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www.softwareone.com (bölgenizi ve spesifik SoftwareONE bağlı kuruluşunu seçin) adresinde bulunan SoftwareONE web sitesinde 

yayımlanan bu Hüküm ve Koşullar (“Koşullar”), SoftwareONE’ın Lisansları ve/veya Hizmetleri sağlamasının – zaman zaman tadil 

edilecek haliyle – hüküm ve koşullarını oluşturmaktadır. Temsil ettiğiniz kuruluş (“Şirket”) (İştirakleriyle birlikte) adına: (i) İşbu 

Koşulları içeren bir Sözleşme’yi fiziksel veya elektronik olarak imzalamakla; ya da (ii) SoftwareONE’a Şirket adına sipariş vermekle, 

bu koşulları kabul etmektesiniz.  

1. TANIMLAR VE BİRLEŞTİRME  

Bu Koşulların metninde yer alan tanımlara ek olarak, aşağıdaki tanımlar uygulanacaktır: 

“İştirakler” hâlihazırda veya gelecekte bir tarafı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, onun tarafından kontrol edilen veya 

onunla ortak kontrol altında olan herhangi bir şahıs, şirket veya diğer kuruluşu ifade eder. Bu tanım bakımından “kontrol”: (a) bir 

şirkete ilişkin olarak, onun yönetim kurulu üyelerini seçmek için oy haklarının yüzde ellisinin (%50) doğrudan veya dolaylı sahipliğini; 

ve (b) diğer bir kuruluşa ilişkin olarak, o kuruluşun yönetimine talimat verme yetkisini ifade eder. 

“Sözleşme” Lisansların verilmesi veya Hizmetlerin sağlanması için SoftwareONE ile Şirket bu Koşullar kapsamında akdedilen yazılı bir 

sözleşmeyi ifade eder. Bir Hizmet Sözleşmesi, Hizmetler, gereklilikler ve Teslim Edilecekleri açıklamaktadır. Sözleşme örnekleri 

arasında, çalışma talimatı, bulut hizmetleri sözleşmesi veya yönetilen, bulut veya profesyonel hizmetler için başka diğer bir 

sözleşme yer almaktadır.  

“Teslim Edilecekler” SoftwareONE tarafından münhasıran Şirket için yaratılan ve bir Sözleşmede tanımlanan Hizmetlerin bütün 

somut çıktılarını ifade eder. Teslim Edilecekler arasında veriler, raporlar ve spesifikasyonlar bulunabilir.  

“EULA” zaman zaman tadil edilebilecek haliyle son kullanıcı lisans sözleşmesini, müşteri ürün kullanım haklarını (“PUR”), veya bir 

Lisans Verenin Şirkete verilen Lisanslara dair diğer bir sözleşmesini (örneğin Bulut Hizmetleri için Microsoft müşteri sözleşmesi) ile 

birlikte bulut, yazılım bakım ve/veya destek hizmetlerine dair ilgili zamanda yürürlükte olan standart hüküm ve koşulları  ifade eder. 

“Fikri Mülkiyet Hakları” tescil edilmiş olsun olmasın patentler, buluş hakları, telif hakkı, yazılım, ticari markalar, ticari unvanlar, 

hizmet markaları, logolar, ticari sırlar, Gizli Bilgiler, derlemeler, şemalar, planlar, entegre devre şablonları, know-how veri tabanı 

hakları, tasarımlar, yöntemler, süreçler, formüller, kullanım hakları ve diğer müseccel haklar ve ayrıcalıklar ile bunlara yapılan bütün 

iyileştirmeleri, modifikasyonları, geliştirmeleri ve türev çalışmaları, ve dünyanın herhangi bir yerinde halihazırda geçerli olan veya 

gelecekte geçerli olacak bütün benzer veya denk hakları ve koruma biçimlerini ifade eder.  

“Bilgi Sermayesi” Gerek bu Koşulların başlamasından önce SoftwareONE’ın tasarrufunda olan, gerekse SoftwareONE tarafından 

Hizmetlerin ifası sırasında geliştirilen, tadil edilen, iyileştirilen veya ince ayarlama yapılan fikirler, konseptler, know-how, beceriler, 

metodolojiler ve teknikleri ifade eder. 

“Lisanslar” Bir Lisans Verenin, yazılımın kendi işyerlerinde kurulu olmasına veya bulut hizmeti olarak erişiliyor olmasına 

bakılmaksızın, yazılımına ilişkin belli ayrıcalıkları Şirketin kullanabilmesi için Şirkete verdiği izni ifade eder. İşbu Koşullar kapsamında 

sağlanacak veya kullanımına sunulacak olan Lisanslar, SoftwareONE’ın ilgili fiyat teklifinde, Şirket alım siparişinde ve Sipariş 

Teyit(ler)inde listelenecek ve  EULA’ya uygun olarak Lisans Veren tarafından sunulan geçici kullanım haklarını (örneğin abonelikler, 

bulut hizmetleri), güncelleme ve yükseltmeleri, eklemeleri veya diğer değişiklikleri içerebilecektir. 

“Lisans Veren” Lisanslar üzerindeki Fikri Mülkiyet Haklarının sahibi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (“EULA”), Ürün Koşullarını 

(“PT”) veya Lisansların kullanımına dair diğer hüküm ve koşulları tanımlama yetkisini haiz tüzel kişiliği ifade eder.  

“Sipariş Teyidi” SoftwareONE’ın Lisansların, taraflarca üzerinde anlaşılan fiyat ve diğer koşulların detaylarını içeren bir Şirket 

siparişini bağlayıcı kabulünü ifade eder. Şüpheye mahal vermemek adına, SoftwareONE tarafından otomatik olarak üretilen, 

Lisans(lar)ın, fiyat ve diğer ilgili koşuların veya siparişinin detaylarının belirtilmediği yanıt, geçerli bir Sipariş Teyidi teşkil etmez.  

“Kişisel Veri” Avrupa Parlamentosunun ve Avrupa Konseyinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerçek kişilerin korunmasına 

ve bu verilerin serbest dolaşımına dair 27 Nisan 2016 tarih ve (AB) 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamındaki “kişisel 

veri” ile aynı anlama gelir. 



Son Revizyon 11 Eylül 2019 
 

 

“Yaptırım Kuralları” ABD hükümeti (ABD İhracat İdaresi Yönetmelikleri ve Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmelikleri dâhil), Avrupa 

Birliği veya Avrupa Birliğine üye bir devlet tarafından uygulanan yaptırımlar veya ambargolar ile uygulanabilir ithalat, ihracat veya 

tekrar ihraç kontrolleri ve ABD ve diğer hükümetlerin diğer son kullanıcı, son kullanım ve varış yeri kısıtlamaları dâhil olmak üzere, 

diğer tarafın materyalleri için veya Sözleşme kapsamında lisanslanan veya dağıtımı yapılan ürünlerin kullanımı, devri, ithalatı, 

ihracatı veya yeniden ihracı için geçerli olan, ticari, finansal veya ekonomik yaptırımlarla ilgili, zaman zaman yürürlükte olan bütün 

kanunları, düzenlemeleri, kural ve gereklilikleri ifade eder. 

