
ÖDÜYO ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

 
• İşbu sözleşme; ER YAZILIM ile ÜYE İŞYERİ arasında elektronik ortamda onay verilerek veya tarafların 

e-imza ya da ıslak imza ile akdedilmesi üzerine yürürlüğe girecektir. 
 

• Üyeler, üyelik sözleşmesini imzalamak suretiyle Ödüyo Online Tahsilat sistemine üye statüsü 
kazanırlar, üye İşyeri işbu sözleşmenin içerdiği hükümleri okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve 
onayladığını sözleşme ile yüklendiği edimleri ifa edeceğini kabul ve taahhüt etmektedirler. 

 
1: TARAFLAR VE TANIMLAR 

 
      İş bu Sözleşme bir tarafta; Karlıktepe Mah. Yurttaş Cd. No:31 6/8 Kartal/İstanbul, Türkiye adresinde mukim ER  YAZILIM. 
(bundan böyle “ER YAZILIM” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ER Yazılımını kullanmaya karar veren kişi, kurum ya da 

kuruluş (bundan böyle “ÜYE İŞYERİ” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. 

 

• Er Yazılım ve Üye İşyeri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

• Ödüyo Online Tahsilat Sistemi ve Ödüyo Ekstre, Er Yazılım’ ın Üye İşyeri’ ne hizmet verdiği Er Yazılım’ 
a ait programdır. 

 

• ÜYE İŞ YERİ: Tüm lisans hakkı ER YAZILIM’a ait olan Ödüyo Online Tahsilat ve Ödüyo Ekstre 
yazılımının kullanma, lisans haklarını ve verilecek olan hizmetlerini sözleşme şartları dahilinde 
sözleşme süresi boyunca satın alan gerçek ve/veya tüzel kişiliktir. 

 
2: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 

 
• İşbu sözleşme; “Ödüyo Online Tahsilat Sistemi” yazılımının kapsamını, fiyatlamasını, ödeme ve satış 

koşullarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini tanımlamaktadır. İşbu sözleşmenin konusu; Üye İşyeri 
tarafından satın alınan yazılım hizmetinin, sözleşme ve eklerine uygun olarak belirlenen sürede ve 
ayıpsız olarak Er Yazılım tarafından yerine getirilmesi ve buna karşılık olarak Üye İşyeri’ nin de işbu 
sözleşmede belirtilen bedeli Er Yazılıma’ a ödemesidir. 

 
 

 
3: ÜYE İŞYERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
 

3.1. Üye İşyeri, Er Yazılım’ın keseceği “Yıllık Yazılım Kullanım Bedeli” ile ilgili Madde 5.’ de 

belirtilen koşullar ile faturayı ödemekle yükümlüdür. 

3.2. Üye İşyeri, Yazılımsal operasyon ve taleplerin uzaktan yönetilmesi için gereken her türlü 

yazılım desteğini Er Yazılım’ a sağlayacaktır. 

3.3. Üye İşyeri, Er Yazılım’ a ait yazılımın, uzaktan güncellenebilme yetkisini vermeyi kabul ve 

taahhüt etmektedir. 

3.4. Üye İşyeri, Er Yazılım’ a ait yazılımı, sınırsız sayıda kendi alt bayilerine, müşterilerine, 

tedarikçilerine kullandırabilir. Bu kullanım için Er Yazılım’ ın “Yıllık Yazılım Kullanım Bedeli” 

haricinde başka bir ücret talebi olmayacaktır. 

3.5. Üye İşyeri, yazılım ile ilgili olarak alt bayilerine, müşterilerine, tedarikçilerine yapılacak 
her türlü bilgilendirme (kurgu detayı, katılım şartları, ücretlendirme bilgisi vs.), tanıtım, basın 
bildirisi, her türlü bilgi, belge, açıklama metni, yazılı ve görsel basında yayımlanacak her türlü 



materyal için bilgilendirmeyi tam, doğru, işbu sözleşme hükümlerine ve yasalara uygun 
şekilde yapmak sorumluluğundadır. 

 

 
4: ER YAZILIMIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

4.1. Er Yazılım, Madde 3’de belirtilen ön şartların sağlanması durumunda sözleşme konusu yazılımı 

kurmayı ve çalıştırmayı kabul ve taahhüt etmektedir. 
 

4.2. Er Yazılım’ın geliştirmiş olduğu yazılımın kullanım hakları iş bu sözleşme kapsamında geçerlidir. 
 

4.3. Er Yazılım, testleri başarı ile yaptıktan sonra maksimum 7 gün içinde kullanıcı bilgilerini ve 

kullanım lisansını Üye İşyeri’ne teslim edecektir. 
 

