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AKINSOFT YAZILIM KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
MADDE 1. TANIMLAR
İş bu sözleşme ("Sözleşme") ...../...../..... (“Yürürlük Tarihi”) tarihi itibari ile
AKIN Yazılım Bilgisayar İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yazır Mah. Ulusal Sokak AKINSOFT Plaza No:103 - 42070
Selçuklu / Konya / Türkiye

(“AKINSOFT”)

İle
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

(“MÜŞTERİ”)

Sözleşmeye konu olan AKINSOFT …………………. yazılımı bundan sonra YAZILIM olarak
anılacaktır.
MADDE 2. SÖZLEŞMENİN MUHTEVASI VE GAYESİ
Sözleşmenin konusu AKINSOFT ile MÜŞTERİ arasındaki YAZILIM kiralama
hizmetinde tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.
Bu sözleşme YAZILIM için barındırma, kullanma ve satış sonrası verilen hizmetleri içerir.
Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte TARAFLAR yapılacak işlemlerin bu sözleşmede
belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul ve beyan eder.
MADDE 3. HİZMET TANIMI
Hizmetin Verileceği Alan Adı: ………………………….
Paketin Adı: ……………………………….
Paketin Özellikleri:

MADDE 4. YAZILIM TANIMI
YAZILIM "servis olarak yazılım" (software as service) şeklinde tanımlanır. Sözleşmede belirtilen
işlevleri ile beraber bu sözleşmede geçen başlama tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süre ile ilgili
yazılım kiralanır. MÜŞTERİ bu süre içerisinde YAZILIM üzerinden web sitesini ve aldığı hizmet
içeriğine göre diğer modülleri yönetir ve internet üzerinden satış yapabilecek duruma gelir.
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MADDE 5. MOBİL UYGULAMA HİZMETİ ALINMASI DURUMUNDA
Bu madde kiralanan YAZILIM içeriğinin E-Ticaret yazılımı olması durumunda geçerlidir.
5.1. Uygun E-Ticaret paketi ile sunulan mobil istemci uygulaması Android ve IOS platformlarını
destekler.
5.2. Android için gerekli minimum sürüm Ginderbread, IOS için ise IOS 5.1 dir.
5.3. Mobil istemci uygulamalarının piyasada halihazırda bulunan veya çıkacak bütün cihazlarla
uyumlu olduğu garanti edilmez.
5.4. Mobil istemci uygulamaları, uygulama mağazalarında AKINSOFT’un geliştirici hesapları
altında yayınlanır.
5.5. Mobil istemci uygulamaların yayına veriliş süresi uygulama mağazasının kuralları çerçevesinde
değişiklik gösterebilir.
5.6. Gerekli durumlarda uygulama mağazaları tarafından ayrı bir geliştirici hesabı oluşturmanız
istenebilir. Bu durumda geliştirici hesaplarının açılması, yönetilmesi MÜŞTERİ tarafından
gerçekleştirilir ve doğabilecek ek maliyetler MÜŞTERİ tarafından karşılanır.
5.7. Mobil istemci uygulamalarının yayında kalma süresi bu sözleşmenin bitişi ile belirlenir.
5.8. Sürüm değişimi haricinde isteğe bağlı olarak uygulama mağazasına uygulama yükleme işlemi
için ücret talep hakkını AKINSOFT saklı tutar.
5.9. Mobil uygulamaların sadece açılış ekranı ve uygulama ismi MÜŞTERİ için özelleştirilebilir.
Açılış ekranı sunulan şablonlar arasından seçilebilir. Şablonlarda MÜŞTERİ’nin logosu temel
olarak alınır. Bunun dışındaki talepler için ücret talep hakkını AKINSOFT saklı tutar.
MADDE 6. KURULUM VE YILLIK ÜCRETLENDİRME VE İADE
İlk 1 (bir) yıllık kiralama hizmeti ücretinin ödenmesi ile beraber YAZILIM kullanılmaya
başlanır. Bir yıllık sürenin sonunda MÜŞTERİ kullanıma devam etmek istiyorsa süre yıllık ücreti
ödeyerek kullanıma devam edebilir. Sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren yıllık kiralama bedeli
AKINSOFT’a ödenmediği taktirde MÜŞTERİ’nin verileri kendisine kullanılan veri tabanının
yedekleme dosya formatında teslim edilerek sistemden silinir.
İşbu yazılımın kiralanması ile birlikte, kullanıcı için bir takım teknik faaliyetler yapılır. Bu
faaliyetlerin bedeli olarak da şayet kullanıcı iade talep edecek olursa 8 gün içinde %30 kesintili
olarak iadesi kabul edilir. 8. günden sonra iade kabel edilmez.
MADDE 7. GİZLİLİK İLKESİ
TARAFLAR tüm bilgilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin zedelenmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
MADDE 8. SÖZLEŞMENİN FESHİ
Sözleşmede belirtilen 1(bir) yıllık sürenin bitiminde taraflardan herhangi birinin itirazı
olmadığı müddetçe sözleşme otomatik olarak 1 (bir) yıl uzatılır. Süre uzatılması ile beraber talep
