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AKINSOFT CAFEPLUS FİLTER PROGRAMI YAZILIM KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 

 

MADDE 1. TARAFLAR:  

AKINSOFT - AKIN YAZILIM BİLGİSAYAR İTH. ve İHR. LTD. ŞTİ. - İSTANBUL YOLU, 

AKINSOFT PLAZA NO:103 Selçuklu / KONYA 

 

MÜŞTERİ 

AKINSOFT CafePlus Filter yazılımını kullanacak olan gerçek ya da tüzel kişi. 

 

MADDE 2.  SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI 
 Sözleşmenin konusu AKINSOFT ile MÜŞTERİ arasındaki YAZILIM kiralama 

hizmetinde tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.  

 Bu sözleşme YAZILIM kullanma ve satış sonrası verilen hizmetleri içerir. Sözleşmenin 

yürürlüğe girmesi ile birlikte TARAFLAR yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve 

hükümlere göre sürdürüleceğini kabul ve beyan eder. AKINSOFT bu SÖZLEŞMEDE bahsi geçen 

şartlar altında YAZILIMI, MÜŞTERİ’ye kiraya vermeyi kabul eder. AKINSOFT kira süresinden 

bağımsız YAZILIM'ın tek sahibidir. 

 

MADDE 3. YAZILIM TANIMI 

YAZILIM, CafePlus Filter İçerik Filtreleme Sistemi şeklinde tanımlanır. Sözleşmede belirtilen 

işlevleri ile beraber www.cafeplus.com.tr üzerinden yapılan ödeme işleminden itibaren yıllık olarak 

yazılım kiralanır.  

 

MADDE 4. KURULUM VE YILLIK ÜCRETLENDİRME 

 Ücretin ödenmesi ile beraber YAZILIM kullanılmaya başlanır. Kurulum yönergeleri, 

program kurulum klasörü içerisinde anlatılmaktadır. Yıllık kullanım süresinin sonunda MÜŞTERİ 

kullanıma devam etmek istiyorsa, www.cafeplus.com.tr sitesi üzerinden güncel yenileme ücretini 

ödeyerek kullanıma devam edebilir. 

 

MADDE 5. GİZLİLİK İLKESİ 

TARAFLAR tüm bilgilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin zedelenmeyeceğini kabul ve taahhüt 

eder.  

 

MADDE 6. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Tarafların, sözleşme maddelerine aykırılıktan kaynaklanan nedenlerle sözleşmeyi fesih etme 

hakları vardır. Fesih’in iade talebi olarak değerlendirilebilmesi için, talebin AKINSOFT 

hukuk@akinsoft.com.tr e-mail adresine yazılı ulaştırılması gerekmektedir. İade talebinde, Türk 

Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu çerçevesinde değerlendirme ve inceleme yapılmaktadır. 

 

MADDE 7. DEVİR 
MÜŞTERİ, YAZILIM’ı üçüncü kişiye kiraya verme, devir etme ya da satışını yapma 

hakkına sahip değildir. 

 

http://www.cafeplus.com.tr/
http://www.cafeplus.com.tr/
mailto:hukuk@akinsoft.com.tr
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MADDE 8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

Bu sözleşmenin süresi 1 (bir) yıldır. Bir yılın sonunda son kullanıcı www.cafeplus.com.tr üzerinden 

yıllık yenileme ücretini öderse iş bu sözleşme aynı şartlar ile devam eder. 

 

MADDE 9. DİĞER HÜKÜMLER 

9.1. İçerik filtreleme sistemi sadece URL ve IP filtrelemesi yapmaktadır. Bunun haricinde kelime 

filtreleme sistemi bulunmamaktadır. 

9.2. AKINSOFT, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın 

MÜŞTERİ’nin AKINSOFT kullanıcısı ve müşterisi olduğunu açıklamaya yetkili olacaktır. 

MÜŞTERİ, firma isminin ve logosunun tanıtım ve reklam çalışmalarında kullanılabileceğini kabul 

eder.  

9.3. AKINSOFT yazılım ürününün işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için gereken azami 

özeni göstermektedir. AKINSOFT bu yazılım ürününün kusursuz ve hatasız olduğu ayrıca, 

MÜŞTERİ’nin özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. 

MÜŞTERİ, kullanım lisansını satın aldığı yazılım ürününü, kurulumda belirtilen asgari teknik 

özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin 

edeceğini, AKINSOFT’un yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili olarak hiçbir maddi ve hukuki 

sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. 

Donanım veya işletim sistemi arızalarından, bilgisayar ağı kurulum ve bağlantı hatalarından, 

elektrik kesilmesi ve voltaj dalgalanmaları, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel nedenlerden ve 

kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından AKINSOFT sorumlu değildir. 

Yazılımın kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeklenmesi MÜŞTERİ’nin 

sorumluluğundadır. 

AKINSOFT yazılım ürününün doğru veya yanlış kullanımından veya hukuka ve kanunlara aykırı 

işlerde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, 

kazanç ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

 

MADDE 10. SON HÜKÜMLER 
İhtilaf halinde KONYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu sözleşme toplam on 

(10) maddeden oluşmaktadır. 

 

http://www.cafeplus.com.tr/

