektedir.

3.5.Kullanıcı Hizmetler’e erişiminin ve
Hizmetler’i
kullanımının
kendi
sorumluluğunda olduğunu ve dijital para
birimlerinin alım-satımında kayıp riskinin
yüksek olabileceğini kabul etmektedir.
Kullanıcı, Platformlar’a erişirken veya
kullanırken aşağıdaki riskleri göz önünde
bulunduracağını beyan ve taahhüt eder.
● Dijital para birimlerinin fiyatındaki ve
likiditesindeki
dalgalanmalar,
uygulanacak hukuktaki değişiklikler,
finansal düzenleme eksikliği, mevduat
sigortası koruması, dijital para
birimlerinin yasal ödeme aracı olarak
tanınmaması veya devlet desteğinin

Agreement and in doing so will not
violate any other agreement by entering
into this User Agreement; (iv) is not
restricted from using the Services under
the applicable law; and (v) will not use
Services if any applicable laws in your
country prohibit you from doing so in
accordance with these Terms and if he/she
registers to use the Services on behalf of a
legal entity, you represent and warrant
that (a) such legal entity is duly organized
and validly existing under the applicable
laws of the jurisdiction of its organization;
and (b) you are duly authorized by such
legal entity to act on its behalf.

3.4.By using the Platforms and placing
transaction orders, the User declares and
accepts that he/she has sufficient
information to place such transaction
orders.
3.5.The User accepts that access to and use of
the Services is in his/her responsibility
and that the risk of loss may be high in the
purchase and sale of digital currencies.
The User declares and undertakes to
consider the following risks while
accessing or using the Platforms:
● Losses may occur over a short period
of time based on a number of factors,
including, but not limited to,
fluctuations in the price and liquidity
of digital currencies, changes in
applicable law, a lack of financial
regulation or deposit insurance
protection, a lack of recognition of

olmaması dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere bir dizi faktöre bağlı
olarak kısa bir süre içinde kayıplar
meydana gelebilir;
● Dijital para birimlerindeki işlemler
geri döndürülemez olabilir ve buna
göre, hileli veya kazara yapılan
işlemlerden kaynaklanan kayıplar geri
alınamaz ve bazı dijital para birimi
işlemlerinin, halka açık bir deftere
kaydedildiği varsayılabilir; bu, işlemi
başlattığınız
tarih
veya
saat
olmayabilir ve bazı durumlarda
"durdurma" emirlerini veya iptalleri
etkisiz hale getirir;

● Dijital para birimlerinin değeri, söz
konusu
dijital
para
birimleri
piyasasının
ortadan
kalkması
durumunda belirli bir dijital para
biriminin kalıcı ve toplam değer
kaybına yol açabilecek şekilde piyasa
katılımcılarının itibari para birimini
veya dijital para birimlerini dijital para
birimleri için takas etmeye devam
eden istekliliğinden elde edilebilir.
● Dijital para birimlerinin yapısı,
dolandırıcılık veya siber saldırı
riskinin artmasına neden olabilir ve
Rain Türkiye’nin yaşadığı teknolojik
zorlukların dijital para birimlerine
erişimi veya bunların kullanımını
engelleyebileceği anlamına gelebilir.
Bu beyan, dijital para birimleri ve
Platformlar’ın kullanımıyla ilgili tüm risklerin
kapsamlı bir listesi olarak düzenlenmemiştir.
Kullanıcı koşullarını ve mali kaynaklarını
değerlendirdiğinde bu tür bir ticaretin kendisi
için uygun olup olmadığını dikkatlice
değerlendirmelidir.

digital currencies as legal tender or
lack of government backing;
● Transactions in digital currencies may
be irreversible, and, accordingly,
losses due to fraudulent or accidental
transactions will not be recoverable,
and some digital currency transactions
may be deemed to be made when
recorded on a public ledger, which is
not necessarily the date or time that
you initiated the transaction, rendering
“stop” orders
or cancellations
ineffective in some cases;
● The value of digital currencies may be
derived
from
the
continued
willingness of market participants to
exchange fiat currency or digital
currencies for digital currencies,
which may result in the potential for
permanent and total loss of value of a
particular digital currency should the
market for that digital currency
disappear; and
● The nature of digital currencies may
lead to an increased risk of fraud or
cyber-attack and may mean that
technological difficulties experienced
by Rain Turkey may prevent the
access to or use of digital currencies.