4.4. Er Yazılım, yazılımın fatura tarihinden itibaren kullanım süresi boyunca Bakım ve Garanti 

hizmetlerini vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Garanti kapsamında, yazılımda herhangi bir arıza, 

hata veya modifikasyon oluşması halinde Er Yazılım, Üye İşyeri tarafından maille bildirim yapıldıktan 

sonra 3 saat içinde (süre teknik koşullara göre değiştirilebilir) arızayı düzeltmeyi veya sistemin devamı 

için Üye İşyeri tarafından onaylanacak geçici veya kalıcı çözümü sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Söz 

konusu garanti kapsamında verilecek hizmetler için Er Yazılım Üye İşyeri’ nden herhangi bir ücret 

talebinde bulunmayacaktır. İş bu sözleşmenin 4.8. maddesinde yer alan nedenlerden kaynaklanacak 

bilgi kayıpları bu maddenin istisnasını oluşturmaktadır. 

4.5. Er Yazılım, “Ödüyo Online Tahsilat ” yazılımının kesintisiz ve sürekli çalışması için gerekli tüm 

donanım ve yazılım maliyetlerini üstlenir. 

4.6. Ekstra talepler için doğacak masraflar ayrıca taraflar arasında değerlendirilerek işbu sözleşmenin 

eki olacaktır. 

4.7. Bu sözleşme kapsamında Üye İşyeri’ne sağlanan kullanım hakları dışında kalan tüm diğer telif 

hakları ve mülkiyet hakkı Er Yazılım’' a aittir ve bu sözleşme kapsamı dışındadır. Er Yazılım kullanım 

lisansını vermiş olduğu yazılımın herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini 

veya böyle bir durumun herhangi bir üçüncü kişinin hakları ile çelişmediğini kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 
 

4.8. Er Yazılım aşağıda maddeler halinde belirtilmiş olan güvenlik prosedürlerini uygulayarak, Üye 
İşyerine ’ne Ödüyo Online Tahsilat alt yapısını sunacağını beyan eder, ancak işbu sözleşme 
kapsamındaki yazılımın iletişim ağı, bağlantı hatalarından, elektrik problemlerinden, virüs 
bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden, diğer programlardan ve kullanıcı hatalarından 
kaynaklanacak bilgi kayıplarından sorumlu tutulmaz. 

• SSL ve TLS sertifikasyonları 

• VPN desteği 

• SCA – Güçlü Kimlik Doğrulama 

 
4.9 Er Yazılım, yazılım telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk 

Ticaret Kanunu ve muhtelif vergi kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. 

4.10. Er Yazılım, Üye İşyerinin kullandığı yazılım paketi ile ilgili önceden haber vermeksizin 

yazılımlarında ve yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, yazılım ürünlerinin yeni versiyon ve 



sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. Üye İşyeri kullandığı yazılım paketinin yeni versiyon veya 

sürümü ve yeni yazılı dokümanı herhangi bir EK ÜCRET ödemeden alma hakkına sahiptir. 

4.11. Er Yazılım, Entegrasyon yaptığı tüm banka ve sanal pos tanımlamalarını 7 gün içinde teslim 

etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.12. Er Yazılım, Üye İşyeri’ nin “Banka Entegrasyonunu” sağlamak ile ilgili çalışmalara destek olmak 

ile yükümlüdür. Üye İşyeri, Er Yazılım’ ın istemiş olduğu evrakları gerek Er Yazılım’ a ulaştırmak gerek 

Bankaya teslim etmek zorundadır. Üye İşyeri’ nin eksik, hatalı ya da zamanında yapmadığı başvurular 

sebebiyle yaşanacak gecikme ve kayıplardan Er Yazılım sorumlu tutulamaz. 

4.13. Banka/Bankalar, Üye İşyeri için yapılan entegrasyon başvurusunu olumlu ya da olumsuz 

değerlendirebilir. Her bankanın değerlendirme kritiği ve değerlendirme süresi birbirinden farklıdır. Er 

Yazılım, Üye İşyeri için yapılan entegrasyon başvurusunun uzun süre sonuçlanmamasından ya da 

reddedilmesinden sorumlu tutulamaz. 
 

4.14. “Ödüyo Online Tahsilat” yazılımı halihazırda; Ziraat Katılım,Kuveyt Türk Katılım, Yapı Kredi, 

Akbank,Vakıfbank,Türkiye Finans,Vakıf Katılım,Albaraka,Halkbank,Garanti BBVA 

QNB Finansbank, Fibabanka,Şekerbank,Enpara.com,Ziraat Bankası,Burgan Bank, 

Emlak Bank,TEB,Türkiye İş Bankası,İNG, DenizBank ile entegredir. 

