Girilmesi Yasak Olan Web Siteleri
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Kumar içeriğine sahip web siteleri
Siyasi içeriğe sahip web siteleri
Taklit veya sahte ürünler satan web siteleri
Çalıntı mal satan web siteleri
Bahis siteleri (bahis, kumar borçları veya kumar kazançları için ödeme
alma/gönderme siteleri)
Şiddet içerikli web siteleri
Sigara ya da tütün ürünleri satan web siteleri
Cinsel içerikli web siteleri
Erotik içeriğe sahip hizmetler
Pornografik içeriğe sahip ürünler
Reçeteli ya da reçetesiz ilaç satışı
Çağrı merkezleri aracılığıyla satış yapan şirketler
Askeri ürünler satan web siteleri,
Çilingir cihazları satan web siteleri
Piyango bileti satan web siteleri
Posta listeleri ve kişisel bilgiler satan web siteleri
Ateşli silahlar, kesici, delici silahlar vs. satışı – örneğin biber gazı, taklit
silahlar ve bayıltıcı silahlar dahil
Alkol satan web siteleri
Hayvan ve yaban hayatı ürünlerinin satışı - örneğin canlı hayvanlar,
doldurma hayvanlar ve fildişi dahil
Uyuşturucuların ve uyuşturucu gereçlerinin satışı
Elektronik ekipman satışı – örneğin kablo TV çırpma-çözücüler, radar
tarayıcılar ve trafik sinyal kontrol cihazları
Elektronik gözetleme ekipman satışı - örneğin telekulak aygıtları ve telefon
dinleme cihazları dahil
Menkul kıymet satan web siteleri
Organ satan web siteleri
Kaçak ürünler veya ihracı yasak ürünleri satan web siteleri
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilen
ürünleri satan web siteleri
Resmi giysi ve üniforma satan web siteleri
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sertifikası olmadan yiyecek ve içecek
satan web siteleri
Üye işyeri uygulamasında ödeme sayfası ana alandan farklı bir alanda
bulunan web siteleri
Sayfada fiyat bilgisi ya da "Satın al" düğmesi bulunmayan web siteleri
Herhangi bir hizmet vermeden para kabul eden web siteleri
Bitcoin (sanal para) kullanan web siteleri
Hava yastığı ve ek araç donanımı satan web siteleri
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VPN veya filtreleme yazılımları sunan web siteleri
Online ilişki siteleri

Özel değerlendirilmesi gereken siteler
• Barındırma (hosting) hizmetleri sunan web siteleri
• Açık artırma / Açık eksiltme siteleri

Mali ve Profesyonel Hizmetler
Yatırım ve
Kredi
Hizmetleri

Menkul kıymet brokerleri; ipotek danışmanlığı veya borç
azaltma/indirimi hizmetleri; Kredi danışmanlığı veya onarımı;
gayrimenkul fırsatları; kredi araçları
Para gönderme hizmetleri, çek ödemeleri, havaleler, posta havalesi;
döviz alışverişi veya bayileri; kefalet senedi; tahsilat büroları;
Para ve
avukatlık ücreti borçlu olunun hukuk bürolarına yapılan ücret
hukuk
ödemeleri dışında para alan diğer tüm hukuk büroları (örneğin,
hizmetleri hukuk büroları müşterilerin parasını tutmak, tahsilat veya geri
ödeme işlemlerini yapmak, uyuşmazlık bulunan fonları tutmak için
iyzico kullanamaz)
Gerçek paraya, fiziksel veya dijital ürünlere ve hizmetlere
Sanal para dönüştürülebilen, yeniden satışı yapılabilen, döviz olarak
ya da değer değiştirilebilen veya başka bir başka şekilde sanal dünya dışına
yüklemeli çıkabilen sanal para birimleri (örneğin, Bitcoin); satıcının kendisi
kart
dışında bir başka kişi tarafından sahip olunan, tutulan veya
çıkarılan değer yüklemeli kartların veya kredilerin satışı

Fikri mülkiyet ihlali, kısıtlamalara tabi veya yasa dışı ürün ve
hizmetler
Suç faaliyetlerini teşvik edebilecek veya doğrudan suça neden
olabilecek ürün veya hizmetlerin satışı, korsan müzik, film,
Fikri mülkiyet yazılım dağıtımı veya satışı ya da hak sahibinin izni olmadan
veya mülkiyet
başka lisanslı malzemelere erişim imkanı verilmesi; ticari
haklarının ihlali marka, patent, telif hakkı, ticari sır veya herhangi bir üçüncü
tarafın mülkiyet veya gizlilik haklarını doğrudan ihlal eden
veya ihlalini kolaylaştıran her türlü ürün veya hizmet.
Markalı ürünlerin ya da tasarımcı ürünlerinin veya hizmetlerin
Sahte veya
Yetkisiz satışı veya perakende satışı; yasadışı yollarla ithal
yetkisiz ürünler
veya ihraç edilen mal veya hizmetlerin satışı