This declaration is not organized as a
comprehensive list of all risks associated with
the use of digital currencies and Platforms.
The User should carefully consider whether
this type of trade is suitable for him/her when
he evaluates his/her conditions and financial
resources.

3.6.Kullanıcı hesabını aşağıdaki faaliyetler 3.6.The User declares and accepts that he/she
(“Yasaklı
Kullanımlar”)
için
will not use his/her account for the
kullanmayacağını
beyan ve kabul
following activities ("Prohibited Uses"):
etmektedir:
● Hizmetler’i,
diğer
kullanıcıların
● Use Services in any manner that could
Hizmetler’den
tam
olarak
interfere with, disrupt, negatively
yararlanmasını engelleyecek, kesintiye
affect or inhibit other users from fully
uğratacak, olumsuz etkileyecek veya
enjoying Services, or that could
engelleyecek
veya
Hizmetler’in
damage, disable, overburden or impair
işleyişine herhangi bir şekilde zarar
the functioning of Services in any
verebilecek, devre dışı bırakabilecek,
manner;
aşırı yükleme yapabilecek veya
bozabilecek herhangi bir şekilde
kullanmak;
● Hizmetler’i herhangi bir yasa dışı
● Use Services to pay for, support or
kumar faaliyetine ödeme yapmak,
otherwise engage in any illegal
desteklemek veya başka bir şekilde
gambling
activities;
fraud;
buna katılmak için; dolandırıcılık; kara
money-laundering;
or
terrorist
para aklama; veya terörist faaliyetler;
activities; or other illegal activities;
veya diğer yasadışı faaliyetler için
kullanmak;
● Hizmetler’e erişmek veya veri
● Use any robot, spider, crawler, scraper
ayıklamak
için
Rain
Türkiye
or other automated means or interface
tarafından sağlanmayan herhangi bir
not provided by Rain Turkey to access
robot, örümcek, tarayıcı, kazıyıcı veya
Services or to extract data;
diğer otomatik araçları veya arayüzü
kullanmak;
● Başka bir kullanıcının hesabını
● Use or attempt to use another user’s
yetkisiz olarak kullanmak veya
account without authorization, or to
kullanmaya teşebbüs etmek veya
threaten, abuse, harass, stalk or
başkalarını tehdit etmek, istismar
otherwise violate or infringe on the
etmek, taciz etmek, gizlice takip
legal rights of others, or to incite
etmek veya başka bir şekilde
hateful, intolerant or violent speech or
başkalarının yasal haklarını ihlal
acts against another party;
etmek veya başka bir kişiye karşı
nefret dolu, hoşgörüsüz veya şiddet
içeren konuşmaları veya eylemleri
teşvik etmek;
● Attempt to circumvent any of Rain
● Rain Türkiye’nin kontrollerinden veya
Turkey’s controls or technology, or
teknolojisinden
herhangi
birini
attempt to access any service that is
atlatmaya
veya
erişim yetkisi
not authorized to access;
tanınmayan herhangi bir hizmet veya
alanı erişmeye çalışmak;