 

Üye İşyeri diğer bankalar ile olası entegrasyon taleplerini Er Yazılım’a iletebilir. Üye İşyeri bu 

entegrasyonu sağlamak için girişimlerde bulunacağını beyan eder. Ancak bankanın ilgili teknik alt 

yapıya sahip olmaması ya da anlaşma sağlanamaması vb gibi tüm hususlar dikkate alındığında 

entegrasyon sağlanacağını garanti etmez. Entegre çalışılan bankalardan herhangi birinin, Üye İşyeri ile 

ya da Er Yazılım ile entegrasyonu herhangi sebeple sonlandırmasından Er Yazılım sorumlu tutulamaz. 

 

4.15. Er Yazılım, tüm banka entegrasyonları ve yazılım kurulumu tamamlandıktan sonra Üye İşyeri’ 

nin belirleyeceği personele yine Üye İşyeri tarafından tespit edecek tarihler içerisinde ücretsiz, bir 

kereye mahsus eğitim vermeyi, “Ödüyo Online Tahsilat” adlı yazılımın iş planıyla belirlenen tarihler 

içerisinde entegrasyonunu yapmayı kabul ve taahhüt eder. 

 

4.16. Üye İşyeri’ nin “Ödüyo Online Tahsilat” yazılımını kendi sistemlerine entegre etme sorumluluğu 

kendisine aittir. Er Yazılım’ ın sorumluluğu Üye İşyeri’ ne API Dokümanlarını iletme ve teknik destek 

sağlama ile sınırlıdır. 

 
 
 
 
 
 

 
5: FİNANSAL HUSUSLAR 
Tüm Paket ve Opsiyonlarımız yıllık lisanslama ile ücretlendirilerek tekliflendirililir. 

Özel Uygulama taleplerinde hem paket seçenekleri hem de fiyatlar farklılık gösterebilir. 

 

 

 

ÖDÜYO JET ÖDÜYO EKO ÖDÜYO TEMEL ÖDÜYO PRO ÖDÜYO ENTERPRİSE 

5.600 tl/YIL 8.400 TL/YIL 11.200 TL/YIL 14.000 TL/YIL 30.800 TL/YIL 

 

 



 

       
 

OPSİYON TARİFESİ 

Fatura Entegrasyonu 4.500 TL/YIL 

Sipariş Entegrasyonu 4.500 TL/YIL 

Teknik Servis Entegrasyonu 5.500 TL/YIL 

Periyodik Tahsilat 5.500 TL/YIL 

Parçalı Ödeme 2.100 TL/YIL 

Özel Tekil Sunucu 21.500/YIL 

Birden Fazla Para Birimi ile Tahsilat 2.500 TL/YIL 

Hatırlatma ve Bildirimler 5.000 TL/YIL 

B2B E-Ticaret Entegrasyonu 1.400 TL/YIL 

 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

5.1. Er Yazılım sözleşmeler imzalandıktan sonra Ödüyo Online Tahsilat adlı yazılımın kurulumunu 

yapacaktır. Kurulumdan sonraki ilk banka entegrasyonu ile hizmet akdi başlayacaktır. Hizmet akdinin 

başlaması, Üye İşyeri’ nin tüm bankaları ile entegrasyonun tamamlanması ya da Üye İşyeri’ nin kendi 

ERP sistemleri ile entegrasyonun bitirilmesi şartına bağlanamaz. 
 

Faturalar ER Yazılım tarafından Yıllık olarak, ilk lisanslama tarihinden 1 yıl sonra kesilecek ve ÜYE 

İŞYERİ, işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak fatura ile talep edilecek hizmetin bedelini, ilgili 

faturanın düzenlendiği tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde ödeyecektir. 

5.2. Er Yazılım, Üye İşyeri’ nin ödemeyi geciktirmesi halinde vermiş olduğu yazılım hizmetini tek 

taraflı olarak ve tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin geçici süre veya süresiz durdurma hakkına 

sahiptir. 
 

5.3. Er Yazılım, “Senelik Yazılım Kullanım Bedelini” her yeni yılın OCAK ayında Devletin Resmi 

Organlarınca açıklanan yıllık enflasyon oranı (TÜFE) veya en az yüzde 10 arttırma hakkına sahiptir. 

