
Yazılım Ürünleri Kullanım Lisansı Sözleşmesi

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN  KONUSU 

İşbu sözleşme “Fenesoft Satış Sözleşmesi” nin eki ve devamı niteliğinde ve satış sözleşmesinin 
ayrılmaz bir parçası olup, satış sözleşmesinde belirtilen yazılım ürününün veya ürünlerinin kullanım 
lisans hakları konusunda Fenesoft ile satış sözleşmesinde açık ünvanı ve adresi yazılı ALICI 'nın 
karşılıklı sorumluluk ve haklarını tarif eder. İşbu sözleşmenin geçerlilik tarihi alıcının ürünü satın 
aldığı tarihten itibaren 1 yıldır.

MADDE 2: KULLANIM  LİSANSININ  KAPSAMI

2.1 Kullanım Lisansı ALICI 'ya, yazılımları satış sözleşmesinde belirtilen lokasyon ve kullanıcı 
sayısını aşmamak kaydıyla bilgisayarlarına kurma, daimi olarak kullanma ve sadece 
yedekleme amacı ile kopyalama hakkı verir. Yazılımın, lisansta belirtilenden fazla 
lokasyonda ve belirtilenden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için yeni bir yazılım 
paketi satın alınmalıdır.

2.2 Kullanım Lisansı, yazılımların bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması ve 
yedeğinin alınması haklarını kapsar.

2.3 ALICI yazılımları ödünç vermek, kiralamak gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü 
kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz.

2.4 Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif hakları ve mülkiyet hakkı 
Fenesoft 'a aittir ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.

2.5 ALICI bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye 
devredemez.

2.6 ALICININ, lisanslı olarak programı kullandığı bilgisayarın veya yazılımla birlikte gönderilen 
usb lisans anahtarı aygıtının çalınması, kaybolması vb. gibi durumlarda program lisansı iptal
olur, sözleşme fesih edilir. ALICININ, yazılımı lisanslı olarak kullanmakta olduğu bilgisayara 
ait sabit disk, işlemci, anakart vb. donanımların veya işletim sistemi yazılımının bozulması 
veya değiştirilmesi sonucu program seri numarasının değişmesi halinde program lisansı 
iptal olur, sözleşme fesih edilir.

2.7 ALICIYA gönderilen usb lisans anahtarı aygıtının arızalanması durumlarında, ALICI arızalı 
aygıtı Fenesoft 'a göndermek şartıyla, usb lisans anahtarı aygıtının Fenesoft tarafından 
belirlenecek olan değişim ücretini ödeyerek yeni aygıt talebinde bulunabilir. Arızalı usb 
lisans anahtarı aygıtı Fenesoft 'a teslim edilmedikçe yeni aygıt talebi kabul edilmez. Usb 
lisans anahtarı aygıtının değişimi için tüm kargo gönderi ücretleri alıcıya aittir.

2.8 ALICIYA, program aktivasyon kodu lisans satın aldığı tarihte iletilir. ALICI, bu aktivasyon 
kodunu muhafaza etmekle yükümlüdür. Aktivasyon kodunun Fenesoft 'tan yeniden talebi 
için ALICI 'nın destek hizmet süresi bulunması şartı aranır.

MADDE 3: AYIPLI  ÜRÜN  VE  KULLANICI  HAKLARI 

3.1 Arızalı çıkan yazılım ürünleri, kayıtlı olduğu CD-ROM ve yazılı doküman, fatura      
tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde iade edildiği taktirde yenisi ile değiştirilir. ALICI bu 
hakkını, faturası ile birlikte yazılımı satın aldığı Fenesoft yetkili satıcısına başvurarak 
kullanır. ALICI belirtilen süreden sonra ayıplı mal itirazında bulunamaz.

3.2 Tüm satışlar özellik kısıtlaması olmayan deneme sürümü sonrasında yapıldığından 
lisanslamadan sonra müşterinin satın almaktan vazgeçmesi durumunda hiç bir ücret iadesi 
yapılmaz.

MADDE 4: GARANTİ  VE FENESOFT 'UN SORUMLULUKLARININ SINIRLANMASI

4.1 Fenesoft ürünlerinin garanti süresi fatura tarihinden itibaren bir yıldır.
4.2 Fenesoft, yazılımlarının kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının tüm 

ihtiyaçlarını  tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.
4.3 Fenesoft, donanım veya işletim sistemi arızasından, Fenesoft tarafından temin edilmiş olsa 

dahi telif hakları Fenesoft 'a 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 tutulmaz.