edilecek ücretin tahsilatı için 7 gün süre verilir. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı taktirde
AKINSOFT herhangi bir ihbarda bulunmadan sözleşmeyi feshetme ve YAZILIM’ı durdurma
hakkına sahiptir.
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MADDE 9. ALAN ADI DEVRİ
Alan adı MÜŞTERİ nin YAZILIM'ı çalıştırmak için kullandığı internet adresidir ve bu
sözleşmede belirtilmiştir. YAZILIM'ın kurulu olduğu alan adını başka bir firmaya devredemez.
MADDE 10. YAZILIM KİRALAMA BEDELİ
YAZILIM’ın kiralama bedeli ilk yıl için ……………TL+KDV dir. AKINSOFT, ilk yıldan
sonraki yıllardaki ödemeleri; sözleşmede geçen YAZILIM’ın liste fiyatı veya o günkü kampanya
fiyatı üzerinden %30’dan fazla arttırmadan tahsil edeceğini kabul ve taahhüt eder. (Yıllık Üretici
Fiyat endeksindeki artışın %30’u geçmesi durumunda, ÜFE oranında artış yapılır.)
MADDE 11. MÜCBİR SEBEP
Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş
ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla,
sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında
gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç
ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine
getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi
meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30
gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir.
Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır
MADDE 12. DİĞER HÜKÜMLER
12.1 YAZILIM, AKINSOFT’un belirlediği sunucularda barındırılır ve AKINSOFT dışında
FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişime ve müdahaleye açık değildir.
YAZILIM kaynak kodları ve veritabanı AKINSOFT kontrolü ve erişiminde olup her hakkı
saklıdır.
12.2 YAZILIM kiralama hizmeti alındıktan sonra YAZILIM'ın alt kirası veya kullanım
bedelinin devri söz konusu değildir.
12.3 MÜŞTERİ YAZILIM’ı sınırlı aylık trafik bazında satın almış ise, sınır aşılması durumunda
o gün için geçerli olan GB (GigaByte) başına ek ücretler MÜŞTERİ ye fatura edilecektir.
12.4 AKINSOFT, YAZILIM ziyaretçilerinin ödeme yapma şekline ilişkin hiç bir veriyi, bilgiyi
veya çerezi sistemde barındırmaz.
12.5 YAZILIM da yasal olarak bulundurulması gereken içeriklerin doldurulmasından ve
düzeltilmesinden MÜŞTERİ sorumludur. YAZILIM içerisinde kanunlara aykırı içerik, resim veya
ürün yayınlanması, banka ve MÜŞTERİ arasında oluşacak ihtilaflarda MÜŞTERİ sorumludur.
Kanuna aykırı içerik barındırma, satılması yasak olan şeylerin satımı gibi ahlak ve iyiniyete aykırı
olarak gerçekleştirilen kullanım durumunda AKINSOFT, YAZILIM hizmetini durdurma hakkına
sahiptir.
12.6 MÜŞTERİ kendine açılan e-mail hesapları üzerinden SPAM gönderimi yapamaz. Yapması
durumunda AKINSOFT ihtarda bulunmaksızın söz konusu kiralama hizmetini durdurabilir.
12.7 MÜŞTERİ ve AKINSOFT aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir
şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket
edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir
şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her
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türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını
önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır.
12.8 Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği
ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan
veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü
şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu
maddeye istisna teşkil ederler.
12.9 AKINSOFT, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın
MÜŞTERİ’nin AKINSOFT kullanıcısı ve müşterisi olduğunu açıklamaya yetkili olacaktır.
12.10 Sunucularda AKINSOFT tarafından kontrol edilemeyen bir durum nedeniyle oluşacak
durumlarda AKINSOFT sorumlu tutulamaz. (İnternet altyapısındaki durmalar, bölgesel uzun süreli
elektrik kesintileri vs.)
MADDE 13. SON HÜKÜMLER
İş bu SÖZLEŞME, onüç (13) ana maddeden, dört (4) sayfadan ibaret olup TARAFLAR
huzurunda .... / ..... / ...... tarihinde imzalanmıştır. İhtilaf halinde KONYA Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
MÜŞTERİ

AKINSOFT
AKIN Yazılım Bilgisayar
İthalat İhracat San. Ltd. Şti.
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