
 

   

     MESAFELİ BİLGİSAYAR YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ  

             

             

          TARİH 

 

 

 

YÜKLENİCİ                   :  

 

 

ADRES    :  

 

 

İŞVEREN                   :  

ADRES    :  

 

 

YAPILACAK İŞ                    : İş süreçleri, kurum içi yönetim sistemleri, takip istemleri vb. 

  ticari yazılımların hazırlanması 

 

 

İŞ BAŞLANGIÇ TARİHİ    : 02.05.2017 tarihinden itibaren 7 gün içerisinde   

       başlanılacaktır. 

 

İŞ BİTİŞ TARİHİ    :  İşe başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde bitirilecektir. 

 

 

1.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI 

 

 1.1 ......ile .......arasında imzalanan işbu sözleşmenin amacı MÜŞTERİ’nin iş süreçleri, 

kurum içi yönetim sistemleri, takip sistemleri vb. kısaca ticari faaliyetlerini sürdürürken ki 

ihtiyaç duyduğu tüm yazılım hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu yazılımlarının 

NFO tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.Ayrıca bu sözleşme, imza altına alındığı  

tarihinden sonra oluşabilecek hukuki, cezai , maddi vb. her türlü sorumluluğu düzenler, sınırlar. 

 

 

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR 

 

 3.1. Yüklenici            :  

 

 3.2. İşveren(kullanıcı) :  

 

 3.3. İş sonu   : Taslak diye tabir edilen ana başlardaki fonksiyonların 

işlevselliği tamamlanıp işverene teslim edilmesinden sonraki zaman 

  



 

3.HİZMETİ ÜCRETİ VE ÖDEME ŞEKLİ 

 

 3.1 Toplam 26.000 -TL + KDV (yirmialtıbin)'dir. 

 3.2.İlki peşinat olmak üzere 2 taksit olarak ödenecektir. 

 3.3.Peşinat ödemesi 10.000 TL (onbintürklirası) olarak iş başında NFO DİGİTAL 

YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ödenecektir. 

 3.4.Geri kalan bakiye iş sonunda 20.680 TL (yirmibinaltıyüzseksen) olarak 

yükleniciye ödenecektir.  
  

4.DİĞER HUSUSLAR 

 4.1.İşbu yazılım hazırlanması süresi boyunca yüklenicinin talep ettiği bilgi, evrak ve 

yazılı dökümanları işveren yükleniciye eksiksiz olarak zamanında sunmalıdır. İşveren 

tarafından istenilen belge ve bilgilerin sunulmamasından doğan zararlardan yüklenici sorumlu 

değildir. 

 

 4.2. İşbu sözleşme kapsamında yapılan yazılım yükleniciye ait eser niteliğinde olup, 

tüm telif hakları yükleniciye aittir. İşveren yüklenicinin yazılı izni olmadan ilgili yazılımı 

çoğaltmamayı ve dağıtmamayı kabul eder. 

 

 4.3. İşveren 4.2. maddeye aykırı davranması halinde oluşacak tüm zararlardan sorumlu 

olduğunu kabul eder. 

 

 4.4. Yüklenici işi tamamlayıp işverene teslim ettikten sonra 1 yıl süre boyunca  işverenin 

talebi olması durumunda söz konusu yazılımda basit değişiklikleri ücretsiz yapmayı kabul eder. 

  

 4.5. İşveren iş tamamlanıp kendisine teslim edildikten sonra komple tasarım,kod,blok 

ve div değişiklik taleplerinde yükleniciye ek ücret ödemeyi kabul eder. 

 

 4.6.İşveren işbu sözleşme ile yazılımın oluşması ve yükleniciye yardım etmesi için en 

az bir çalışanını yetkili kılmayı kabul eder. 

 

 4.7. İşbu sözleşme kapsamında  ............ modüllerinin yapılması yüklenici tarafından 

taahhüt edilir. İşverenin ilgili modüle ek başka modüller yapılmasını istemesi işbu sözleşme 

kapsamında değildir. İşbu sözleşme kapsamında belirtilen ücretin ödenmesine engel değildir. 