4.4 Yazılıma kaydedilen tüm bilgiler kullanıcı bilgisayarında saklanır. Yazılımların kullanılması ile
oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından ALICI sorumludur. Fenesoft, 
manyetik ortamda saklanan bilgilerin güvenliğini garanti edemez.

4.5 ALICI, kullanım lisansını aldığı yazılımları kuracağı ve kullanacağı bilgisayarların ve çevre 
birimlerinin yazılım dökümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip 
olmasından sorumludur. ALICI, Fenesoft 'un yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir 
maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını Fenesoft 'un sorumluluk sınırının sözleşme 
konusu yazılım ürünleri için kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve 
tahhüt eder. Taraflar bu şekilde karşılıklı olarak sorumluluklarını sınırlamışlardır.

4.6 Fenesoft, yazılım ürünlerinin yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna 
aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali 
sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.

MADDE 5: YAZILIM TELİF HAKLARI 

5.1 Yazılım ve dökümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk 
Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif vergi kanunu hükümleri ile koruma altına 
alınmıştır.

5.2 Fenesoft tarafından temin edilen yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı ve telif hakları 
Fenesoft 'a ait olmayan veri tabanı, işletim sistemi ve iletişim ağı yazılımlarının geçerli ve 
yeterli kullanım lisansına sahip olunmasından münhasıran ALICI sorumludur.

MADDE 6: VERSİYON DEĞİŞİMİ, BAKIM, YIL SONU DEVİR

6.1 Fenesoft, ALICI 'nın kullanım lisansını satın aldığı tarihten itibaren 3 ay süre ile ALICI 'ya 
limitsiz online desteği ve ilgili yazılımların varsa yeni sürümlerini yükleme hakkını ücretsiz 
olarak verir. Ancak, ALICI 'nın 3 ay ücretsiz destek ve güncelleme hizmetinden 
yararlanabilmesi için, geçmişte Fenesoft 'un telif haklarını ihlal etmemiş olması şartı aranır. 
Destek ve versiyon güncelleme hizmet süresinin  bitiminden sonra ALICI dilerse 
Fenesoft'dan veya Fenesoft çözüm ortaklarından satın alacağı  “DESTEK PAKETİ” ile bu 
destek ve hizmetlerden yararlanmaya devam edebilir. 

6.2 Fenesoft önceden haber vermeksizin yazılımlarında ve yazılı dökümanlarında değişiklikler 
yapma, yazılım ürünlerinin yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. ALICI bu 
yeni versiyon veya sürümü ve yeni yazılı dökümanı ancak fiyat listelerinde belirtilecek olan 
“VERSİYON GÜNCELLEME” bedelini ödeyerek yeni bir lisans almakla veya “DESTEK 
PAKETLERİ” çerçevesinde elde edebilir.

6.3 Fenesoft yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı işletim sistemi, veritabanı ve iletişim ağı 
yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek 
Fenesoft 'un görev ve sorumluluğuna girmez.

6.4 Yıl sonunda yapılması gereken devir işlemi Fenesoft tarafından ücrete tabi olarak yapılır.

MADDE 7: SÖZLEŞMENİN FESHİ 

7.1 Aşağıdaki hallerde lisans sözleşmesi başka bir hükme, ihtara, ihbara gerek olmaksızın 
bozucu şartla kendiliğinden sona erer.

 Alıcının lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi
 Alıcının Fenesoft 'un telif haklarını ihlal etmesi halinde 

MADDE 8: SAİR HÜKÜMLER

8.1 Bu sözleşmenin imzalanması ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım lisansı ile ilgili 
olarak cereyan etmiş karşılıklı yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, yazılı anlaşmalar, 
ticari diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü yitirir.

8.2 Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile 
değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

8.3 Alıcının satış sözleşmesinde belirtmiş olduğu adres akdi tebligat adresi olup bu adrese 
yapılacak tebligatlar iade olsa bile yapılmış sayılır. Bu adres aynı zamanda yazılım 
ürününün teslimat adresidir.

8.4 İş bu sözleşmenin uygulanmasında karşılıklı iyi niyet esastır. Sözleşmeden doğacak 
anlaşmazlıklarda Manavgat icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda T.C. 
kanunları uygulanır.