● Rain Türkiye’nin önceden yazılı izni
olmadan Hizmetler ile etkileşime giren
herhangi bir üçüncü kişi uygulaması
geliştirmek;
● Herhangi bir manipülatif veya
önceden düzenlenmiş alım satım dahil
ancak bunlarla sınırlı olmak üzere
yanlış, hileli, doğru olmayan veya
yanıltıcı bilgi, işlem veya faaliyet
oluşturmak veya yürütmek; ve
● Herhangi bir üçüncü şahsı, bu Bölüm
kapsamında yasaklanan faaliyetlerden
herhangi birine katılmaya teşvik veya
ikna etmek.
Yasaklı Kullanımlar, Hizmetler’in aşağıdaki
işler, faaliyetler, uygulamalar veya öğelerle
bağlantılı olarak kullanımını içerir: (i) yatırım
ve kredi hizmetleri; (ii) kısıtlanmış mali
hizmetler; (iii) fikri sınai mülkiyet veya
mülkiyet hakları ihlali; (iv) sahte veya izinsiz
mal; (v) yasal düzenlemelere tabi ürünler ve
hizmetler; (vi) uyuşturucu ve uyuşturucu
teçhizatı; (vii) sahte ilaçlar; (viii) yasa dışı
uyuşturucuları taklit etmek için tasarlanmış
maddeler; (ix) pornografik veya müstehcen
içerik ve hizmetler; (x) çok katlı pazarlama;
(xi)
haksız,
yağmacı
veya aldatıcı
uygulamalar; veya (xii) yüksek riskli ticari
girişimler.

● Develop any third-party applications
that interact with Services without
Rain Turkey’s prior written consent;
● Create or execute false, fraudulent,
inaccurate, or misleading information,
transactions or activities, including,
but limited to, any manipulative or
pre-arranged trades; and
● Encourage or induce any third party to
engage in any of the activities
prohibited under this Section.

Prohibited Uses includes the use of the
Services in connection with the following
businesses, activities, practices or items: (i)
investment and credit services; (ii) restricted
financial services; (iii) intellectual property or
proprietary
rights
infringement;
(iv)
counterfeit or unauthorized good; (v)
regulated products and services; (vi) drugs
and
drug
paraphernalia;
(vii)
pseudo-pharmaceuticals; (viii) substances
designed to mimic illegal drugs; (ix)
pornographic or obscene content and services;
(x) multi-level marketing; (xi) unfair,
predatory or deceptive practices; or (xii) high
risk business ventures.

3.7.Kullanıcı Rain Türkiye’nin kendisine
hiçbir şekilde vergi veya yatırıma yönelik
veya bunlarla ilgili yasal tavsiye 3.7.The User declares and accepts that Rain
Turkey does not give him/her any legal
vermediğini, Rain Türkiye’nin bu
advice regarding taxes or investments, that
kapsamda bir hizmetinin bulunmadığını,
Rain Turkey does not have any services in
söz konusu hususlarda aldığı tüm kararları
this context, and that he/she takes all the
kendisinin aldığını beyan ve kabul
decisions he/she makes on these matters.
etmektedir.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS

4.1.Her bir kullanıcı Platformlar’da yalnızca 4.1.Each user can have only one account on
bir hesaba sahip olabilir. Aksinin tespiti
the Platforms. If it is determined that this
halinde Rain Türkiye, Kullanıcı’ya ait
is not the case, Rain Turkey has a right to
hesapları ihbarsız olarak askıya alma ve
suspend and cancel accounts of the User
kapatma hakkına sahiptir.
without notice.
4.2.Hizmetlerin sağlandığı Platformlar’ın, 4.2.Rain Turkey owns intellectual industrial
yazılım kodlarının, içeriklerin, alan
property rights of Platforms that provide
adlarının, tasarımların, logonun ve diğer
the services, software codes, content,
tüm fikri sınai mülkiyet haklarının
domain names, designs, logos, and all
(üçüncü kişilerce sağlanan içerik ve
other (except content and applications
uygulamalar hariç olmak üzere) sahibi
provided by third parties). All rights
Rain Türkiye’dir. Rain Türkiye’ye ait olan
belonging to Rain Turkey that are not
ve burada sayılmayan tüm haklar saklıdır.
listed here are reserved.
4.3.Kullanıcı tarafından oluşturulan hesap 4.3.The account created by the User belongs
yalnızca kendisine aittir ve hesap üçüncü
only to himself/herself and the account
bir kişiye satılamaz ve devredilemez.
cannot be sold or transferred to a third
Hesabın her ne nam altında olursa olsun
party. Rain Turkey has the right to cancel,
üçüncü bir kişi tarafından kullandırılması
suspend or freeze the account if the
durumunda Rain Türkiye hesabı kapatma,
account is used by a third party under any
askıya alma, dondurma haklarına sahiptir.
name. The actions taken by Rain Turkey
Rain Türkiye tarafından kullanıcı hesabına
in relation to the user account will not
uygulanan bu işlemler Kullanıcı’nın dijital
affect the User's digital currency assets.
para birimleri varlıklarını etkilemez.
4.4.Rain Türkiye AML ve KYC Politikası
doğrultusunda kullanıcı adayının hesap
oluşturulurken talep edilen bilgileri temin
etmemesi veya temin etmesine karşılık
kimlik tespitinin yapılamaması veya
kullanıcı adayının gelir getiren ana iş
konusu
hakkında
yeterli
bilgi
edinilememesi halinde ilgili kullanıcı
hesabını aktive etmeme hakkına sahiptir.
Daha
önce
sağladığı
bilgiler
doğrultusunda
hesabı
oluşturulan
Kullanıcı’nın kimlik bilgilerinin yeterliliği
ve doğruluğu konusunda sonradan makul
şüphenin ortaya çıkması durumunda
makul şüphe ortadan kaldırılmadığı sürece
Rain Türkiye söz konusu Kullanıcı’nın

4.4.In line with the AML and KYC Policy,
Rain Turkey reserves the right to deny the
activate relevant user account if the user
candidate
does
not
provide
or
identification could not be made despite
providing the above information or
sufficient information about the source of
funds of the user candidate cannot be
obtained. If a reasonable doubt arises later
about the adequacy and accuracy of the
User's identity information, whose
account was created in line with the
information previously provided, Rain
Turkey has the right to suspend the user's
account, unless this reasonable doubt is
removed. The discretion of reasonable
doubt lies with Rain Turkey.

hesabını askıya alma hakkına sahiptir.
Makul şüphenin takdir hakkı Rain
4.5.The User accepts and undertakes, without
Türkiye’dedir.
Rain Turkey's prior written consent, not to
modify, copy, reproduce, retransmit,
4.5.Kullanıcı, Rain Türkiye’nin önceden
distribute, sell, publish, create or store
yazılı
izni
olmadan,
Platformlar
derivative works from source code or
aracılığıyla
sağlanan
veya
Rain
similar proprietary or confidential data or
Türkiye'nin logosu veya diğer ticari veya
other similar information provided
hizmet markalarını gösteren kaynak
through the Platforms or showing Rain
kodunu veya benzeri özel veya gizli
Turkey's logo or other trademarks or
verileri veya diğer benzer bilgileri
service marks.
değiştirmemeyi, kopyalamamayı, yeniden
üretmemeyi,
yeniden
iletmemeyi,
dağıtmamayı, satmamayı, yayınlamamayı,
bunlardan türev çalışmalar oluşturmamayı
veya depolamamayı kabul ve taahhüt
etmektedir.
4.6.The User is obliged to make money
transfers through his / her own bank
4.6.Kullanıcı
gerçekleştirdiği
para
account. Rain Turkey has the right to
transferlerini kendisine ait banka hesabı
cancel the transaction in case Rain Turkey
üzerinden gerçekleştirmekle yükümlüdür.
evaluates the transactions as suspicious.
Gerçekleştirilen işlemlerin Rain Türkiye
tarafından
şüpheli
olarak
değerlendirilmesi halinde Rain Türkiye
söz konusu işlemi iptal etme hakkına
4.7.At Rain Turkey's sole discretion, if the
sahiptir.
User's account mobility is deemed outside
the scope of its normal activity, Rain
4.7.Tamamen Rain Türkiye’nin takdirine
Turkey may seek approval from the User
bağlı
olarak,
Kullanıcı’nın
hesap
in secondary electronic, verbal, written or
hareketliliğinin normal faaliyet kapsamı
otherwise, before taking the necessary
dışında kabul edilmesi durumunda, Rain
measures.
Türkiye gerekli gördüğü önlemleri
almadan önce ikincil elektronik, sözlü,
yazılı veya başka şekilde Kullanıcı’dan 4.8.Incorrect pricing may occur in digital
currencies due to technical failures in the
onay isteyebilir.
Platforms or third-party services that
provide services to the Platforms. In these
4.8.Platformlar’da veya Platformlar’a hizmet
cases, Rain Turkey has the right to cancel
sunan üçüncü kişi hizmetlerinde yaşanan
the transactions made during the said
teknik aksaklıklardan kaynaklı olarak
period in order to correct the pricing and
Dijital
Para
Birim’lerinde
hatalı
to ensure that the Services reach the User
fiyatlandırmalar oluşabilir. Bu durumlarda
correctly, to suspend the accounts that
Rain Türkiye hatalı fiyatlandırmaları
have made transactions due to incorrect
düzeltmek ve Hizmetler’in Kullanıcı’ya

