1. TARAFLAR

1.1. .....................................<FİRMANIN TAM UNVANI >........................................................

Adres
:
Telefon
:
Fax
:
E-mail
:
Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan .........................<FİRMANIN TAM UNVANI >
.............................. bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

1.2. EDM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Adres:
Tel
E-mail

Fulya mh. Büyükdere cd. Altınova apt. No:54 Kat:8
Daire: 8 ŞİŞLİ / İSTANBUL
: +90 (850) 7236336
: teknik@edmbilisim.com.tr

Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan EDM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ A.Ş. bundan sonra EDM BİLİŞİM olarak anılacaktır.
İşbu Sözleşme yukarıda açık unvanları ve adresleri bulunan EDM BİLİŞİM ile MÜŞTERİ arasında müzakere edilerek
akdedilmiştir.
Taraflar bu sözleşme ‘de yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer
tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin, ayrıca tarafların aşağıda belirtilen mail
adreslerine yapılacak bildirimlerinde kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan ve
kabul etmişlerdir. Ancak sözleşmenin feshine ve diğer tarafı temerrüde düşürmek için yapılacak bildirimlerin
mutlaka noterden olması gerekir.
2. KONU
Bu teklif, kurumunuz bünyesinde kullanmış olduğunuz muhasebe programı verilerinin saklanması hizmetini
içerir. Saklama İstanbul ve Ankara yedeklemeli olarak saklama hizmeti sağlayıcısıyız. EDM Bilişim GİB’den
saklamacı kuruluş yetkisi olan firmadır. Ayrıca Bilgi Teknolojileri Kurumunun 13298 standartlarına uygun
saklama hizmeti sunmaktayız.
3. HİZMETİN TANIMI
Müşterinin talebi halinde müşteri muhasebe sistemlerinden verilerin kendi serverlarımızda 20GB alan tahsis
eder. İstanbul ve Ankara yedeklemeli 8 ayrı sunucuda saklama hizmeti sunar.
4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Müşteri, bu hizmet sözleşmesinde belirtilen hizmetlerden faydalanabilmek için teknik altyapı, gereklilik,

donanım, yazılım yüklenmesi ve yüklenen yazılımlara ait lisans gereksinimlerini sağlamakla
yükümlüdür.

4.2. Bu hizmet sözleşmesinden doğan haklar sadece Müşteri’ye aittir. Müşteri sözleşmeden doğan hak ve
alacaklarını üçüncü kişilere devredemez.
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4.3. Müşteri, bu hizmet sözleşmesinin sağladığı hizmetlerin kullanımına ilişkin Müşteri’ye verilen özel ve

gizli şifre, kullanıcı adı, kullanıcı kodu ve benzeri erişim bilgilerinin başkasına kullandırmayacağını, bu
bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için gerekli tüm tedbirleri alacağını, bu konuda tüm
sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Müşteri, bu sözleşme konusu olan hizmetleri kullanabilmek için kendi bilgi işlem sisteminde bazı

bilgisayar programı kodları geliştirmiş ise bu program kodlarının çalıştırılması, çalışır halde tutulması
ile bu konuda alınması gereken tüm tedbirlerin alınmasından kendisi sorumludur.

4.5. Müşteri herhangi bir sebeple işbu sözleşme konusu hizmetleri almayı belirli veya belirsiz süre ile
durdurma veya sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahip değildir.

4.6. EDM Bilişim herhangi bir sebeple işbu sözleşme konusu hizmetleri almayı belirli veya belirsiz süre ile
durdurma veya sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahip değildir.

4.7. EDM BİLİŞİM, Gizli Bilgileri sadece bu iş bu sözleşmenin maksadını oluşturan, görüşmelere doğrudan

doğruya katılan ve işbu sözleşmenin gereği gibi ifası ile ilgili olan personeli, yetkilileri, danışman ve
temsilcileri ile sadece gerekli hallerde paylaşacaktır. EDM BİLİŞİM, söz konusu personeline,
yetkililerine, temsilci ve danışmanlarına ifşa edilen bilgilerin gizli mahiyetli bilgiler olduklarını bildirecek
ve tüm anılan personel, yetkili, temsilci ve danışmanların işbu sözleşme hüküm ve şartlarına uygun
davranmaları için gerekli tedbirleri alacaktır.

4.8. EDM BİLİŞİM, önceden Müşteri'nin yazılı onayını almadan Gizli Bilgiler’i hiçbir şekilde üçüncü taraflara
ifşa etmeyecektir. Gizli Bilgiler sadece sözleşme kapsamında bahsi geçen hizmetlerin yapılması
maksadıyla kullanılacaklardır. EDM BİLİŞİM, Gizli Bilgileri başkaca hiçbir amaçla kullanmayacaktır. Yasal
mercilerden gelen talepler bu kuralın dışındadır.

5. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH KOŞULLARI

5.1. İşbu sözleşmenin süresi taraflarca imza altına alınmasından sonra 1 (bir) yıldır. Ancak taraflarca
sözleşme süresi sona ermeden 30 (otuz) gün öncesine kadar fesih ihbarı yapılmadığı takdirde işbu
Sözleşme 1 (bir) yıl süre ile aynı şartlarla kendiliğinden uzatılmış sayılır. Bu durumda sözleşme bedeli
tekrardan belirlenecektir. Müteakip yıllarda da aynı prosedür uygulanacaktır.

Tarafların işbu Sözleşmede belirlenen yükümlülüklerine aykırı davranması veya edimlerini yerine
getirmemesi halinde, diğer Taraf, yazılı olarak ve mümkünse Kayıtlı Elektronik Posta ile sözleşmeye
aykırılık oluşturan durumu belgeleri ile bilgilendirerek sözleşmeyi feshetme hakkında sahip olur. Fesih
hakkının kullanılması durumunda, feshe neden olan taraf hiçbir şekilde tazminat talebinde
bulunmayacağını ve bu sebeple fesheden tarafın doğmuş veya doğacak zararlarını tazmin edeceğini
beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu durumun 15 (on beş) günü aşması halinde Tarafların sözleşmeyi
karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla feshetme hakkı saklıdır.

5.2. Tarafların işbu Sözleşmede belirlenen yükümlülüklerine aykırı davranması veya edimlerini yerine
getirmemesi halinde, diğer Taraf, noterden göndereceği bir bildirim ile yazılı olarak sözleşmeye aykırılık
oluşturan durumu da açıkça belirterek 15 gün içinde aykırılığın ortadan kaldırmasını ister. Bu süre
içinde aykırılık giderilmez iseyine noterden göndereceği bir bildirim ile sözleşmeyi feshedebilir.

5.3. Sözleşmeye aykırı davranışı ile sözleşmenin feshine sebebiyet veren, yada haklı bir sebebi olmadan

sözleşmeyi fesheden taraf, diğer tarafın bu sebeple meydana gelen tüm zararlarını tazmin edecektir.
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EDM BİLİŞİM’in, fesih tarihinden sözleşme süresinin sonuna kadarki ayların ücretini isteme hakkı ayrıca
vardır.

5.4. Fesihten sonra bu sözleşme konusu hizmet içeriğinin, kanun, tebliğ, sirküler veya yönerge ile Müşteri
ve EDM BİLİŞİM yüklenmiş olduğu sorumluluklar tarafların kendilerine aittir.

5.5. Saklama hizmetinin fesih durumunda nasıl yapılacağı;
7.1. Müşterinin hizmet almayı kesmesi durumunda kendisine ait verileri otuz gün içinde sistemden
alacağını taahhüt eder. Bu süre zarfında fatura kesilmeye devam edilir.
7.2. Müşteri kendisine ait verileri aldığını yazılı olarak bildirir.
7.3. Müşteri, yazılı olarak bilgileri aldığını bildirmediği veya bilgiyi almadığı durumlarda verinin
saklanmasına ilişkin EDM BİLİŞİM hizmet faturasını kesmeye devam eder. Müşterinin bundan
sonra da iki aylık hizmet bedelini ödemediği takdirde EDM BİLİŞİM hizmet vermeyi durdurur. Bu
durumda Müşteri, elektronik fatura bilgilerin saklanmasına ilişkin EDM BİLİŞİM’in
yükümlülüğünün ortadan kalktığını kabul eder, EDM bilgileri yok eder ve bu sebeple herhangi
bir sorumluluğu olmaz.

6. HİZMET ÜCRETLERİ VE ÖDEME ŞEKLİ
Bu sözleşme kapsamında Müşteri’ye verilecek hizmetler, birim fiyatları, ödeme koşulları, ödeme süreçleri ve
fatura kesme şekli Muhasebe Programı Yedekleme Hizmet Sözleşmesi Fiyatlandırma Eki’nde belirtilmiştir.

6.1. MÜŞTERİ, aşağıda belirtilen şekilde EDM BİLİŞİM e ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder:
 Toplam bedel, bu sözleşmenin imzalanıp EDM BİLİŞİM e ulaşmasını müteakip, EDM BİLİŞİM in
düzenlediği faturanın Müşteriye ulaşmasıyla 7 gün içinde ödenir.

6.2. Fiyatlara KDV dahil değildir. İlave gelebilecek her türlü kanuni vergi ve harçlar ayrıca yansıtılacaktır.
6.3. Müşteri fatura bedelini EDM BİLİŞİM’in bildireceği Banka Hesabına öder.
6.4. Periyodik alınacak hizmetlerde toplam bedeli sözleşmenin imzalanması ile Müşteri’ ye her ayın 1’ inde,
tatile denk gelmesi halinde takip eden ilk iş gününde fatura edilir. Her bir faturanın vadesi fatura
tarihinden itibaren 10 gündür.

6.5. Müşteri’nin ödemelerinde temerrüde düşmesi durumunda, EDM BİLİŞİM’in hizmeti durdurma ve/veya
ticari faiz talep etme hakkı saklıdır.