“Hizmetler” işbu Koşullar ve ilgili Sözleşme kapsamında SoftwareONE tarafından sağlanacak olan hizmetleri ifade eder. 

“SoftwareONE” bir Sipariş Teyidinde veya Sözleşmede adı belirtilen SoftwareONE kuruluşunu ifade eder.  

“SoftwareONE FM” SoftwareONE’ın Fikri Mülkiyet Haklarını ve Bilgi Sermayesini ifade eder. 

SoftwareONE ve Şirket tarafından yazılı olarak aksi kabul edilmedikçe, bütün Lisanslar ve Hizmetler, bir Sözleşme akdedilirken veya 

öncesinde Şirket tarafından kullanılan doküman veya diğer iletişimlerde belirtilen veya referans yapılan diğer hüküm ve koşullar 

hariç tutularak işbu Koşullar kapsamında sağlanmaktadır. Bu Koşullar her Sözleşme için geçerlidir. ¬Koşullar ile bir Sözleşme 

arasında farklılık olması halinde, şu şartların tamamı geçerli olmadıkça Koşullar geçerli olacaktır: (i) Sözleşmede Koşulların tadil 

edilecek geçerli bölümü net şekilde belirtilmeli; ve (ii) Sözleşmede, Sözleşmenin o hükmünün, Koşullardaki çelişen veya tutarsız olan 

hükmü iptal ederek onun yerine geçtiği net şekilde belirtilmelidir. Bu Koşulları tadil etmeye veya değiştirmeye yönelik diğer 

teşebbüsler hükümsüz ve geçersiz sayılacaktır. Bir Sözleşme içerisinde bu Koşullarda yapılan değişiklikler sadece o Sözleşmeye ilişkin 

olarak geçerli olacak ve Koşulları diğer hiçbir amaçla hiçbir surette değiştirmeyecektir. Bu Koşullar bütün taraflarca imzalanmış yazılı 

belge olmadan tadil edilemez.  

2. SİPARİŞ VE TESLİMAT POLİTİKASI 

Fiyat teklifleri ve alım siparişleri, SoftwareONE Şirkete bir Sipariş Teyidi düzenleyene veya (daha erken ise) Lisansları sağlayana veya 

Hizmetlerin teminine başlayana dek iki taraf için de bağlayıcı olmayacaktır. SoftwareONE, Lisansları elektronik iletimle, elektronik 

erişimle, indirme veya Lisans Veren tarafından sağlanan diğer bir yöntemle teslim edebilir. Eğer elektronik teslimat mümkün 

olmazsa, SoftwareONE Şirketin adresine gönderi düzenlemek suretiyle Lisansları teslim edebilir. Şirketin Lisanslar için siparişleri 

SoftwareONE ilgili Lisans Verene siparişini verdikten sonra gayri kabili rücudur, iptal edilemez ve değiştirilemez. SoftwareONE 

Lisanslar için siparişini Lisans Verene vermeden önce Şirket Lisanslar için herhangi bir alım siparişini değiştirebilir veya iptal edebilir. 

SoftwareONE, Lisansları Sipariş Teyidinde belirtilen yere teslim edecektir. Lisansların tesliminde bir gecikme olması halinde 

SoftwareONE derhal Şirketi haberdar edecek ve gecikmenin tahmin edilen süresi için gerekçesini Şirkete bildirecektir. Teslimat 

Tarihleri sadece tahmini niteliktedir. 

3. İŞTİRAKLER 

SoftwareONE’ın İştirakleri bu Koşullar uyarınca Şirket ile akdi ilişkiye girebilir ve Şirketin İştirakleri bu koşullar kapsamında ilgili 

Sözleşmeyi imzalamak suretiyle Lisanslar ve Hizmetleri tedarik edebilir. Şirketin İştirakinin Lisanslar ve Hizmetler için bütün 

siparişlerinden Şirket ve İştirakleri müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.  

4. LİSANSLARIN KABULÜ; İADE POLİTİKASI 

4.1. Şirket teslim aldığı Lisansları, teslim edilen Lisansların doğru miktar ve türde olduğundan emin olmak için, teslim alma 

tarihinden itibaren (açık ayıplı ürünler için iki (2) İş Günü ve ayıbın açıkça belli olmadığı fakat fark edilebilir düzeyde olduğu 

ürünler için sekiz (8) İş Gününü geçmemek üzere) makul bir zaman içinde tetkik edecektir. Lisansların miktarında veya 

türünde hatalar olması halinde veya Lisans Verenin iade politikasının izin verdiği ölçüde Şirket Lisansları iade edebilir. Eğer 

Şirket bahsi geçen açık ayıplı ürünler için iki (2) İş Günü ve ayıbın açıkça belli olmadığı fakat fark edilebilir düzeyde olduğu 

ürünler için sekiz (8) İş Günü içinde Lisansların miktarına veya türüne itiraz etmezse, söz konusu Lisanslar teslimat tarihinde 

kabul edilmiş sayılacaktır. SoftwareONE, iadeler Lisans Verenin iade politikalarına göre kabul edilebilir olmadıkça, temin 

edilen Lisansların iadesini kabul etmeyecektir. Eğer teslim alınan Lisanslar, Sözleşmede detaylı olarak belirtilenler değilse, 

Şirket teslimattan itibaren en geç sekiz (8) İş Günü içinde SoftwareONE’ı bilgilendirecektir. 

4.2. Şirket, belli Lisans Verenlerin EULA veya PT’lerinin, lisans alanların bir Lisansı yenilememe niyetinde olmaları halinde bunu 

bildirmelerini gerektiren şekilde, Lisanslar için otomatik yenileme hükümleri içerdiğini kabul eder. Eğer bir Sözleşme 
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kapsamında satın alınan Lisanslar otomatik yenileme hükmü içeriyorsa, SoftwareONE Sözleşme içerisinde o hükmü Şirkete 

bildirecektir. Eğer Şirket bir Lisansı otomatik yenileme hükmü ile yenilemek istemezse, Şirket: (i) Lisansı yenilemek 

istemediğine dair, Lisans Verenin EULA veya PT’de zorunlu tuttuğu süreden otuz (30) gün önce SoftwareONE’a bildirimde 

bulunacak; ve (ii) EULA veya PT uyarınca Lisansı yenilemek istemediğine dair, Lisans Verene bildirimde bulunacaktır. 

Örneğin, eğer bir Lisans Verenin EULA veya PT’si, yenilememe niyetine dair otuz (30) gün önceden ihbarda bulunulmasını 

zorunlu kılıyorsa, Şirket yenilememe niyetine ilişkin olarak SoftwareONE’a altmış (60) gün önceden ihbarda bulunacaktır. 

Eğer Şirket yenilememe niyetine ilişkin gerekli bildirimi vermezse, Lisans yenilenecek ve Şirket ödemeden sorumlu olacaktır. 