 

6: CEZAİ ŞART 
 
6.1. Üye İşyeri, işbu sözleşmede yazılı mücbir sebep halleri dışında, 5.2 maddesinde belirtilen Banka , 

Pos ve ERP entegrasyonu hizmet akdi başladığı andan itibaren Ödüyo ve Ödüyo Ekstre paketlerinde 

iade talebinde bulunamaz. 

6.2. Üye İşyeri, Er Yazılım tarafından sağlanan içeriğin medya ve cihazlar üzerine kopyalanması veya 

ÖDÜYO 
EKSTRE  

BANKA HAREKETİ BANKA İBAN YILLIK FİYAT 

LİTE 10.000 SINIRSIZ 7.700 TL/YIL 

BASİC 25.000 SINIRSIZ 9.100 TL/YIL 

PLUS 50.000 SINIRSIZ 11.200 TL/YIL 

PRİME 100.000 SINIRSIZ 14.700 TL/YIL 

SPECİAL 500.000 SINIRSIZ 33.600 TL/YIL 



çoğaltılması sonucunda ortaya çıkabilecek tüm telif hakları ile ilgili yasal sorumluluğu üzerine aldığını 

ve T.C. mahkemelerince Üye İşyeri’ nin telif haklarını ihlal ettiğine hükmedilmesi durumunda 

verilecek her türlü cezai yaptırımları ödemeyi kabul eder. 
 
 

6.3. Er Yazılım, Üye İşyeri tarafından şüpheli ve riskli işlemlere izin verilmesi, yetkisiz kişilerin 

sistemde işlem yapması sebebiyle oluşacak fraud durumları gibi uygunsuzluklar sebebi ile, vermiş 

olduğu yazılım hizmetini tek taraflı olarak ve tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin önceden Üye 

İşyeri’ ne bildirerek geçici süre veya süresiz durdurma hakkına sahiptir. Üye İşyeri, bu hususta 

herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Er Yazılım’ın 

Üye İşyeri’ne bildirerek ekranları durdurma hakkı aşağıdaki sebepler doğrultusunda uygulanabilir. 

 
• Yetkisiz Personellerin sisteme girişi, 

• İşten ayrılan Personellerin sistem giriş kullanıcı bilgilerinin kapatılmaması sebebiyle Finansal 

Verilerinize ulaşabilmesi. 

• Üye İşyeri’nin personel yetkilerini eksik yapması durumunda izni olmayan bir personelin 

verileri görüntüleyebilmesi. 

 

 
7. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI 

 
Taraflar iş bu sözleşmeye konu hak ve yükümlülüklerini ve borçlarını diğer tarafın yazılı muvafakat’i 

olmadıkça hiçbir şekilde ve surette üçüncü kişi veya da kuruluşlara devir, temlik ve nakil edemez. 

 
8: SÜRE 

İşbu sözleşme tanzim ve imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak 1 (bir) yıl 

geçerlidir. Taraflardan biri sözleşmeyi, süresi sona ermeden 1 (bir) ay önce karşı tarafa ihbarda 

bulunarak feshetmediği takdirde, sözleşme aynı koşullarla kendiliğinden birer yıl daha uzatılmış olur. 

 
9: TARAFLARIN ŞİRKET KAYITLARININ MUTEBERİYETİ 

Taraflar iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının, 

elektronik posta (e-mail) kayıtlarının HMK 193. maddesi anlamında muteber, delil teşkil edeceğini 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 
 

10: UYGULANACAK HÜKÜMLER 
İş bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikli bu sözleşmedeki hükümler 

uygulanacak olup, iş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki kanun hükümleri 

uygulanacaktır. 

 

11: GİZLİLİK 
Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde 

birbirleriyle çalışmaları süresince diğer Taraf hakkında edindikleri, açıkça gizli olduğu bildirilsin veya 

bildirilmesin, bu Sözleşme’ye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari 

sonuçları, istatistiki bilgileri, müşteri bilgilerini, uzmanlık bilgilerini, banka bilgilerini ve banka hesap 

hareketlerine ilişkin bilgileri, aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını 

üçüncü kişilere açıklamamayı ve gizliliği korumayı kabul ve taahhüt eder. 

İşbu Sözleşme içerisinde Taraflar’ın tüm hakları ve gizli bilgi tanımına uyan tüm bilgileri koruma 

altına alınmıştır. 

Taraflar, Sözleşme konusuyla ilgili göstereceği faaliyetler dolayısıyla Taraflar’ın teknik sistemiyle, 

ortakları, yöneticileri, çalışanları, tedarikçileri ve/veya müşterileri hakkında öğreneceği her türlü 

bilgileri Sözleşme sona erse dahi üçüncü kişilere açıklamayacak, bunların açıklanmasına izin ve 



sebebiyet vermeyecektir. 
 