doğru şekilde ulaşması adına söz konusu
sürede yapılan işlemleri iptal etme, hatalı
fiyatlandırmalardan işlem gerçekleştiren
hesapları askıya alma ve eğer söz konusu
hesaplara yapılan işlemler doğrultusunda
ödeme yapılmışsa bu ödemelerin iadesini
talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu
işlemler
doğrultusunda
yapılan
ödemelerin
Rain
Türkiye’ye
iade
edilmemesi halinde Rain Türkiye her türlü
hukuki yola başvurma hakkında sahiptir.

pricing, and to request the refund of these
payments if the payments have been made
in line with the transactions made to the
said accounts. In the event that payments
made in line with these transactions are
not returned to Rain Turkey, it has the
right to take any legal action.

5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
5. FEE POLICY
5.1.Rain Türkiye, Hizmet'lerle ilgili ücret 5.1.Rain Turkey will publish its fee policy
politikasını Platformlar’ın Komisyon ve
related to the Services on the Platforms’
Fees & Commissions section. The help
Ücretler bölümünde ilan edecektir.
section of the site can be reached at
Site’nin
yardım
bölümüne
destek@rainturk.com. Fees will be
destek@rainturk.com
adresinden
effective from the moment they are
ulaşılabilmektedir.
Ücretler,
yardım
announced in the help section.
bölümünde ilan edildiği andan itibaren
geçerlilik kazanacaktır.
5.2.Rain Türkiye, her alış ve satış 5.2.Rain Turkey is entitled to receive a
işlemlerinde
kullanıcılarından
kendi
percentage-based commission determined
belirlediği bir oran üzerinden komisyon
by itself on every purchase and sale
(hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir.
transactions (service fee) from its users.
Rain Türkiye, zaman zaman bu ücretler ve
Rain Turkey has the right to make
oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına
changes on these fees and rates from time
sahiptir.
to time.
5.3.Rain Türkiye, her TL çekme işleminde 5.3.Rain Turkey is entitled to receive a fee
kullanıcılarından kendi belirlediği bir
determined by itself on each Turkish Lira
işlem ücreti alma hakkına sahiptir.
withdrawal transaction. The User will be
Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin
deemed to have accepted the payment of
kabul ve onaylanması ile, bu işlem
this transaction fee upon acceptance and
ücretinin
alınmasını
kabul
etmiş
approval of this User Agreement.
sayılacaktır.
5.4.Dijital para birimi transferleri iade
currency
transfers
are
edilemez, dolayısıyla Rain Türkiye 5.4.Digital
non-refundable, so it is not possible to
tarafından tahsis edilen komisyon veya
refund the commission or transaction fees
işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir
allocated by Rain Turkey, and the User do

ve Kullanıcı’nın bu ücretlerin iadesini
isteme hakkı bulunmamaktadır.

not have the right to request a refund of
these fees.