5. TESLİM EDİLECEKLERİN KABULÜ  

SoftwareONE, Hizmetlerin tamamlanması üzerine Şirkete bildirimde bulunacaktır (“Tamamlama Bildirimi”). Şirket Hizmetleri ve 

onlara tekabül eden Teslim Edilecekleri tetkik edecek ve Tamamlama Bildirimini almasından itibaren açık ayıplı ürünler için iki (2) İş 

Günü ve ayıbın açıkça belli olmadığı fakat fark edilebilir düzeyde olduğu ürünler için sekiz (8) İş Günü içinde kabul veya (sadece 

önemli hatalar için) ret ettiğini, yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış şekilde yazılı olarak beyan edecektir. Eğer Şirket açık 

ayıplı ürünler için iki (2) İş Günü ve ayıbın açıkça belli olmadığı fakat fark edilebilir düzeyde olduğu ürünler için sekiz (8) İş Günü 

içinde bir ayıp ihbarında bulunmazsa, Hizmetler ve ona tekabül eden Teslim Edilecekler kabul edilmiş sayılacaktır.  

6. AKADEMİK, KAR AMAÇLI OLMAYAN VE HÜKÜMET LİSANSLARI 

Belirli ürünler sadece eğitim kuruluşları (“Akademik” ürünler), belirli kar-amaçlı-olmayan organizasyonlar (“Kar Amaçlı Olmayan” 

ürünler) veya devlet birimleri (“Devlet” ürünleri)  gibi nitelikli kurumlarca satın alınabilir. Kendisini nitelikli kurum olarak tanıtmakla 

Şirket, Lisans Verenin o ürüne ilişkin bütün zorunluluklarına aşina olduğunu ve Lisans Verenin o Akademik, Kar Amaçlı Olmayan veya 

Devlet ürününe dair bütün zorunluluklarına uyduğunu beyan eder. 

7. HİZMETLER  

SoftwareONE Hizmetleri gereken özenle ve Sözleşmelere uygun olarak gerçekleştirecektir. SoftwareONE bir Sözleşmede tarif edilen 

Hizmetlerin özünü veya kapsamını değiştiren veya ekleme yapan taleplere veya talimatlara (“Değişiklik Talebi”) uymak zorunda 

olmayacaktır. Eğer SoftwareONE bir Değişiklik Talebinde belirtilen Hizmetleri sağlarsa, Şirket bu Koşullar ve ilgili Sözleşme uyarınca 

o Hizmetler için ödeme yapacaktır. SoftwareONE belirli bir iş sonucuna ulaşılacağını garanti etmez. 

8. ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

8.1. Şirket: (a) Hizmetlerin ve Lisansların teminini kolaylaştırmak için bir Sözleşme ile ilgili bütün konularda SoftwareONE ile 

işbirliği yapacak; (b) SoftwareONE’ın Hizmetleri yürütmek ve Lisansları zamanında temin etmek ve bütün önemli 

bakımlardan doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak için talep edebileceği bütün bilgileri verecek; (c) Şirket ile önceden 

yazılı olarak mutabık kalınan ve Hizmetlerin temini amacıyla gereken şekilde Şirketin Fikri Mülkiyetine, işyerlerine, verilerine 

ve ofis alanlarına ve diğer olanaklarına zamanında erişime izin verecek; ve (d) işyerlerindeki sağlık ve güvenlik kurallarını ve 

düzenlemelerini ve diğer makul güvenlik gereksinimlerini SoftwareONE’a bildirecektir. 

8.2. Eğer Şirketin, onun temsilcilerinin, taşeronlarının veya çalışanlarının bir eylemi veya ihmali neticesinde SoftwareONE’ın ifası 

engellenir veya gecikirse, Şirket o gecikmenin sonucu olarak SoftwareONE’ın maruz kaldığı veya katlandığı bütün makul 

maliyetleri, ücretleri veya kayıpları SoftwareONE’a ödeyecektir. 

8.3. Şirket münhasıran; (i) kendi verilerini yedeklemekten; (ii) kendi yazılımının normal şekilde çalışmasını sağlamaktan; ve (iii) 

yazılımın gerekli çalışma ortamından tek başına kendisi sorumlu olacaktır. 

8.4. Şirket SoftwareONE’ın faturalarını Madde 9’da belirtildiği gibi ödeyecektir. 

9. FİYATLANDIRMA; ÖDEME; VERGİLER 

9.1. Şirket SoftwareONE’a Lisanslar ve Hizmetler için ve Sözleşmede belirtilen ve anlaşmalı bütün ücretlerle birlikte ödeme 

yapacaktır. Aksi kararlaştırılmadıkça, bütün fiyatlar ve kullanılabilirlik durumu, bağlayıcı bir Sipariş Teyidi veya iki tarafça 

imzalanmış bir Sözleşmede üzerinde anlaşılmadıkça, değişime konu olabilir. 

9.2. Eğer Lisanslar veya üçüncü taraf hizmetleri, SoftwareONE dışında bir tarafça gerçekleştirilen abonelik hizmetleri dâhil olmak 

üzere tüketim bazlı hizmetlerden oluşuyorsa, o hizmetin ücreti, Lisans Veren veya hizmeti gerçekleştiren şirket tarafından 
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belirlenecektir. Bu ücretler her zaman sabit bir şekilde belirlenmiş değildir ve ilgili Hizmetlerin ve Lisansların Şirket 

tarafından kullanımına bağlı değişecek nitelikte olabilir. Şirket faturalandırma modelini inceleyecek ve kabul edecek ve 

ücretleri üçüncü taraf koşullarına uygun olarak ödeyecektir. Şirket üçüncü taraf faturalandırma modelini anlamaktan tek 

başına kendisi sorumludur. 

9.3. SoftwareONE, sınır ötesi işlemlerden (SoftwareONE ve Şirketin farklı ülkelerin vergi mukimi olduğu işlemler) doğanlar dâhil, 

uygulanabilir bütün stopaj vergileri, ithalat vergileri, rüsum ve harçlar dâhil olmak üzere uygulanabilen bütün vergileri 

faturalandıracak ve Şirket faturalandırılan tutarları ödeyecektir. Eğer Şirket sınır ötesi bir işlem için ödenecek bir tutardan 

kanunen vergi kesmek veya düşmek zorunda kalırsa, bu koşullar kapsamında ödenecek tutar, gereken bütün kesinti ve 

stopajlar yapıldıktan sonra, SoftwareONE’ın o kesinti ve stopajların yapılmasının gerekmemesi durumunda tahsil edeceğine 

eşit meblağı tahsil etmesini sağlamak için gereken miktarda artırılacaktır. 

9.4. Açıkça üzerinde anlaşılan bir faturalandırma çizelgesi olmaması halinde, Şirket SoftwareONE tarafından sağlanan 

Hizmetlerle ilgili bütün tutarları her takvim ayının sonunda tahakkuk ettikçe ödeyecektir. 

9.5. Eğer ödeme koşulları bir Sözleşmede belirtilmemişse, faturaların ödeme tarihi otomatik olarak, fatura tarihinden 14 takvim 

günü sonrası olacaktır. Şirket tarafından SoftwareONE’a yapılan bütün ödemeler, Taraflar arasında aksi anlaşılmadıkça, 

Lisansları veya Hizmetleri sağlayan SoftwareONE kuruluşunun yerleşik olduğu ülkenin para biriminden yapılacaktır. 

