YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ
Madde 1 – Taraflar:
Bir tarafta Aybit Teknoloji (İşbu sözleşmede Aybit olarak ifade edilecektir.) ile diğer tarafta
…………………………………….…………………….…….. (İşbu sözleşmede müşteri olarak ifade
edilecektir.) aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde mutabakata varmışlardır.
 Aybit Teknoloji (V. No: 1010532288)
Adres
: Muallimköy Mah. Deniz Cad. No:143/5 İç Kapı No:40 Gebze/KOCAELİ
Telefon
: 0262 644 90 91
 …………………………(V. No: ………………)
Adres
: ……………………
Telefon
: ……………………
Madde 2 – Sözleşmenin Konusu:
İşbu sözleşme, mülkiyeti Aybit’ e ait yazılım ürün ya da ürünlerinin müşteri tarafından kullanıma ilişkin
hususları düzenlemek amacıyla akdolunmuştur. Sözleşme konusu yazılımlar için kullanma, yararlanma, bakım
ve satış sonrası verilen hizmetler ile müşterinin mali ve hukuki yükümlülüklerini ihtiva eder.
Madde 3 – Kullanım Lisansı Hükümleri:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Kullanım lisansı müşteriye, yazılımları, Aybit etarafından keşide edilecek satış faturasında belirtilen
cihaz ve kullanıcı sayısını aşmamak kaydıyla bilgisayarlarına kurma, bu yazılımları kullanma ve
onlardan yararlanma hakkı verir. Yazılımın faturada belirtilenden fazla cihazda ve belirtilenden fazla
kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için yeni bir yazılım paketi veya ek kullanıcı lisansı satın
alınmalıdır. Satın alınacak yeni yazılım paketi veya ek kullanıcı lisansı Aybit tarafından ayrıca
faturalandırılacaktır Aybit’ in izin veya icazeti dışında yazılımların birden fazla cihazda ya da
belirtilenden fazla kullanıcı tarafından kullanılması halinde Aybit ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın
hizmet bedelini talep edebilecektir.
Müşteri, Aybit ‘ in yazılı izni ya da icazeti olmaksızın sözleşmeye konu yazılımla ilgili haklarını kısmen
veya tamamen kiralayamaz, herhangi bir suretle devredemez, kopyalayamaz, üçüncü kişilerle yapacağı
ariyet, vedia ve temlik sözleşmelerine konu edemez, rehnedemez, herhangi bir suretle haczedilmesine
sebebiyet veremez, Aybit adına hareket edemez ezcümle bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde Aybit’ in
mülkiyet haklarına halel getirecek şekilde ürünleri üçüncü kişilerin hizmetine sunamaz.
Müşteri, hizmetine sunulan yazılımın iradesine uygun olduğunu ve taleplerini karşıladığını, taraflar
arasında kararlaştırılan nitelikleri haiz olduğunu, ayıpsız olduğunu peşinen kabul etmiştir. Müşteri
tarafından yazılım kabul edildikten sonra hiçbir suretle herhangi bir iddia ile iadesi mümkün değildir.
Müşteri bu hususta gözden geçirme yükümlülüğüne uygun hareket etmek durumundadır.
Aybit, ürünlerinin dokümantasyonlarıyla uyum içinde olması ve matbu ve/veya manyetik ortamda
sağlanan dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami
özeni göstermektedir.
Sözleşmeye konu yazılımlar tarafların anlaşması uyarınca en kısa zamanda müşterinin kullanımına
sunulacaktır. Yazılımın kurulabilmesi için gerekli olan teknik şartların mevcut olup olmaması
konusunda tüm sorumluluk müşteriye aittir. Aybit hiçbir suretle yazılım-donanım uyuşmazlığından
sorumlu tutulamaz. Aybit sorumluluk sınırını sözleşmeye konu yazılımların müşterinin hizmetine
sunulması oluşturmaktadır.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

xii.