6. SORUMLULUĞUN REDDI
6. DISCLAIMER OF LIABILITY
6.1.Kullanıcı’nın
işlem
geçmişi
Rain 6.1.The User's transaction history is available
Türkiye’de
mevcut olup kullanıcı
on Rain Turkey and the User is
hesabının takibinden ve şifre ve kullanıcı
responsible for tracking the user account
adının
korumasından
Kullanıcı’nın
and protecting the password and
kendisi sorumludur. Kullanıcı yetkisiz ve
username. The User must report
şüpheli her türlü işlemi aşağıda verilen
unauthorized and suspicious transactions
iletişim bilgilerini kullanarak Rain
of all kinds to Rain Turkey immediately,
using the contact information listed below.
Türkiye’ye derhal bildirmek zorundadır.
Hesabın çalınmasından ve yetkisiz kişiler
Rain Turkey is not liable for any damages
tarafından
kullanılmasından
doğan
resulting from account theft or use by
zararlardan Rain Türkiye sorumlu
unauthorized persons.
değildir.
6.2.Kullanıcı, Platformlar’da oluşturduğu 6.2.The User will only be able to use the
account created on the Platforms in
hesabını yalnızca AML ve KYC
accordance with the AML and KYC
Politikası’na ve Uygulanacak Hukuk’a
Policy and the Applicable Law. Rain
uygun
olarak
kullanabilecektir.
Turkey will not be responsible for any
Kullanıcının aksi yöndeki eylemlerinden
actions taken by the User. Rain Turkey
Rain Türkiye sorumlu olmayacaktır. Rain
will be able to take the necessary
Türkiye aykırılığın tespiti halinde gerekli
measures and use all of its legal rights in
önlemleri alabilecek, her türlü hukuki
case of the detection of a breach.
hakkını kullanabilecektir.
6.3.AML ve KYC Politikası’na uygun olarak, 6.3.In accordance with the AML and KYC
Platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen
Policy,
the
legal
and
criminal
tüm işlemlerin hukuki ve cezai sorumlusu
responsibility of all transactions carried
Kullanıcı’dır. Platformlar aracılığıyla satın
out through the Platforms is the User's.
alınan dijital para birimlerinin nasıl
Rain Turkey is not responsible for the
kullanıldığı, hangi kişilere aktarıldığı ve
User's transactions. Due to the nature of
bir suçta kullanılıp kullanılmadığının
digital currencies, it is not possible to
tespiti dijital para birimlerinin doğası
determine
how
digital
currencies
gereği mümkün değildir. AML ve KYC
purchased through the platforms are used,
Politikası’nda da belirtildiği üzere, dijital
to whom they are transferred, and whether
para birimlerinin kötüye kullanımından
they are used in a crime. As stated in the
doğan doğrudan veya dolaylı, menfi veya
AML and KYC Policy, Rain Turkey is not
müspet zararlardan Rain Türkiye’nin
liable for direct or indirect, negative, or
sorumluluğu bulunmamaktadır.
positive damages arising from the misuse
of digital currencies.

6.4.Rain Turkey will occasionally perform
identity verification and confirmation
procedures for the deposits and
withdrawals of digital currencies made by
the User. These procedures may also
include requesting the bank account
information of the person holding the
account.