9.6. Eğer Şirket borçlu olduğu tutarları zamanında ödemezse, yazılı bir talep veya temerrüt bildirimine gerek olmaksızın, Şirket 

borçlu olduğu meblağ üzerinden faiz ve gecikme faizi ödeyecektir. Bütün vadesi geçmiş tutarlara, fatura tamamen ödenene 

kadar, aylık %1.5 ile kanunun izin verdiği en yüksek oranın, düşük olanı üzerinden faiz işleyecektir. 

9.7. Şirket, hesabının bütün yetkili kullanıcıları tarafından yapılan bütün masrafları, kredi kartıyla, banka havalesiyle veya 

yürürlükteki diğer benzer ödeme mekanizmalarla ödeyecektir. Yürürlükteki kanunun izin verdiği ölçüde, SoftwareONE kredi 

kartı kuruluşlarının alımlarla ilgili olarak uyguladığı işlem giderlerini Şirketin ödemesini talep edebilir. Şirket, çekler, kredi 

kartı veya banka kartı ile ilgili bütün banka ücretlerini ve Şirketin bankası veya kart kuruluşu tarafından iade edilen satış 

belgelerini SoftwareONE’a geri ödeyecektir. Şirket, borçlu olduğu vadesi geçmiş tutarların tahsili için SoftwareONE’ın 

katlandığı bütün avukatlık ücretleri, yargılama masrafları, tahsilat kuruluşu ücretleri ve diğer maliyetleri ödeyecektir. 

9.8. Şirket hiçbir meblağı, Sözleşme kapsamında ödenecek bir tutardan mahsup etmeyecektir. 

9.9. Şirketin on dört (14) takvim gününden uzun süre temerrütte kalması halinde, SoftwareONE Lisansların, Hizmetlerin ve 

Teslim Edileceklerin kullanımını derhal men etme hakkına (men etme/hizmetleri askıya alma sözleşmesel hakkı) sahip 

olacaktır. 

9.10. SoftwareONE, hizmet zamanında veya teslimat kalemleri ile bağlantılı olarak Şirket’e karşı gelecekteki bütün alacak talepleri 

ödenene kadar, Lisansların mülkiyeti ile birlikte Hizmetler ve Teslim Edilecekler üzerindeki bütün hak, mülkiyet ve 

menfaatleri muhafaza edecektir. Cari hesaplara ilişkin olarak, muhafaza edilen mülkiyet, Şirketin bakiyesini veya cari hesap 

alacağını karşılamak için teminat olarak kabul edilecektir. 

10. GARANTİLER VE SORUMLULUK REDDİ  

10.1. İki taraf da: (i) kurulu olduğu ülkenin kanunları çerçevesinde itibarı yerinde, meşru bir tüzel kişilik olduğunu; (ii) taraflar 

arasında bağlayıcı bir sözleşme teşkil edecek olan bu Koşullara ve herhangi bir Sözleşmeye katılmak için tam yetki ve 

salahiyete sahip olduğunu; ve (iii) tarafların bu koşullar kapsamındaki ifasının, bir üçüncü tarafa karşı borçlu olunan herhangi 

bir yükümlülük veya görevi ihlal etmeyeceğini beyan eder. 

10.2. Şirket SoftwareONE’ın ancak ilgili EULA ve PT’ye tabi Lisansları teslim ettiğini ve bunların Lisans Verenin sınırlı garantisini 

içerebileceğini tasdik eder. Şirketin Lisanslara ilişkin bütün hakları ve çözüm yolları, garanti, yükümlülük ve tazminatları, ilgili 

EULA, PT veya diğer dokümantasyona tabi olacaktır. Şirket, Lisans Verenin yazılımını kullanmanın bir ön şartı olarak Lisans 

Veren ile bir EULA, PT veya benzeri son kullanıcı sözleşmesi akdetmek gerekeceğini kabul eder. EULA/PT veya benzeri 

sözleşmede, satın alınan Lisanslara ilişkin bütün garantiler ve beyanlar belirtilecektir. SoftwareONE, Lisanslara veya 

yazılımlara ilişkin hiçbir beyan veya garantide bulunmamaktadır. 

10.3. SoftwareONE tarafından dağıtımı yapılan bütün üçüncü taraf hizmetleri, hizmet sağlayıcının sınırlı garantisi ile teslim 

edilmektedir. SoftwareONE tarafından gerçekleştirilmeyen üçüncü taraf hizmetlerine dair garantiler sadece hizmet 
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sağlayıcının ilgili politika ve prosedürlerine tabidir. SoftwareONE üçüncü taraf hizmetlerine ilişkin açık veya zımni hiçbir 

garantide bulunmamaktadır. 

10.4. SoftwareONE: (a) bu Koşullar ve ilgili Sözleşme uyarınca beceri, nitelik ve deneyime sahip personel kullanarak Hizmetleri 

gerçekleştireceğini ve Lisansları teslim edeceğini; ve (b) Hizmetleri profesyonelce ve ustalıkla ve yürürlükteki Sözleşmeye ve 

yürürlükteki bütün kanunlara, kurallara ve düzenlemelere uygun gerçekleştireceğini beyan ve garanti eder. 

10.5. Yazılı olarak SLA akdedildiği sürece, hizmet düzeyi sözleşmelerinin (“SLA”) ihlali, ancak SoftwareONE SLA parametrelerini 

ağır (taksiren veya kasten) ihlal etmişse ve söz konusu ihlal en az üç (3) ay sürmüşse bu Koşulların ve ilgili Sözleşmenin esaslı 

ihlaline ilişkin olarak sayılacak veya kabul edilecektir; ayrıca SoftwareONE bir Hizmetin (örneğin Bulut Hizmetleri) 

kullanılamamasından ancak, düzenli veya düzenli olmayan hizmet/bakım penceresi dışında gerçekleşirse sorumlu tutulabilir 

(hizmet pencereleri, ilgili Hizmetin SLA dokümanında belirtilmiştir). SLA’nın ihlali nedeniyle hizmet kredisi veya ceza 

ödenmesi halinde, bu Şirketin yegâne ve münhasır çözüm yolu olacak olup, SoftwareONE’ın yukarıda belirtilen talepler ilgili 

olarak diğer yükümlülük veya sorumluluğu reddedilmektedir. 

10.6. BU MADDE 10’DA VEYA İLGİLİ EULA, PT, HİZMET TARİFİNDE BELİRTİLENLERİN HARİCİNDE, SOFTWAREONE TİCARETE 

ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME, MÜLKİYETE DAİR OLANLAR VEYA BİR İŞLEM TARZINDAN, 

KULLANIMDAN VEYA TİCARİ TEAMÜLDEN KAYNAKLANANLAR DÂHİL DİĞER HER TÜRLÜ GARANTİYİ İŞBURADA 

REDDETMEKTEDİR.  