Aybit, ürünün müşteriye tesliminden sonra sözleşme süresi içinde programlarındaki bazı özelliklerini
değiştirebilir, kaldırabilir ya da ilave edebilir. Yeni versiyon yüklemeleri nedeni ile önceki versiyondaki
bazı özelliklerin değişmesi ya da kalkması nedeni ile Aybit sorumlu tutulamaz ve müşteri tarafından
herhangi bir hak talep edilmez. Ürünün içeriği konusunda tüm tasarruf hakkı Aybit ‘ e aittir.
Aybit, hiçbir suretle, telif hakları Aybit ‘e ait olmayan veri tabanı yazılımından, iletişim ağı tasarım ve
bağlantı hatalarından, elektrik problemlerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden,
diğer programlardan ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından ve yazılım
hatalarından sorumlu tutulamaz.
Yazılımın müşterinin bilgisayarlarına ilk kuruluşu Aybit veya onun tarafından yetkilendirilmiş̧ çözüm
ortakları tarafından gerçekleştirilir. İlk kuruluş hizmeti için satış̧ faturasında belirtilen bedelin dışında
ayrıca bir bedel talep edilmez. Aybit, sözleşme süresi boyunca müşteri tarafından satın alınan ürünle
sınırlı olmak üzere telefon ve uzaktan eşirim ile teknik desteği sağlayacaktır. Müşteri tarafından yeniden
kurulum hizmet beklenmesi halinde Aybit tarafından verilecek işbu hizmet ayrıca faturalandırılacaktır.
Aybit, ürünlerinin yanlış kullanımından dolayı donanıma gelebilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir.
Aybit yetkili ve çalışanları tarafından ürünlerin kullanımına ilişkin her türlü bilgi müşteriye eksiksiz bir
biçimde sunulmuştur.
Aybit, ürünlerin hukuka aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai
yaptırımlardan hiçbir suretle sorumlu değildir. Bu hususta üçüncü kişilerin Aybit ‘e müracaat etmesi,
dava açması, icra takibi yapması, arabuluculuk ya da tahkim yoluna gitmesi ve sair herhangi bir suretle
Aybit‘in sorumluluğuna gidilmesi halinde ortaya çıkabilecek maddi sonuçlara ilişkin Aybit ‘ in
müşteriye veya onunla birlikte hareket edenlere rücu hakkı saklıdır. İşbu madde taraflar arasında
sorumsuzluk anlaşması niteliğindedir. Müşteri tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul
etmiştir.
Taraflar, müşterinin herhangi bir maddi zarara uğraması, haksız fiile sebebiyet vermesi, tazminat
yükümlülüğü altına girmesi ve sair hallerde yazılımdan kaynaklanan bir kusurun olmadığı, zararın
yazılımdan sadır olmadığı hususlarında peşinen anlaşmışlardır.
Taraflar sözleşmeden kaynaklanan mali uyuşmazlıklarda talep edilebilecek miktarın sözleşme bedeli ile
sınırlı olduğu konusunda mutabıktırlar. Taraflar sözleşme bedelini aşan taleplerinden peşinen
vazgeçmişlerdir. Aybit ‘ in fikri mülkiyet hukukuna ilişkin hakları bu madde kapsamında olmayıp,
müşteri ve üçüncü kişilerin sınırsız sorumluluğuna tabidir.

Madde 4 – Sözleşme Süresi ve Lisans Bedeli:
İşbu sözleşme 1 yıl sürelidir. Sözleşme konusu yazılımlar için kullanma, yararlanma, bakım ve satış
sonrası verilen hizmetler ile müşterinin mali ve hukuki yükümlülükleri sözleşme cari kaldığı süre boyunca
hüküm ihtiva edecektir. Süre sona ermeden en geç 15 gün önce taraflardan herhangi birisi fesih bildiriminde
bulunmadığı takdirde, sözleşme ücret artışları hariç, diğer şartlarla her seferinde bir yıl süre için kendiliğinden
uzar. Taraflar lisans kiralama bedeli olarak ………TL’ye anlaşmışladır. Anılan bedel net olup, KDV dahildir.
Sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl sonra lisans kiralama ücreti taraflarca yeniden belirlenecektir. Ücrete yapılacak
artış ÜFE artışına aykırı olamaz.
Madde 5 – Muaccelliyet, Temerrüt ve Faiz:
Tarafların işbu sözleşme kapsamındaki borçları sözleşmenin 3.maddesinde belirlenen vadede
muaccelliyet kesbedecektir. İfa tarihi taraflarca işbu sözleşmede belirlendiğinden 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nun 117/2.maddesi uyarınca taraflar herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş
olacaktır.
İşbu sözleşme kapsamında Türk Borçlar Kanunu’nun 117.maddesi uyarınca taraflardan birinin
temerrüde düşmesi halinde diğer taraf aynı kanunun 120.maddesi uyarınca temerrüt faizi talep edebilir. Temerrüt

faizi oranı yıllık avans faiz oranıdır. Taraflar ayrıca temerrüt nedeniyle karşı tarafın uğradığı zararı gidermekle
de yükümlüdür. Taraflar ayrıca ve bilahare anlaşmak kaydıyla akdi faiz de kararlaştırabilirler.
Madde 6 – Fikri Mülkiyet Hakları:
Yazılımın tüm hakları, fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Aybit’ e aittir. Müşterinin ya da
müşteri ile eylem birliği içinde olan kişilerin Aybit’ in fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde tüm cezai
sorumluluk müşteriye aittir. İşbu halde müşteri sözleşmeye konu yazılımı iade etmek, tüm unsurlarıyla birlikte
cihazından kaldırmak zorundadır. Ayrıca müşteri, fikri mülkiyet haklarının ihlal etmesi nedeniyle herhangi bir
ihtara gerek olmaksızın Aybit’ e 10.000 TL tazminat ödemek zorundadır.
Madde 7 – Masraflar ve Diğer Mali Yükümlülükler:
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra sözleşme konusuyla ilgili olarak, herhangi bir yasal mercie,
kurum veya kuruluşa her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel, vergi, resim, harç, ücret, tazminat ve sair
ödeme yapılması halinde bu tutar hiçbir itirazda bulunmaksızın müşteri tarafından karşılanacaktır.
Madde 8 – Gizlilik Anlaşması:
Taraflar işbu sözleşme kapsamında öğrenilen ticari sırlar ile gizli bilgi ve belgeleri titizlikle saklamayı,
işbu sözleşmenin yerine getirilmesi haricinde hiçbir şekilde bedelli yahut bedelsiz olarak yaptığı işin icrası
dışında kişisel veya üçüncü kişilerin yararı için kullanmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı, alenileştirmemeyi
ve bu gizlilik yükümlülüğüne kendisi ile ilgili diğer üçüncü kişilerin de uymasını temin etmeyi beyan, kabul ve
taahhüt ederler. Gizli bilgi, sözleşmenin amaç ve konusunun gerçekleşmesi amacıyla paylaşılan her türlü bilgi
ve belgeleri kapsar.
Madde 9 – Delil Anlaşması:
Taraflar sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıkta edim bedeline bakılmaksızın işbu sözleşme ve
Aybit’ in ticari defterlerinin geçerli, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu hükmün 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi gereğince bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını ve bunlara ilişkin
her türlü def’i ve itiraz haklarından peşinen gayrikabili rücu olarak vazgeçtiklerini beyan, kabul ve taahhüt
ederler.
Madde 10 – Sözleşmenin Tadili:
Taraflardan birinin, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra sözleşme şartlarında ve sair hükümlerinde
değişiklik yapmak istemesi halinde, söz konusu değişikliği içerir taslak metni noter kanalıyla karşı tarafa
bildirmek ile yükümlüdür. Karşı tarafın, teklifin kendisine tebliğinden itibaren tadili 7 gün içerisinde açıkça
kabul etmesi halinde, her iki taraf önceki metinden ve sadece o sözleşmeden sadır yükümlülüklerden diğer tarafı
ibra etmiş sayılır. Sözleşme kabul tarihi itibariyle yenilenmiş olur. Karşı taraf 7 gün içinde cevap vermezse
yahut açıkça reddederse sözleşme ilk halinde yürürlüğünü sürdürür.