6.4.Rain Türkiye, Kullanıcı tarafından
gerçekleştirilen dijital para birimlerinin
yatırılması ve çekilmesi işlemlerinde
zaman zaman kimlik doğrulama ve onay
prosedürleri
gerçekleştirecektir.
Bu
prosedürler kullanıcı hesabına para
transferi gerçekleştirilen kişinin banka
hesabı bilgisinin istenmesini de içerebilir. 6.5.In the event of planned or unplanned
interruptions in the internet network used
6.5.Platformlar aracılığıyla yapılan işlemler
by the User during the transactions made
sırasında Kullanıcı tarafından kullanılan
through the platforms, the completion of
internet ağında yaşanılan planlı veya
the transaction may be delayed. Rain
plansız
kesintilerin
gerçekleşmesi
Turkey is not responsible for any delay in
durumunda
işlemin
tamamlanması
deposits or withdrawals with digital
gecikebilir. Rain Türkiye, dijital para
currencies.
birimleri ile para yatırma veya çekme
işlemlerinde herhangi bir gecikmeden
sorumlu değildir.
6.6.Rain Turkey has the authority to
determine the rules regarding deposits and
6.6.Platformlar’daki kullanıcı hesaplarına
withdrawals to user accounts on the
yapılacak para yatırma ve çekme
Platforms and to make changes at any
işlemlerine ilişkin kuralları belirleme ve
time.
dilediği zaman değişiklik yapma yetkisi
Rain Türkiye’ye aittir.
6.7.Kullanıcı
mevcut
risklere
karşı 6.7.The User is informed about the security
measures that can be taken against
alınabilecek
güvenlik
önlemleri
existing risks when deemed necessary.
konusunda
gerekli
görüldüğünde
However, Rain Turkey will not be held
bilgilendirilir. Fakat Kullanıcı’nın tavsiye
responsible for any direct or indirect
edilen güvenlik önlemlerine uygun
damages that the User may encounter,
hareket
etmelerine
rağmen
even if they act in accordance with the
karşılaşabilecekleri doğrudan ve dolaylı
recommended security measures.
zararlardan Rain Türkiye sorumlu
tutulamayacaktır.
6.8.Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen tüm
işlem talimatlarının hatasız ve bilerek
yapılmış işlem emirleri olduğu kabul
edilir ve bu işlemler Kullanıcı’nın
sorumluluğundadır.

6.8.It is accepted that all transaction
instructions made by the User are faultless
and deliberate transaction orders, and
these transactions are under the
responsibility of the User.

6.9.Rain Türkiye, Kullanıcı’ya ait dijital para
birimlerinin güvenliğinin sağlanması için
basiretli bir tacir olarak gerekli çabayı
göstermektedir. Rain Türkiye tarafından
alınan önlemlere rağmen Kullanıcı’ya ait
dijital
para
birimlerine
karşı
gerçekleşebilecek
saldırılardan
Rain
Türkiye sorumlu değildir.
6.10. Rain Türkiye, Platformlar’da veya
Platformlar’a hizmet sunan üçüncü kişi
hizmetlerinde
yaşanan
teknik
aksaklıklardan kaynaklı oluşan doğrudan
veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.
6.11. Kullanıcı hesabına para yatırma ve
hesabından para çekme işlemlerini
belirlenen sürelerde gerçekleştirmekle
yükümlüdür. Bu işlemlerin belirlenen
süreler
dışında
gerçekleştirilmesi
durumunda doğabilecek doğrudan ve
dolaylı zararlardan Rain Türkiye sorumlu
değildir.

6.9.Rain Turkey makes the necessary effort as
a prudent merchant to ensure the security
of the User's digital currencies. Despite
the measures taken by Rain Turkey, Rain
Turkey is not responsible for any attacks
against digital currencies of User.

6.10. Rain Turkey is not responsible for
direct or indirect damages arising from
technical failures in the Platforms or
third-party services that provide services
to the Platforms.
6.11. The User is obliged to deposit and
withdraw money from his/her account
within the specified periods. Rain Turkey
is not responsible for any direct or indirect
damages that may arise if these
transactions are not carried out on
specified time periods.

