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AKIN YAZILIM BİLGİSAYAR İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  

E-DEFTER HİZMET SÖZLEŞMESİ 
120EDHS05 

 

 

Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

İş bu SÖZLEŞME, bir tarafta AKIN Yazılım Bilgisayar İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. (ki 

bundan sonra kısaca AKINSOFT olarak anılacaktır) ile diğer tarafta  

…………………………………………………………………………………………. (ki bundan sonra 

kısaca FİRMA olarak anılacaktır)  arasında, aşağıdaki yazılı hüküm ve şartlarla bir iş sözleşmesi 

(kısaca “Sözleşme”) imzalanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

Madde 2. TANIMLAR 
İşbu Sözleşme’de yer alan “AKINSOFT” ve “FİRMA” ifadeleri yalnız başına kullanıldıkları  

yerlerde “Taraf”, birlikte kullanıldıkları yerlerde “Taraflar” olarak anlaşılacaktır. 

 

Yazılım: Bilgisayar dillerinden biri ile ifade edilen ve dokümanlarında belirtilen işlevleri 

gerçekleştirmek üzere yazılan bilgisayar programlarıdır. Bu sözleşmede AKINSOFT tarafından üretilen 

AKINSOFT WOLVOX E-Defter isimli bilgisayar program yazılımını / modülünü WDF8 program 

koduyla ifade eder. E-Defter Hizmetinden faydalanmak için WOLVOX Genel Muhasebe modülü 

alınmış olmalıdır. 

Telif Hakları: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda tanımlanan, bir eserin kullanma, çoğaltma, 

pazarlama, satış, işleme, değiştirme, kiralama ve benzeri mali ve manevi tüm telif haklarını ifade eden 

genel terimdir. 

Kullanma Lisansı: Yazılım lisansı alan son kullanıcıya; yazılımı, gerekli donanım üzerine yükleyerek 

“kullanma hakkı”nı tanımlar. Bu Sözleşmede geçen “kullanma lisansı” tabiri sözleşmeye konu yazılım 

ürününe bağlı programın kullanım lisansı anlamında kullanılmıştır. 

Hizmet: Bu Sözleşmede geçen ve AKINSOFT tarafından verileceği söylenen hizmet; AKINSOFT 

tarafından kullanma lisansı verilen Yazılımın FİRMA tarafından kullanılmak suretiyle; FİRMA’nın 

Elektronik Defter işlemlerini ilgili Bakanlık tarafından yayınlanan tebliğe uygun olarak kendi 

yönetiminde ve kontrolünde yapabilmesinin elektronik ortamda sağlanması anlamında kullanılmıştır. 

FİRMA: AKINSOFT üzerinden hizmet alan, birlikte firma/larla belge ve bilgi alışverişinde bulunan 

firmadır. 

Sözleşme: Taraflar arasında imzalanan bu sözleşmeyi tanımlar. 

GİB.: T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nı tanımlar. 

Tebliğ: T.C. Maliye Bakanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 1 Sıra No.lu 

Elektronik Defter Genel Tebliğini tanımlamaktadır. 

 

Madde 3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU 

İş bu Sözleşme ile; FİRMA tarafından kullanım lisansı satın alınan 20.05.2014 tarihinde 

uyumluluğu sağlanan ve Gelir İdaresi Başkanlığı E-Defter uygulaması web sitesinde uyumlu yazılımlar 

listesinde yer alan “AKINSOFT WOLVOX E-Defter” yazılım hizmetinin AKINSOFT tarafından 

verilmesine ilişkin olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yönelik 

akidleşmeden ibarettir. 

 

Madde 4. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

 AKINSOFT’un Tebligat Adresi 
Yazır Mah. Ulusal Sokak AKINSOFT Plaza No:103  

42070 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE 

Tel: 0 332 261 18 00 

Mail & Web : pazarlama@akinsoft.com.tr   &  http://www.akinsoft.com.tr 

 

mailto:pazarlama@akinsoft.com.tr
http://www.akinsoft.com.tr/
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 FİRMA’nın Tebligat Bilgileri 
Adresi : …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Tel & Faks : ……………………………… 

Mail & Web : ………………………………  

 
 Tebligat Adresinin Geçerliliği 

 
Taraflar yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres 

değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese 

yapılacak tebliğ geçerli olur ve ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

 

Madde 5. ÜRÜN ve HİZMETLER 

AKINSOFT’un ürettiği ve satışa sunduğu AKINSOFT WOLVOX E-Defter isimli ürününü ve 

ürünlere ilişkin sunduğu yazılım/yazılımlara ait hizmetleri içermektedir. 