Madde 11 – Tebligat:

Taraflar, sözleşmenin 1.maddesinde belirtilen açık adreslerinin kanuni ikametgâhları veya ticaret
merkezleri olduğunu, bu adrese yapılacak her türlü tebligatın ve yazışmaların şahıslarına yapılmış sayılacağını,
belirtilen kanuni ikametgâhları değiştirdikleri halde derhal aynı şekilde bir ikametgâh göstermedikleri ve bu
ikametgâhı karşı tarafa bildirmedikleri takdirde bu adrese yapılacak tebliğe herhangi bir itirazlarının
olmayacağını ve yapılacak tebliğin noter veya posta tevdii olunduğu tarihte kendilerine yapılmış sayılacağını
beyan, kabul ve taahhüt ederler.
Madde 12 – Yetki Şartı:
Bu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıkta Gebze Mahkemeleri ve Gebze İcra Müdürlükleri
yetkilidir. Sözleşmenin bu hükmü 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 17-18.maddeleri gereğince
yetki anlaşması niteliğindendir. Yetki şartı tarafların cüz’i ve külli haleflerini de bağlar. Taraflar yetkiye ilişkin
def’i haklarından peşinen vazgeçmişlerdir.
Madde 13 – Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Haller ve Sözleşmenin Bağlayıcılığı:
Sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda ve sözleşmenin yorumlanmasında taraflar arasında
uygulanagelen genel işlem koşulları var ise öncelikle bu hükümler, sonrasında kanuni hükümler uygulanacaktır.
Sözleşme, yürürlüğe giriş tarihi itibariyle tarafları bağlayıcı nitelik kazanacaktır. Tarafların sözleşme
görüşmeleri sırasında dürüstlük kuralına uygun davranmaları ve aydınlatma yükümlülüğüne uymaları esastır.
Sözleşme görüşmeleri esnasında taslak sözleşme akdedilmiş ise bu sözleşmenin geçerliliği bulunmamaktadır.
Asıl sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte taslak sözleşme infisah etmiş sayılır. Bu metin, yazılı delil başlangıcı
olarak da kullanılmaz. Tarafların sözleşme görüşmeleri esnasında dürüstlük kuralına ve aydınlatma
yükümlülüğüne aykırı davranması culpa in contrahendo sorumluluğu doğuracaktır.
Taraflar sözleşme tarihi itibariyle; sözleşmeyi yapma ehliyetinin haiz olunduğu, sözleşme konusunun
ifasının objektif olarak mümkün olduğu, sözleşmenin niteliği itibariyle ultra vires kuralının uygulanma alanının
bulunmadığı, sözleşme konusunun tarafların serbestçe tasarruf edebileceği konulardan olduğu, sözleşmenin
tarafların hür ve ortak iradeleriyle oluşturulduğu ve sözleşmenin tüm düzenlemeleri hakkında ortak ve tek
iradenin bulunduğu hususlarında mutabıktırlar.
Madde 15 – Taraf Değişiklikleri ve Sözleşmenin Devri:
Edim yükümlülüğü değerlendirildiğinde alacaklıdan başka bir kişiye karşı ifanın yapılması halinde,
alacaklının bu ifaya izin yahut icazet vermesi gereklidir. Aksi takdirde ifa yapılmamış sayılır. Alacaklının Türk
Borçlar Kanunu’nun 555.maddesi uyarınca havale işlemi yapması halinde, ifanın havale alıcısına yapılması
anında borç sona ermiş olur. Alacaklı alacağını borçlunun rızasına bağlı olmaksızın serbestçe üçüncü bir kişiye
devredebilir. Borçlu bu durumda devre muvafakat etmediği yahut devrin kendisine bildirilmediği iddiasıyla
ifadan kaçınamaz. Alacağın devri hallerinde borcun temlik alana ifası anında borç sona ermiş olur. Sözleşmenin
niteliği itibariyle borçlunun yüklendiği edimin şahsen ifasında alacaklının menfaati bulunmaktadır. Bu nedenle
işbu sözleşmenin yerine getirilmesinde şahsen ifa kuralı geçerlidir. Bu halde, üçüncü bir kişinin sözleşmedeki
edimi ifası halinde, ifanın kabulü alacaklının inisiyatifindedir. Borcun üstlenilmesi hali saklıdır. İşbu maddede
alacaklı olarak alınan Aybit’ dir.