6.12. Rain Türkiye'nin üçüncü kişi bir 6.12. In the event that Rain Turkey is
acquired by or merged with a third-party
kuruluş tarafından satın alınması veya bir
entity, Rain Turkey reserve the right to
üçüncü kişi kuruluşla birleştirilmesi
transfer or assign the data it has collected
durumunda Rain Türkiye, Kullanıcı’dan
from the User.
topladığı verileri aktarma veya devretme
hakkını saklı tutar.
6.13. Destek
hizmetleri
yalnızca 6.13. Support services are provided only
through the destek@rainturk.com e-mail
destek@rainturk.com
e-posta
adresi
address. Any requests made through any
üzerinden sağlanmaktadır. Bu adres
channel other than this address do not
dışında herhangi bir kanal ile yapılan
belong to Rain Turkey. This clause is a
talepler Rain Türkiye’ye ait değildir. İşbu
notification to the User, and Rain Turkey
madde Kullanıcı'ya bir tebliğ niteliğinde
cannot be held responsible for any direct
olup, Rain Türkiye yukarıda belirtilen
or indirect damages incurred by the User
e-posta adresi haricindeki herhangi bir
due to an e-mail sent from any e-mail
e-posta adresinden gönderilmiş bir e-posta
address other than the e-mail address
sebebiyle Kullanıcı'nın uğrayabileceği
specified above.

doğrudan ve dolaylı zararlardan sorumlu
tutulamaz.
7. DİĞER HÜKÜMLER
7. OTHER PROVISIONS
7.1.Yürürlülük: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi 7.1.Effectiveness: Due to its nature, this User
doğası
gereği
fesihten
veya
Agreement will remain valid even after
termination or termination.
sonlanmasından sonra da geçerliliğini
koruyacaktır.
7.2.Değişiklikler: Rain Türkiye, işbu 7.2.Amendments: Rain Turkey, has the right
to unilaterally amend and update any and
Sözleşme’de yer alan tüm koşulları ve
all terms and conditions contained in this
hükümleri önceden bir ihbara gerek
Agreement without the requirement of a
kalmaksızın değiştirme ve güncelleme
prior notice.
hakkına tek taraflı olarak haizdir.
7.3.Kısmi Hükümsüzlük: İşbu Kullanıcı 7.3.Severability: In the event that one or
Sözleşmesi’nin hükümlerinden birinin
several of the provisions of this User
veya birkaçının geçersiz, yasa dışı veya
Agreement becomes invalid, illegal,
herhangi bir şekilde uygulanamaz hale
unenforceable, or inapplicable in whatever
gelmesi durumunda, diğer hükümlerin
manner, the validity, legality, or
geçerliliği, yasallığı veya uygulanabilirliği
applicability of the other provisions will
hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya
by no means be affected or altered.
değiştirilmeyecektir.
7.4.Bildirimler: Kullanıcı, hesabında kayıtlı 7.4.Notifications: The User accepts that the
e-posta adresine gönderilen e-postaların
e-mails sent to the e-mail address
yazılı bildirim yerine geçeceğini kabul
registered in his/her account will replace
etmektedir.
written notification.
7.5.Sözleşmenin Dili:
İşbu
Kullanıcı 7.5.Language
of
Agreement:
Sözleşmesi'nin diğer herhangi
bir
Notwithstanding any other provision of
hükmüne bakılmaksızın, işbu Kullanıcı
this User Agreement, any translation of
Sözleşmesi'nin herhangi bir çevirisi size
this User Agreement is provided for your
kolaylık sağlamak için sunulmuştur.
convenience. The meanings of terms,
Buradaki terimlerin, koşulların ve
conditions, and representations herein are
temsillerin anlamları, Türkçe dilinde
subject to
their definitions and
tanımlarına ve yorumlarına tabidir.
interpretations in the Turkish language.
7.6.Uygulanacak Hukuk ve Yetki: İşbu 7.6.Applicable Law and Jurisdiction: 
This
Kullanıcı
Sözleşmesi
Türkiye
User Agreement shall be interpreted in

Cumhuriyeti
kanunları
uyarınca
yorumlanacaktır. Site’nin kullanımından
doğan
ve/veya
işbu
Kullanıcı
Sözleşmesi’nde yer alan koşul ve
hükümlere ilişkin çıkabilecek tüm
uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul
Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.

accordance with the laws of the Republic
of Turkey. Istanbul Çağlayan (Central)
Courts and Execution Offices are
authorized to resolve all disputes that may
arise from the use of the Site and / or
regarding the terms and provisions
contained in this User Agreement.