11. SORUMLULUK SINIRLAMASI  

11.1. SoftwareONE üzerinden temin edilebilen Lisanslar veya Hizmetler ile ilgili zararlardan SoftwareONE’ın sorumluluğu, zarara 

sebebiyet veren olaydan önceki son on iki takvim ayında o Lisanslar veya Hizmetler için Şirket tarafından Sözleşme 

kapsamında ödenmiş olan tutarların değeri ile sınırlıdır. Zararların gerçekleşme olasılığı veya muhtemel oluşu kendisine 

bildirilmiş olsa dahi SoftwareONE, gecikmeden doğan zararlar, kar kaybı, iş fırsatı kaybı, içerik kaybı, işin aksaması veya 

şerefiye kaybı dâhil olmak üzere, bu Koşullar veya bir Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek veya bunlarla alakalı 

olarak arızi, sonuç niteliğinde, özel, ceza niteliğinde veya dolaylı zararlardan hiçbir durumda ve (haksız fiil veya diğer teoriler 

dâhil) hiçbir hukuk teorisi altında  sorumlu olmayacaktır. 

11.2. BU KOŞULLARDA VEYA BİR SÖZLEŞMEDE YER ALAN HİÇBİR HUSUS, İKİ TARAFIN DA: (A) İHMALİNİN YOL AÇTIĞI ÖLÜM VEYA 

KİŞİSEL YARALANMA; (B) HİLE VEYA HİLELİ YANLIŞ BEYAN; (C) KASITLI KUSURLU EYLEM; (D) DİĞER TARAFIN FİKRİ MÜLKİYET 

HAKLARININ İHLALİ; (E) GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN İHLALİ; (F) ŞİRKETİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ VEYA (G) 

YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNA GÖRE SINIRLANDIRILAMAYAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ SINIRLANDIRMAZ. 

11.3. Şirket, Lisansların veya Hizmetlerin alımı ile ilgili olarak SoftwareONE’a iletilen ve Şirkete karşı bir garanti içeren veya 

SoftwareONE için bir yükümlülük yaratabilecek bir dil içeren veya bu Koşullarla çelişen bir Sözleşmenin veya diğer 

dokümanın, Madde 1’de belirtilen birleştirme zorunluluklarına uygun olmadıkça hükümsüz ve geçersiz olduğunu kabul eder. 

11.4. Bazı hukuk sistemlerinde, garantilerin veya tazminatın sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin verilmemekte olup, bu 

tür durumlarda tazminat sınırlamaları uygulanmayabilir. 

12. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI; FM TAZMİNİ 

12.1. Bu Madde 12’de açıkça belirtilenin haricinde, bu Koşullarda yer alan hiçbir husus, Lisansların veya Hizmetlerin içerdiği Fikri 

Mülkiyet Hakları üzerinde Şirkete herhangi bir hak, mülkiyet hakkı veya menfaat vermemekte olup, bu hak, mülkiyet hakkı 

veya menfaatler her zaman, yerine göre SoftwareONE’ın veya Lisans Verenlerin varlığı olarak kalacaktır. 

12.2. SoftwareONE, veya Lisans Veren ile ilgili tazminat taleplerinin sorunların çözümünde Şirkete yardım edecektir. Şirket, 

SoftwareONE’ın Lisansların yayınlayıcısı veya geliştiricisi olmadığını ve garanti, tazminat veya lisans haklarının sadece Lisans 

Veren tarafından verilenler olduğunu tasdik eder.  

12.3. Şirket, Lisansları tekrar satmak için değil, kendi dâhili kullanımı için almakta olduğunu beyan ve garanti eder.  

12.4. Bu Koşullar ile EULA/PT veya benzer sözleşmeler arasında, Şirkete verilen Fikri Mülkiyet Haklarının, garantilerin ve 

beyanların kapsamına dair çelişki olması halinde EULA/PT geçerli olacaktır. 
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12.5. Teslim Edileceklerin tam ve kesin olarak ödenmesi üzerine SoftwareONE, ilgili Teslim Edilecekleri dâhili amaçlarla kullanmak 

için daimi, dünya çapında, tamamı ödenmiş, telifsiz kullanma lisansını Şirkete verecektir ve burada vermektedir. 

12.6. SoftwareONE, gerek bu Koşulların başlamasından önce SoftwareONE’ın tasarrufunda olan, gerekse SoftwareONE tarafından 

Hizmetlerin ifası sırasında geliştirilmiş, iyileştirilen veya ince ayarlama yapılmış, bütün SoftwareONE FM üzerindeki bütün 

hak, mülkiyet ve menfaatlerin sahibidir. Eğer SoftwareONE bir SoftwareONE FM veya Bilgi Sermayesini Teslim Edileceklere 

dâhil ederse, SoftwareONE: (i) Şirketin dâhili amaçları için ve sadece Teslim Edilecekleri kullanmak üzere gerektiği kadarıyla 

SoftwareONE FM (Bilgi Sermayesi hariç); ve (ii) SoftwareONE FM veya Teslim Edilecekleri Şirketin dâhili amaçları için 

kullanmak üzere SoftwareONE FM veya Teslim Edileceklere dâhil edilen SoftwareONE’ın Bilgi Sermayesini kullanma, 

kopyalama, tadil etme, geliştirme ve sürdürme hakkını  sınırlı, daimi, tamamı ödenmiş, telifsiz, münhasır olmayan, temlik 

edilemez, devredilemez, (sadece lisansın ihlali halinde) geri alınabilir şekilde Şirkete verecektir. 

12.7. Hizmetin bir parçası olarak teslim edilen Üçüncü Taraf Fikri Mülkiyet Hakları, o üçüncü tarafın temin ettiği koşullara tabi 

olarak Şirkete temin edilecek olup, SoftwareONE üçüncü tarafın koşullarını talep halinde Şirkete sağlayacaktır. 

12.8. Şirket SoftwareONE’ın Hizmetleri gerçekleştirebilmesi veya Şirket için yeni Hizmetler tespit edebilmesi için Şirketin Fikri 

Mülkiyet Haklarını kullanmak üzere SoftwareONE’a, geri alınabilir, münhasır olmayan, telifsiz kullanım lisansı vermektedir. 

Şirket, kendi Fikri Mülkiyet Hakları üzerindeki bütün diğer hak, mülkiyet hakkı ve menfaatleri saklı tutar. 

12.9. Şirket, SoftwareONE FM’ini keşfetmek için herhangi bir SoftwareONE FM veya Teslim Edilecekleri hedefli bir şekilde 

tercüme etmeyecek, tersine mühendislik yapmayacak, geri derlemeyecek, yeniden derlemeyecek, güncellemeyecek ve tadil 

etmeyecek ve İştiraklerinin veya üçüncü şahısların da bunları yapmasına izin vermeyecektir. Eğer Şirket, Hizmetlerin veya 

SoftwareONE FM’in olası yaratma, geliştirme, tadil, düzeltme, iyileştirme veya ilerletmesine dair yorumlar veya öneriler 

dâhil olmak üzere Hizmetlere, SoftwareONE FM veya SoftwareONE’ın iş veya teknoloji planlarına dair herhangi bir girdi, 

yorum veya öneride (birlikte “Geri Bildirim”) bulunursa, Şirket o Geri Bildirimi sınırlamasız olarak kullanmak için 

SoftwareONE’a daimi, münhasır olmayan, dünya çapında, telifsiz kullanma lisansı verecektir ve burada vermektedir. 