6.6. İşbu Sözleşme ile ileride yapılabilecek ek sözleşme, protokol ve eklerden dolayı doğacak Damga Vergisi
ve sair her türlü vergi, harç, fon ve sair masraflar EDM BİLİŞİM tarafından ödenecektir.

6.7. Müşteri aşağıda bir isim ya da ünvan yazıldığı durumda bu kişi yada kurumu EDM Bilişim Hizmetleri için

aracı olarak atamış kabul edilir. Aracı müşteri ile EDM Bilişim arasındaki ilişkileri düzenler. EDM Bilişim
müşterinin kullandığı hizmetler için faturayı aracıya düzenler, aracıda kendi ilave hizmetlerini de
bütünleştirerek müşteriye arasındaki anlaşmaya bağlı olarak fatura düzenleyebilir. Bu durumda,
ödemelerde aynı şekilde müşteriden aracıya, aracıdan EDM Bilişime doğru yapılır.
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Müşterinin aracı olarak atadığı kişi / Kurum: …………………………………………………………………….
7. MASRAFLAR

7.1. Müşteri yerinde verilecek hizmetlerde, ulaşım, konaklama, yemek giderleri Müşteri’ye aittir.
7.2. EDM BİLİŞİM personelinin müşteriye her türlü ulaşım ve konaklama şekli tek taraflı ve EDM BİLİŞİM
tarafından belirlenir.

8. CEZALAR

8.1. Ödeme Gecikme Cezası: Müşteri işbu sözleşmenin 8.maddesinde belirtilen bedelleri belirtildiği şekilde
ödemekle yükümlüdür. Ödenmeyen bedeller için aylık % 3 gecikme bedeli uygulanır.

8.2. Fesih Cezası: Müşteri, EDM BİLŞİM’in kusurundan kaynaklanan bir sebep olmadığı halde, süresinden

önce sözleşmeyi fesih eder ise, bakiye kalan ayların bedelini ödemekle yükümlüdür. Buna ek olarak
arıca Müşteri, bir kampanyadan faydalanması halinde, kampanyadaki taahhüt süresine uymaması
halinde kampanyadaki taahhüdüne binaen kendisinden düşük birim fiyat ile tahsil edilen aylık ödeme
bedeli ile liste fiyatı arasındaki fiyat farkını da ödemekle yükümlüdür.

9. MUCBİR SEBEPLER
Mücbir sebepler, tarafların kendi denetimleri dışında, kendi ihmal veya hatalarından kaynaklanmayan sel,
deprem, yangın gibi doğal afetler, seferberlik, savaş, salgın hastalık, grev, lokavt, halk hareketi, sivil savaş ihtilal,
radyoaktivite kirliliği ve tabiatın gücüne dayalı durumlardır. Mücbir sebep oluşması durumunda, duruma maruz
kalan taraf karşı tarafa

yazılı olarak 10 (on) gün içinde haber verecektir. Mücbir sebepler nedeniyle taraflar birbirlerinden süre uzatımı
dışında tazminat vb. gibi hiçbir ilave talepte bulunamayacaklardır.
10. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ
Bu sözleşme; taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. On iki maddeden ibaret olan bu sözleşme; EDM
BİLİŞİM ve Müşteri tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ....…/....…/201…. tarihinde tek orijinal nüsha
olarak imza altına alınmıştır.
SÖZLEŞME EKLERİ :

EK-1: FİYATLANDIRMA
EK-2: HİZMETLERİN DETAYI
EK-3: Müşteri imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi, ticaret sicil kaydı.

Müşteri
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Hizmet Ücretleri ve Ödeme Şekli:
Bu sözleşme kapsamında Müşteri’ye verilecek hizmetler, birim fiyatları, ödeme koşulları, ödeme süreçleri ve
fatura kesme şekli aşağıdaki gibidir. EDM BİLİŞİM in fiyat tarifelerindeki değişiklikler EDM BİLİŞİM in Müşteri ye
bildiriminden sonra geçerlidir.

EK-1: Muhasebe Programı Yedekleme Hizmet Sözleşmesi Fiyatlandırma

20 GB ALAN TAHSİSİ KAPSAMINDA TÜM MUHASEBE
VERİLERİNİN 10 YIL SAKLANMASI
YILLIK 900TL+KDV
 Kiralama paketi 1 (bir) yıllık kullanım içindir geçerlidir.
 2. yıldan itibaren yapılacak kiralama yenilemeleri o yıl geçerli olan fiyat üzerinden
yapılacaktır.
 Projede yer alan tüm hizmetler için ilk eğitim ücretsizdir.
 Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

 Ödemenin Yapılacağı Banka Bilgileri:
EDM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Garanti Bankası
Levent Sanayi Şubesi / İstanbul
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IBAN: TR 57 0006 2000 4160 0006 2958 25

Müşteri
İmza/Kaşe
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