Taraflardan biri, sözleşmeyi üçüncü bir kişiye devretmek isterse, işbu talebini en geç iki hafta önceden
karşı tarafa noter kanalıyla bildirmek zorundadır. Sözleşmede mevcut taraf, sözleşme devrini teklifin kendisine
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde kabul ederse sözleşme devri, kabul tarihi itibariyle geçerlilik kazanır. Karşı
taraf 7 gün içinde cevap vermezse yahut açıkça reddederse istem reddedilmiş sayılır. Sözleşmeye katılma
halinde de aynı esaslar caridir.
Madde 16 – Sözleşmenin İnfisahı:

İşbu sözleşme, tarafların sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve
uzatılmaması halinde sözleşme süresinin dolmasıyla kendiliğinden sona erer. Sözleşmenin ifa ile sona ermiş
olması halinde taraflar sözleşmenin karşı tarafı için makbuz ve ibraname keşide edecektir. Karşı tarafın makbuz
ve ibraname vermekten kaçınması halinde, ifaya ehil taraf ifadan kaçınabilir. Ödemezlik def’ine ilişkin
hükümler saklıdır. Sözleşmesel edimi senedin oluşturması halinde, ifa ile birlikte senet karşı tarafa iade
edilecektir.
Müşterinin lisans bedelini sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödememesi veya Aybit’ in fikri
mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde herhangi bir ihtara gerek olmaksızın sözleşme, Aybit tarafından tek
taraflı feshedilebilir. Müşteri, bu durumda elinde bulunan yazılım ve dokümantasyonu sözleşmenin sona erme
tarihinden itibaren 7 gün içinde başkaca bir hükme, ihbara, ihtara gerek olmaksızın yazılımı kiraladığı Aybit
yetkili satıcısına teslim etmekle ve bilgisayarlarında yüklü̈ bulunan yazılımın tüm kopyalarını silmekle
yükümlüdür.
Tarafların ibra ve tecdit ile sözleşmesel ilişkiyi sona erdirmeleri mümkündür. İbranın yazılı şekilde
yapılması geçerlilik şartıdır. Tarafların sözleşme konusu alacağı cari hesaba sadece kaydetmiş olmaları borcun
yenilenmesi anlamına gelmez. Ancak hesabın kesilmiş olması ve hesap sonucunun karşı tarafça kabul edilmiş
olması halinde borç yenilenmiş olur. Bu halde taraflar ancak cari hesaba dayalı talepte bulunabilir.
Taraflardan birinin iflası, konkordato mehli talep etmesi ve borç ödemeden acze düşmesi halinde
sözleşme sona ermez. Bu halde İcra ve İflas Kanunu hükümleri caridir.
Ezcümle herhangi bir suretle taraflar arasındaki ilişki bittiği takdirde müşteri elinde bulunan yazılım ve
dokümantasyonu sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 7 gün içinde başkaca bir hükme, ihbara, ihtara
gerek olmaksızın yazılımı kiraladığı Aybit yetkili satıcısına teslim etmekle ve bilgisayarlarında yüklü bulunan
yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.
Madde 17 – Yürürlük:
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca elektronik imza, ıslak imza ile aynı
sonucu doğurduğundan işbu sözleşme elektronik imza yetkisine haiz olunduğu taraflarca belgelendirilmesi
halinde elektronik imza ile de imzalanabilir. İşbu sözleşme 5 sayfa ve 17 maddeden ibaret olarak taraflarca
okunmuş, uygunluğu kabul edilerek ……………… tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
………………………………….

..………………………………….