12.10. Toplulaştırılmış Veri ve Analitik Veri. Bir Sözleşmedeki aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın, SoftwareONE Hizmetlerin ifası 

sırasında yarattığı Hizmetlerden ve Analitik Verilerden toplanan veya bunlar üzerinden iletilen Toplulaştırılmış Verileri, kendi 

Hizmetlerini, SoftwareONE FM ve Bilgi Sermayesini işletmek, sürdürmek, analiz etmek ve iyileştirmek maksadıyla ve yeni 

hizmetler, SoftwareONE FM ve Bilgi Sermayesi araştırmak ve geliştirmek üzere derleyebilir ve elinde tutabilir. 

“Toplulaştırılmış Veri”, Hizmetlere erişim ve Hizmetlerin kullanımı sırasında kullanıcılardan toplanan veya onlar tarafından 

iletilen, teyit veya temin edilen bilgi ve verileri ifade eder. “Analitik Veri” SoftwareONE’ın, kendi Hizmetlerinin, SoftwareONE 

FM ve Bilgi Sermayesinin kullanımına dair analizini ifade eder. SoftwareONE, tüm Toplulaştırılmış Veriler ve Analitik Veriler 

üzerindeki tüm hak, mülkiyet ve menfaatlere sahiptir, şu şartla ki o Toplulaştırılmış Veriler ve Analitik Veriler, Şirketin veya 

herhangi bir kullanıcının kimliğinin belli edilmeyeceği şekilde anonimleştirilmelidir. 

12.11. SoftwareONE Tazminatı. SoftwareONE, bir üçüncü şahsın, Teslim Edileceklerin o üçüncü şahsa ait bir patent, telif hakkı, 

ticari marka veya ticari sır hakkını ihlal ettiğine dair iddiasından kaynaklanabilecek doğrudan zararlara karşı Şirketi tazmin ve 

müdafaa edecektir. SoftwareONE hiçbir durumda: (a) Şirketin Teslim Edilecekleri Şirket veya üçüncü şahıslar tarafından 

geliştirilmiş yazılımlar, hizmetler veya ürünler ile birleştirmesinin veya kullanmasının; (b) Teslim Edileceklerin SoftwareONE 

dışında herhangi bir kişi tarafından tadil edilmesinin; (c) Şirketin, ihlal ettiği iddia edilen faaliyette, iddia edilen ihlali 

önleyecek tadillerin kendisine temin edilmesinden sonra da bulunmaya devam etmesinin veya (d) Şirketin Teslim 

Edilecekleri ilgili Kontrata uygun olmayan bir biçimde kullanmasının yol açtığı veya ondan kaynaklandığı kadarıyla işbu 

Madde 12 kapsamında veya bir talep veya yasal işlemden dolayı bir yükümlülüğü olmayacaktır. Teslim Edileceklerin bir ihlal 

iddiasına konu olması halinde, SoftwareONE, kendi tercihine göre: (i) Teslim Edilecekleri kullanmaya devam etme hakkını 

Şirket için temin edecek; (ii) Teslim Edileceklerde, Şirketin makul tahminine göre fonksiyonlarda önemli bir azalma 

olmaksızın ihlal etmez hale getirilmesi için değişiklik, tadil veya düzeltmeleri yapacak veya (iii) ihlal eden Teslim Edilecekleri, 

Şirkete masraf çıkarmaksızın, ihlal etmeyen ikamelerle değiştirecektir, şu şartla ki ikameler, Şirketin makul tahminine göre 

fonksiyonlarda önemli bir azalmaya yol açmamalıdır. Eğer SoftwareONE’ın makul takdirine göre yukarıdakilerin hiçbiri makul 

değilse, Şirket ihlal eden Teslim Edilecekleri iade edecek ve SoftwareONE o Teslim Edilecekler için bu koşullar kapsamında 

Şirket tarafından yapılmış bütün ödemeleri derhal iade edecektir. 
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12.12. Şirket Tazminatı. Şirket, Hizmetlerle bağlantılı olarak SoftwareONE tarafından kullanılan Şirket Varlıklarının veya Şirketin 

Fikri Mülkiyet Haklarının, bir üçüncü şahsın sahip olduğu patent, telif hakkı, ticari marka veya ticari sır hakkını ihlal ettiğine 

dair o üçüncü şahsın iddiasından kaynaklanan zararlara karşı SoftwareONE’ı tazmin ve müdafaa edecektir. 

12.13. Tazminat Zorunlulukları; Yegâne Çözüm Yolu. Tazmin eden tarafın işbu Madde 12 uyarınca tazmin edilen tarafı tazmin etme 

yükümlülüğü, tazmin edilen tarafın: (a) tazmin eden tarafa, tazminat talebine ilişkin derhal bildirimde bulunması; (b) 

tazminat talebine karşı savunmanın münhasır kontrolünü tazmin eden tarafa vermesi; ve (c) tazminat talebine karşı 

savunmada, giderleri tazmin edilen tarafa ait olmak üzere tazmin eden taraf ile makul işbirliği yapması şartlarına bağlıdır. Bu 

Madde 12’de, yukarıda belirtilen tazminat talebine ilişkin olarak tazmin edilen tarafın yegâne ve münhasır çözüm yolu ve 

tazmin eden tarafın vecibe ve yükümlülüğünün tamamı belirtilmektedir. 

13. DESTEK 

Bir Sözleşmede açıkça öngörülmedikçe SoftwareONE herhangi bir teknik destek, eğitim veya kurulum sağlamayacaktır. Eğer 

SoftwareONE ek bir kullanım ücreti olmaksızın destek hizmetleri (örneğin Bulut Hizmetiyle) verirse, SoftwareONE destek taleplerini 

sözleşme yılı başına belirli talep sayısı ile sınırlandırma ve bütün diğer bakımlardan Şirketi ücretli destek hizmetlerine yönlendirme 

hakkını saklı tutar.  

14. SÜRE, FESİH, & YÜRÜRLÜKTE KALMA 

14.1. Bu Koşulları içeren Sözleşme – yerine göre - imzalanması, Sipariş Teyidinin iletilmesi veya Hizmetlerin/Lisansların teslimi 

üzerine yürürlüğe girecek ve burada öngörüldüğü şekilde feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Sözleşmede aksi 

kararlaştırılmadıkça (daha uzun veya daha kısa süre öngörülebilir), yönetilen Hizmetlere (o Sözleşmede tanımlandığı gibi) 

dair bir Sözleşmenin süresi bir (1) yıldır (“İlk Süre”). Bir Sözleşmede belirtilenin dışında, İlk Süreden sonra, Yönetilen 

Hizmetlere dair Sözleşme otuz’ar (30) günlük ek sürelerle otomatik olarak yenilenecektir. 

14.2. SoftwareONE diğer tarafa otuz (30) gün önceden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle herhangi bir zamanda ve herhangi bir 

sebeple bir Sözleşmeyi feshedebilir veya bu Koşulları tadil edebilir. Bu Koşullardaki hüküm ve koşullar bir Sözleşmeye ilişkin 

fesihten sonra da, süresi dolana kadar yürürlükte kalacaktır. 