 

 

 

 

 

 

5.YAPILACAK İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  

 



 5.1.  Hazırlanacak olan yazılım, ASP.NET C# dili MVC mimarisi ile SQL Server 

veritabanı kullanılarak hazırlanacak ve arayüz için HTML5 üzerine Bootstrap ve JQuery 

kütüphaneleri ile inşa edilecektir. 

 5.2. Sistem çoklu dil desteği altyapısı ile hazırlanacak, ön tanımlı olarak Türkçe ve 

İngilizce dilleri hazır olacak, yönetici dilerse istediği kadar dil desteği ekleyebilecektir. 

6.GİZLİLİK VE SIR SAKLAMA 

 6.1. Taraflar işbu Anlaşma hükümleri kapsamında birbirlerinden edindikleri bilgilerin, 

ticari sır ve belgelerin gizli tutulması hususunda mutabıktırlar. 

 6.2. Yüklenici, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veri tabanı, Yönetim Kontrol Paneli 

şifreleri ile yazılım içeriğine ve veri tabanına kayıtlı bilgileri  6.1. madde kapsamında gizli 

tutulacağını kabul eder.  

 

  

7.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ 

 

 7.1. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran Türkiye Mersin 

Mahkemeleri ve Türkiye Mersin İcra Daireleri yetkilidir. 

 

 7.2. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde öncelikle işbu sözleşme 

hükümleri uygulanacaktır. Eksik kalan hususlarda TÜRK Hukukunda bulunan TÜRK 

BORÇLAR KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU hükümleri uygulanacaktır. 

 

 7.3. Bir uyuşmazlığın devam ettiği süre boyunca, Taraflar bu sözleşmeden doğan tüm 

yükümlülüklerini, söz konusu anlaşmazlığın çözümü ile ilgili bir önyargı oluşturmadan, gereği 

gibi yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

 

8.TEBLİGAT ADRESLERİ 

 

 8.1. Devreden ve devralan ile yapacağı her türlü yazışmada aşağıda belirtilen tebligat 

adresleri esas alınacaktır.  

 

Yüklenici adresi :  Gmk. Bulvarı Salih Kalkavan Apt. Kat:3 No:5 Yenişehir/Mersin 

İşveren      : Sulaiman Dawood Sulaiman 

 

 8.2. Taraflar adres değişikliklerini derhal ve yazılı olarak birbirlerine 

bildireceklerdir.Yazılı bir bildirim yapılmadığı sürece, bu Sözleşme'de yer alan adreslere 

yapılan tebligatlar geçerli ve ilgili tarafı bağlayıcı sayılacaktır. 

 

 8.3. Taraflar arasında bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak bütün iletişim faaliyetleri 

yazılı olacak ve yazışmalar, taraflar burada belirtilecek farklı bir iletişim şekli konusunda 

anlaşmadıkları sürece, normal posta, faks veya e-mail yolu ile ilgili taraflara gönderilecektir. 

E-mail olarak gönderilen bütün mesajlar “sadece okunabilir” veya daha sonra değiştirilmeye 

olanak vermeyecek bir formatta olmalıdır. Faks veya e-mail ile yapılacak bütün iletişim 

işverenin sorumluluğu altındadır. 



 

 

9.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 

 

 9.1. Bu sözleşme, Sözleşme'de yer alan hükümler çerçevesinde, işveren ve yüklenici 

tarafından imzalanması ile yürürlüğe girer.  

 

10.SÖZLEŞMENİN FESHİ 

  

 9.1. İşveren sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle , işbu sözleşmede yer alan 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bu davranışların yeni işletmeyi imkansız hale 

getirmesi durumunda, yüklenici sözleşmesi her zaman fesih edebilir. 

 

 9.2. Yüklenici sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle, işbu sözleşmede yer alan 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda işveren sözleşmeyi her zaman fesih edebilir. 

 

 9.3.  İşbu sözleşmenin maddelerine aykırılık durumunda, yüklenici işi durdurabilir, 

elinde ki bilgilere hapis hakkı uygulayabilir. 

 

10.SON HÜKÜM 

  

 10.1. İş bu sözleşme tarafların iradesine uygun olarak 10 ana madde olarak tanzim 

edilmiş olup, iki nüshadan ibarettir. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 YÜKLENİCİ                                      İŞVEREN   

 

 

 

 

 

             

  

    
 