 

Madde 6. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

6.1. AKINSOFT’un Hak ve Yükümlülükleri 
6.1.1 AKINSOFT, “Madde 5.” de belirtilen ürün ve bu ürüne ait hizmetleri FİRMA’nın 

yaptığı program sipariş / lisans sözleşmesi gereği birim fiyatlar ve teslim ile ilgili 

tanımlanan şartlar dahilinde GİB’in yayınladığı elektronik defter tebliğine uygun 

olarak sözleşmeye konu yazılım programını, FİRMA‘ya temin etmek ile 

yükümlüdür.  

 

6.1.2 Madde 5.’de tanımlanan AKINSOFT tarafından üretilen ürünlerin üretim teknikleri 

ve formasyonuna bağlı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili Kanun Hükmünde 

Kararnamelerden doğan fikri (İşleme, yayma, çoğaltma, temsil, umuma iletim) 

hakları ve Sınaî Mülkiyet Hakları (Patent, Marka, Know–How) , ticari sırları da 

dâhil olmak üzere her türlü mülkiyeti AKINSOFT’a aittir. 

 

6.1.3 Ürün lisanslama işlemleri AKINSOFT tarafından yapılacaktır. Sözleşme 

sonrasında tüm yapılan lisanslama ve diğer hizmetler AKINSOFT’a ait olacaktır. 

 

6.1.4 Ürünün güncelleme işlemleri AKINSOFT’a aittir. Güncellemeler, GİB. tarafından 

yayınlanan e-defter tebliğine uygun olarak yapılacaktır. 

 

6.2. FİRMA’nın Hak ve Yükümlülükleri 
6.2.1 FİRMA, GİB’e defter beratlarını WOLVOX E-Defter yazılımından gönderebilmesi 

için gerekli olan internet altyapısını sağlamakla yükümlüdür. 

 

6.2.2 Yazılımın yönetim ve kontrolünden FİRMA sorumludur. 

 

6.2.3 Yazılımın çalışacağı donanım, yazılım platformu, işletim sistemleri, ağ işletim 

sistemleri, ağ sistemlerinin temininden FİRMA sorumludur. 

 

6.2.4 Oluşturulan defter dosyalarının yedeklenmesi ve muhafaza edilmesinin 

sorumluluğu kullanıcıya aittir. e-Defter uygulama kuralları gereği GİB’na sadece e-

Defter berat dosyaları iletilmektedir. AKINSOFT silinen dosyalardan sorumlu 

tutulamaz. 
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6.2.5 FİRMA işbu sözleşme kapsamında, GİB’e yazılım üzerinden göndereceği defter 

beratlarının tebliğe uygun saklanması ve kayıt edilmesinden, yedeklenmesinden 

sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

 

6.2.6 FİRMA, dönem işlemlerinde, mali yıl dönemi üzerinden işlem yapacaktır. 

Kullanım lisansı satın alınan yazılım sadece mali yılı desteklemektedir. Özel 

dönem/dönemleri desteklenmemektedir. 

 

6.2.7 AKINSOFT, belirlediği standart ve spesifikasyonlarla uyumlu olarak, FİRMA ve 

FİRMA’nın bilgi ve belge alışverişinde bulunduğu GİB arasındaki sistemin tebliğe 

uygun işletim ve kontrolünü sürdürecektir. 

 

6.2.8 Oluşturulan defter ve berat dosyalarının GİB’na iletilmesi kullanıcının 

sorumluluğundadır. AKINSOFT sistemsel aksaklıklar vb. durumlar nedeniyle 

GİB’nın sistemine yüklenemeyen dosyalardan sorumlu tutulamaz. 

 

6.2.9 FİRMA’nın kullandığı WOLVOX E-Defter ve WOLVOX uygulamalarındaki her 

türlü kullanıcı ve yetki tanımları FİRMA’nın sorumluluğundadır. 

 

6.2.10 Yazılım üzerinden GİB’e yapılacak defter beratlarının beyanında gönderilecek 

işlemlerin içeriği ile ilgili tüm sorumluluk FİRMA’ya aittir. 

 

6.2.11 FİRMA, e-defter beratlarının GİB’e gönderimi esnasında karşılaştığı / 

karşılaşabileceği problemler noktasında AKINSOFT’a yapacağı teknik destek 

başvurusunda vergi ya da e-defter mevzuatında belirtilen defter gönderme 

tarihinden (son işlem gününden) iki (2) iş günü öncesine kadar bilgi vermesi 

sonucunda AKINSOFT tarafından en kısa sürede FİRMA’ya gerekli çözüm 

sağlanacaktır. Bu süreç sonrasında gelebilecek başvurularda yaşanabilecek 

gecikmelerden AKINSOFT’un sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.  