14.3. İki taraf da, eğer: (a) diğer taraf Koşullar veya ilgili Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin herhangi birini esaslı olarak 

ihlal eder ve ihlale ilişkin yazılı tebligattan sonra da otuz (30) gün boyunca ihlali gidermezse veya o ihlal otuz (30) gün içinde 

giderilemeyecek nitelikteyse, ihlal eden taraf otuz (30) günlük süre içinde ihlali gidermek için eylemde bulunmazsa; (b) diğer 

taraf borçlarını ödemeyi durdurursa veya durdurma tehdidinde bulunursa veya borçlarını vadesi geldiğinde ödeyemez 

duruma gelirse veya borçlarını ödeyemediğini kabul ederse veya borçlarını yeniden yapılandırmayla ilgili bir prosedüre, 

alacaklılarıyla bir düzenlemeye, tasfiye prosedürüne veya iflas ertelemesine başvurursa; (c) bir taraf, diğer tarafın 

varlıklarına kayyım atama hakkına sahip olursa veya diğer tarafın varlıklarına kayyım atanırsa; (d) diğer tarafın bir alacaklısı 

veya takyidat sahibi, diğer tarafın varlıklarının tamamını veya bir kısmını haczederse veya tasarrufunu eline geçirirse veya 

diğer tarafın varlıklarının tamamına veya bir kısmına icra, haciz, el koyma veya diğer bir süreç işletilir veya icra edilir veya 

dava edilirse ve o haciz veya süreç on (10) İş Günü içinde kaldırılmazsa veya (e) diğer taraf, işinin tamamını veya önemli bir 

kısmını yürütmeyi askıya alır veya sona erdirirse veya askıya alma ya da sona erdirme tehdidinde bulunursa, diğer tarafa 

yazılı olarak bildirmek suretiyle Koşulları ve bunun kapsamındaki bir Sözleşmeyi derhal feshedebilir. 

14.4. Madde 1, 3, 4, 8.4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22, bu Koşulların herhangi bir nedenle feshi halinde dahi 

yürürlükte kalacaktır. 

15. MÜCBİR SEBEP 

SoftwareONE, doğal afet, savaş, ayaklanma, grev, lokavt, yangın, sel ve fırtına dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, SoftwareONE’ın 

makul kontrolünün ötesindeki durumlar veya olaylar nedeniyle SoftwareONE tarafından Lisansların ve Hizmetlerin temininin 

engellenmesi, mani olunması, gecikmesi veya ekonomik olmaktan çıkmasının doğrudan veya dolaylı bir sonucu olarak Şirketin 

maruz kalabileceği zarar veya ziyandan Şirkete karşı sorumlu olmayacaktır.  

16. GİZLİLİK 
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16.1. Tanım. “Gizli Bilgi” rekabet açısından veya ticari olarak hassas, müseccel, finansal, ticari sır niteliğinde, kamuya açık olmayan 

bilgileri veya mahremiyet içeren veya kapsayan bilgileri ifade eder. Gizli Bilgi, “Gizli” veya “Müseccel” olarak belirlenmiş 

bilgileri, iş planları, stratejiler, tahminler, analizler, finansal bilgiler, çalışan bilgileri, teknoloji bilgileri, ticari sırlar, ürünler, 

teknik veriler, spesifikasyonlar, dokümantasyon, kurallar ve prosedürler, yöntemler, sözleşmeler, sunumlar, know-how, 

ürün planları, iş yöntemleri, ürün fonksiyonları, veriler, müşteriler, pazarlar, rekabet analizleri, veri tabanları, formatlar, 

metodolojiler, uygulamalar, geliştirmeler, buluşlar, süreçler, ödeme, teslimat ve teftiş prosedürleri, tasarımlar, çizimler, 

algoritmalar, formüller veya mühendislik, pazarlama veya finans ile ilgili bilgi ve bilgiyi alanın o durumda gizli olduğuna 

makul olarak inanmış olması gereken diğer bilgileri içerir. 

16.2. Gizlilikten Muafiyetler. Gizli Bilgiye aşağıdaki bilgiler dâhil değildir: (i) Bilgiyi alanın almadan önce bildiği; (ii) Bilgiyi alana 

atfedilemeyen eylemler sonucu halihazırda kamuoyunda bilinen veya kamuya mal olan; (iii) Bilgiyi alana, açıklamak için 

kanuni hakka sahip bir üçüncü şahıs tarafından açıklanan; (iv) Bilgiyi alan tarafından, Açıklayanın önceden yazılı izniyle 

açıklanan; (v) Bilgiyi alan tarafından sonradan, bu koşullar kapsamındaki açıklamalardan bağımsız olarak ve Açıklayanın Gizli 

Bilgilerini kullanmadan veya bunlara erişim sağlamadan geliştirilen; veya (vi) kamu düzenlemeleri veya mahkeme emri 

uyarınca açıklanmak zorunda olan bilgiler. 

16.3. Gizlilik Yükümlülükleri. İki taraf da, diğer taraftan alacağı belirli bilgilerin, diğer tarafın Gizli Bilgileri olabileceğini tasdik eder. 

Gizli Bilgileri alan taraf (“Bilgiyi Alan”) Gizli Bilgileri açıklayan tarafın (“Açıklayan”) Gizli Bilgilerine ilişkin olarak, makul özen 

standardından hiçbir durumda az olmamak üzere, kendi Gizli Bilgilerine gösterdiği ile aynı derecede, koruma ve özen 

gösterecektir. Bilgiyi Alan ve personeli, Açıklayanın Gizli Bilgilerini ancak yürürlükteki Sözleşme kapsamındaki 

yükümlülüklerini yerine getirmek için gerektiği kadarıyla kullanabilir. Bilgiyi Alan, Açıklayanın Gizli Bilgilerini doğrudan veya 

dolaylı olarak ifşa etmeyecek, kopyalamayacak, dağıtmayacak, yeniden yayınlamayacak ve üçüncü şahısların erişimine izin 

vermeyecektir. Bilgiyi Alan, Gizli Bilgileri kendi personeline yalnızca eğer o personelin, Bilgiyi Alanın ilgili Sözleşme 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için Gizli Bilgileri bilmesi gerekiyorsa ve o personel bu Koşullarda yer alan 

gizlilik yükümlülüklerine uymayı yazılı olarak kabul etmişse açıklayabilir. 

16.4. İhtiyati Tedbir. İki taraf da, Gizli Bilgilerle ilgili yükümlülüklerinin ihlalinin, diğer tarafa, büyük ölçüde manevi fakat yine de 

gerçek ve tazminat kararı ile tazmin edilemeyecek zararlara yol açacağını tasdik eder. Dolayısıyla, böyle bir ihlal, diğer tarafa, 

derhal mahkemeden ihtiyati tedbir emri veya o yükümlülükleri icra ettirmek için uygun başka bir emir verme hakkı tanır. Bir 

tarafın ihtiyati tedbir hakkı, o tarafın kanun veya hakkaniyet çerçevesinde başvurabileceği diğer haklara ve çözüm yollarına 

ilavedir. Kendisine karşı ihtiyati tedbir kararı alınan taraf, icrasının sağlanması için katlanılan avukatlık ücretleri dâhil olmak 

üzere bütün makul giderleri diğer tarafa ödeyecektir. 