Esrar dispanserleri ve ilgili işletmeler; Tütün, e-sigara ve eÖzel Mevzuata sıvı satışı; online eczaneler; yaş kısıtlı mal veya hizmetler;
Tabi Ürünler ve silah ve mühimmat; barut ve diğer patlayıcılar; havai fişek ve
Hizmetler
benzeri ürünleri; zehirli, yanıcı ve radyoaktif maddeler; yasal
statüsü eyaletlere göre değişen ürün ve hizmetler
Terör mevzuatı Terör mevzuatı kapsamında olan tüm ürün ve hizmetler

Gerçeğe aykırı bilgi veren, hileyle maddi menfaat elde etmeye ya
da insanları karalamaya yönelik tutumlar
Kısa yoldan
zengin olma
Yatırım fırsatları veya yüksek getiri vaat eden hizmetler
mekanizmaları
Sabıka kaydı
fotoğrafları
Esas amacı itibarıyla kişilerin hakkında itibarlarına zarar verme
yayınlayan ya da olan sabıka kaydı fotoğrafları gibi içeriklerin yayınlanması
yayınlanmış
veya yayınlanmış bu tür içeriklerin kaldırılmasını sağlayan
resimleri
platformlar.
kaldıran siteler
Alıcıya herhangi bir katma değer sunmadan yapılan satışlar,
devlet hizmetlerinin yetkisiz olarak veya herhangi bir ekstra
Katma Değersiz
katkı yapılmadan yeniden satışı, takdiri tamamen tarafımızda
Hizmetler
olmak üzere tüketicilere yönelik haksız, yanıltıcı veya hileli
ürün ve hizmetlerin satışı

Finansal ortaklarımız tarafından diğer gerekçelerle yasaklanan
ürünler veya hizmetler
Para toplama

Yüksek riskli
işletmeler
(tekrar
değerlendirilmesi
gerekebilir)

Hangi şekilde olursa olsun lisanslı veya lisansız üçüncü
şahıslara olan borçları tahsil hizmetleri, faktoring veya
fonların kaynağını karartmak için yapılan her türlü benzeri
faaliyet
• İflas avukatları;
• Bilgisayar teknik destek;
• Medyumluk hizmetleri;
• Seyahati rezervasyon hizmetleri ve kulüpleri;
• Hava yolları seferleri; deniz seferleri;
• Devremülk ;
• Ön ödemeli telefon kartları, telefon hizmetleri ve cep
telefonları;

Tele-pazarlama, telekomünikasyon ekipmanı ve telefon
satışı;
• Dropshipping (stoksuz satış);
• Broker forwarding;
• Alıcının rızasına aykırı satış (negative response
marketing);
• Kredi kartı ve kimlik hırsızlığı koruması;
• Kredi kullanımı hizmetlerini ödemek için kredi
kullanımı;
• Yüksek finansal risk veya yasal sorumluluk taşıdığını
ya da kart ağı veya banka politikalarını ihlal ettiğini
düşündüğümüz her türlü işletme
• Araba kiralama ve havaalanı transferleri
• Birlikler
• Kıymetli Taşlar ve Metaller, Takılar
• Seyahat Acenteleri, Tur Operatörleri
• Genel Hizmetler (danışmanlar, reklam vergi
beyannamesi doldurma, ulaşım, vb)
• İndirim kuponu siteleri
• Gıda takviyesi
Saadet zinciri, pazarlama ağı ve viral pazarlama
Çok katlı pazarlama
programları
Sosyal medya
Twitter takipçilerinin, Facebook beğenilerinin, YouTube
faaliyetleri
izlenmelerinin ve sosyal medya faaliyetlerinin satışı
Yasadışı uyuşturucu
ilaçları taklit etmek Yasadışı bir uyuşturucu ilaçla aynı etkiyi sağlayan yasal
için tasarlanmış
maddelerin satışı (örneğin, salvia, kratom)
maddeler
Video oyunu veya Üye işyerinin ilgili sanal dünyanın operatörü olması
sanal dünya kredisi haricindeki oyun parası satışı
Iyzico’nun esas olarak sanal terminal şeklinde kullanımı
İyzico’nun kullanım
(örneğin, kart işlemlerini kart bilgilerini elle girerek
amacına aykırı veya
göndermek); gerçek bir mal veya hizmet satılmayan
açıkça hizmet
işletmeler, bağış kabul etmek, Kart testi; kart ağı ters ibraz
koşullarında
izleme programları ile ilgili kaçakçılık yapmak; ödemeler
yasaklanan bir
veya ürün veya hizmetlerin çapraz satışı için kart sahibi
şekilde kullanımı
bilgilerinin başka bir üye işyeriyle paylaşımı
Eczaneler veya
eczane sevk
hizmetleri
•

Bilişim ve İletişim
Hosting hizmetleri
Dosya paylaşımı (içerik
paylaşımı);
Bulut ve bulut hizmetleri