 

6.2.12 Yerinde destek / eğitim hizmetleri bu sözleşmeye ek imzalanacak olan “Program 

Sipariş Sözleşmesi”nde belirtilen süre kadar FİRMA’ya verilecektir. Tamamlanan 

eğitim süresi sonucunda FİRMA tarafından talep edilecek ek eğitim ve teknik 

destek hizmeti ayrıca ücretlendirilecektir. 

 

6.2.13 FİRMA’nın kullandığı WOLVOX Genel Muhasebe yazılımının işletim güvenliği 

FİRMA’ya aittir. İşlemlerin WOLVOX E-Defter Yazılım ekranları üzerinde 

hazırlanması ve Yazılım ekranlarında gönder/al yapılmasına kadar geçen tüm 

sürecin güvenliği FİRMA’nın sorumluluğundadır. 

 

Madde 7. FİKRİ HAKLAR 

İş bu sözleşme kapsamında FİRMA Yazılımın Program Sipariş Sözleşmesiyle kullanma 

lisansına sahip olmaktadır. Bu durum, AKINSOFT’un aynı lisansı başka firmalara vermesine engel 

teşkil etmez. AKINSOFT, Yazılım üzerinde sahip olduğu Telif Haklarını dilediği biçimde kullanma, 

tasarruf etme hakkına sahiptir. Yazılım kullanma lisansı bu Sözleşme sona erdiği taktirde başka bir 

ihtara veya ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yazılım Ürününün Kutusunda yer alan 

Yazılım Kullanma Lisansı ve Garanti Koşulları bu Sözleşme ile çelişmeyen hususları bu Sözleşme için 

de geçerlidir. 
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Madde 8. FESİH İŞLEMLERİ 
İşbu sözleşme taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine mücbir sebepler hariç uymaması veya 

yine mücbir sebepler dışında herhangi bir sebeple taahhüdünü yerine getirmemesi, eksik veya kusurlu 
yerine getirmesi ve kendisine diğer tarafça yapılacak yazılı ihtara rağmen iki (2) ay içerisinde söz 
konusu durumu düzeltmemesi hallerinde diğer tarafça haklı nedenle fesih olunabilecektir. 

 
Taraflardan birinin ticari faaliyetini fiilen durdurması, kendi kendini tasfiye etmesi ya da iflası 

halinde diğer taraf herhangi bir süre ile bağlı olmaksızın sözleşmenin feshini isteyebilir. 

 

Madde 9. MÜCBİR SEBEP  

9.1 TARAFLAR’ın kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu SÖZLEŞME ile yüklendiği 

borçlarını ve taahhütlerini yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin 

meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirecektir (örneğin, grev, lokavt, savaş 

(ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, su baskını, 

benzeri tabii afetler v.b.). 

 

9.2 Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde bu durumdan etkilenen taraf durumu ilgili 

makamlardan alacağı belge ile birlikte diğer tarafa bildirecek ve taraflar alınması gereken 

acil önlemler konusunda anlaşma sağlayacaklardır.  

 

9.3 Mücbir sebep durumunun iki (2) ay devam etmesi halinde TARAFLAR bir araya gelerek, 

bu SÖZLEŞME’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini 

müzakere edeceklerdir.   

 

9.4 Mücbir sebep durumu bu iki (2) aydan sonra bir (1) ay daha devam eder ve TARAFLAR 

arasında bir anlaşmaya varılmaz ise TARAFLAR’dan herhangi biri bu SÖZLEŞME’yi 

feshedebilir. Bu durumda TARAFLAR SÖZLEŞME’nin uygulanmamış kısmı ile ilgili 

olarak birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.  

 

Madde 10. UYUŞMAZLIKLARIN HALLERİ 

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaf vukuunda T.C. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ve 

Konya İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

 

Madde 11. SON HÜKÜMLER 

İş bu SÖZLEŞME,  on bir (11) ana maddeden ve dört (4) sayfa ile bir (1) adet ek’den ibaret 

olup, iki (2) nüsha halinde düzenlenmiş ve TARAFLAR huzurunda .... / ..... / ...... tarihinde 

imzalanmıştır.  

 

 

Ek: AKINSOFT Program Sipariş Sözleşmesi 

 

 

           AKINSOFT                                                                           FİRMA 

 

     AKIN Yazılım Bilgisayar        

  İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti   