17. VERİ KORUMA 

17.1. Taraflar Kişisel Verilerin yürürlükteki gizlilik ve veri koruma kanun ve düzenlemelerine uygun olarak işlenmesini 

sağlayacaktır. 

17.2. Eğer SoftwareONE Kişisel Verileri sadece üzerinde anlaşılan Hizmetleri sağlamak için işlerse ve Şirket adına ve Şirketin 

talimatları kapsamında hareket ediyorsa, SoftwareONE o Kişisel Verileri gizli tutacak ve bu verileri korumak için uygun teknik 

ve/veya organizasyonel tedbirleri uygulayacaktır. Şirket, SoftwareONE’ın Hizmetlere katkıda bulunurken veri işleyicisi ve 

taşeron olarak iştiraklerini görevlendirebileceğini kabul eder. 

17.3. GDPR’nin (Genel Veri Koruma Tüzüğü (AB) 2016/679) uygulanması kapsamında aşağıdaki hususlar geçerlidir: SoftwareONE 

Hizmetlerinin kullanımının ve uygulanmasının, SoftwareONE tarafından Şirket adına ve Şirketin talimatları kapsamında 

Kişisel Verilerin işlenmesini içerdiği ölçüde, taraflar ayrı bir Veri İşleme Sözleşmesine (DPA) akdetmek zorundadır.  

18. DENETİM HAKLARI 

SoftwareONE önceden bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir zamanda, Şirketin bu Koşullar veya ilgili Sözleşme kapsamındaki 

zorunluluklara uyumunu, normal iş sırasında, yerinde, ve Şirketin operasyonel işine mümkün olduğu kadar az etki eden bir şekilde 

herhangi bir zamanda kendisi denetleme veya gizlilik yükümlülüğü altında bir üçüncü şahsa denetletme hakkına sahiptir. Bu 

denetimin bir parçası olarak, SoftwareONE ayrıca Şirketin dokümantasyon ve raporlarını da kontrol edebilir. Şirket bu amaçla 

bilgilere, veri tabanlarına, log dosyalarına ve benzerlerine SoftwareONE’ın erişimine izin verecek ve bu Koşullara ve/veya 
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Sözleşmeye uyumu SoftwareONE veya üçüncü şahsın kontrol etmesine olanak sağlayacaktır. Şirket SoftwareONE’a veya üçüncü 

şahsa destek vermek için azami gayret sarf edecektir. 

19. İHRACAT KONTROL 

19.1. İki taraf da ilgili Sözleşmeden doğan veya onunla ilgili bütün konularda Yaptırım Kurallarına uyacak olup, taraflar arasında, 

Yaptırım Kurallarına uyulmasını sağlamaktan kendisinin tek başına sorumlu olduğunu kabul eder. 

19.2. SoftwareONE bir Sözleşme kapsamında Şirkete temin edilen veya satılan Lisansların, Hizmetlerin ve Teslim Edileceklerin 

ihracatının tabi olduğu Yaptırım Kurallarına uymak için gereken bütün yetkilendirme ve ruhsatları alacaktır. 

19.3. İki taraf da diğer tarafın, Yaptırım Kurallarına aykırı düşmesine sebep olacak bir şekilde hareket etmeyecek ve ihmalde 

bulunmayacaktır. 

20. RÜŞVETLE VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE 

20.1. Taraflar, Sözleşmenin müzakere, sonuçlandırma veya ifası ile bağlantılı olarak, uygulanabilir yolsuzlukla mücadele veya 

rüşvetle mücadele kanunlarını veya düzenlemelerini ihlal eden bir eylemde bulunmayacak, buna yetki veya izin 

vermeyecektir. Bu yükümlülük, özellikle devlet görevlilerine, kamu otoritelerinin temsilcilerine veya onların ortaklarına, 

ailelerine veya yakın dostlarına meşru-olmayan ödemeler yapılması bakımından geçerlidir. 

20.2. Taraflar, Sözleşmenin müzakere, sonuçlandırılma veya ifasına ilişkin olarak, diğer taraf adına hareket eden bir çalışan, 

temsilci veya üçüncü şahsa gerek parasal gerekse başka türlü olsun, usulsüz hediye veya menfaat vermeyecek ve teklif 

etmeyecek ve diğer taraf adına hareket eden bir çalışan, temsilci veya üçüncü şahıstan parasal veya başka türlü usulsüz 

hediye veya menfaat kabul etmeyecektir. 

20.3. İki taraf da, Sözleşmenin müzakere, sonuçlandırılma veya ifasına ilişkin bir yolsuzluktan haberdar olur veya şüphelenirse 

derhal diğer tarafı bilgilendirecektir. 

21. YARGI YERİ VE UYGULANACAK HUKUK  

Sözleşme ve Sözleşmeden doğan veya onunla ya da konusu veya oluşumu ile bağlantılı her türlü ihtilaf ve iddia (akdi olmayan 

ihtilaflar ve iddialar dâhil), kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın, Sözleşme akdeden SoftwareONE kuruluşunun kurulu olduğu 

ülke/eyaletin kanunlarına tabidir ve ona göre yorumlanacaktır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş 

Milletler Antlaşması bu Sözleşme için uygulanmaz. İki taraf da bu ihtilafların çözümünde, Sözleşmeye giren SoftwareONE 

kuruluşunun kurulu olduğu ülke/eyalet mahkemelerinin münhasır yetkili olduğunu gayri kabili rücu kabul eder.  

22. GENEL 

22.1. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması, geri kalan hükümlerin geçerliliğini veya 

uygulanabilirliğini olumsuz etkilemez. 

22.2. Verilmesi veya tebliğ edilmesi gereken veya buna izin verilen bütün bildirimler ve diğer iletişimler yazılı olarak yapılacaktır.  

22.3. SoftwareONE’ın bu Koşulların bir hükmünü icra ettirmemesi, ondan feragat teşkil etmediği gibi o hakkı daha sonra icra 

ettirme hakkını da hiçbir surette etkilemez. 

22.4. Bu Koşullarda yer alan başlık, konu başlığı veya paragraf başlıkları sadece kolaylık için konulmuş olup, bunlar işburadaki 

herhangi bir paragraf veya hükmü hiçbir surette tanımlamaz ve açıklamaz. 

22.5. Bu Koşullarda veya bir Sözleşmede yer alan hiçbir hususun, taraflar arasında ortaklık veya ortak girişim kurulması, bir tarafı 

diğer bir tarafın vekili kılması veya bir tarafa diğer taraf nam ve hesabına bir taahhütte bulunması veya taahhüde girmesi 

amaçlanmamıştır ve bu surette addedilemez. 

22.6. Bu Koşullar Sözleşmeler ile birlikte, taraflar arasında buradaki konuya dair mutabakatın tamamını temsil eder ve önceki 

diğer bütün anlaşma ve mutabakatların yerine geçer. 