Mahkemeler ile resmi otoriteler tarafından bilgi talep edilmesi durumunda Taraflar bu durumu diğer 

Taraf’a yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 
12: FESİH 

 
12.1 Üye İşyeri, üyelik bitiş tarihinden en az 30 gün önceden noter vasıtası ile yazılı bildirimde 
bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi tek taraflı ve sebepsiz olarak feshedebilir. 

 
12.2. Taraflardan her biri diğer Taraf’ın işbu Sözleşme ile yükümlendiği taahhütleri ihlal etmesi ve 

noter vasıtası ile gönderilecek ihtarname ile verilecek 10 (on) günlük sürede de ihlali gidermemesi 

durumunda Sözleşme’yi derhal haklı nedenle ve herhangi bir ek bildirime gerek olmaksızın 

feshedebilir. 
 

12.3. Sözleşme’nin 15. maddesi uyarınca, Taraflar’dan birini etkileyen mücbir sebebin 30 günden 

fazla sürmesi halinde, diğer Taraf Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir. 

 
 

Taraflarca yukarıdaki fıkralara aykırı olarak ifşa edilecek herhangi bilgi veya belge, Taraflara zarar 

verdiği takdirde, zarara uğratan Taraf diğer Taraf’a tazminat ödemekle yükümlü olduğunu kabul 

eder. Bilgi ya da belgelerin ifşa edilmesi, bir zarara sebebiyet versin veya vermesin; Sözleşme’nin 

feshi neticesini doğurur. Böyle bir fesih halinde Sözleşme’yi fesheden Taraf’ın karşı Taraf’a karşı 

hiçbir tazminat yükümlülüğü olmayacaktır. 
 

Bu maddede doğan yükümlülükler, işbu Sözleşme’nin her ne suretle olursa olsun sona ermesinden 

sonra da yürürlükte kalacaktır. 

 
13: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ 
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul 

Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

 
14: YAZILI USUL 
İş bu sözleşme ve ekleri ile bunların içerdiği hükümlerden herhangi birisinin değiştirilmesi, 

yenilenmesi, yürürlükten kaldırılması veya madde eklenmesi yazılı şekle tabi olup, tarafların 

yetkililerinin imzasını içermesi zorunludur. 

 
15: MÜCBİR SEBEPLER 

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülemeyen ve Taraflar’ın kontrolü dışında 

gelişen grev, lokavt, terör eylemleri, yangın, deprem, su baskını, salgın hastalık, Siber saldırılar vb. 

Taraflar’ın bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmelerine engel olan haller mücbir sebepler 



olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerin meydana gelmesi durumunda etkilenen Taraf diğer 

Taraf’ı derhal haberdar edecektir. 
 

Mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda, Taraflar karşı Taraf’ı bilgilendirmek koşuluyla 

taahhütlerini söz konusu mücbir sebebin ortadan kalkmasına kadar ve her halükarda azami 30 (otuz) 

gün boyunca askıya alabilecektir. Anılan süre içerisinde Taraflar’dan herhangi birisinin mücbir 

sebepler nedeniyle işbu Sözleşme altında belirtilen herhangi bir hakkını kullanmayı geciktirmesi veya 

kullanmaması ya da Taraf’ın makul kontrolünü aşan koşullar yüzünden hakkın kullanımının 

engellenmesi, ilgili Taraf’ın işbu Sözleşme’yi ihlal etmiş olduğu anlamına gelmeyecektir. Ancak ilgili 

Taraf diğer Taraf’a, derhal dayandığı mücbir sebepleri belirten yazılı bir bildirimde bulunmak ve söz 

konusu mücbir sebebin etkisini ortadan kaldırmak için makul yollarla elinden geldiğince çabaladığını 

kanıtlamakla yükümlüdür. 

İfanın gecikmesi ya da ifa edilmezlik süresinin 30 (otuz) günden uzun sürmesi halinde, Taraflar’dan 

her biri söz konusu 30 (otuz) günlük dönemin bitmesini takiben diğer Taraf’a Madde 16 hükmüne 

uygun yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle işbu Sözleşme’yi derhal sonuç doğuracak şekilde 

feshetme hakkını haiz olacaktır. 

 

 
16. TEBLİGAT 

Tarafların iş bu sözleşmede belirttikleri adresler yasal yerleşim yeri adresleri olup her bir taraf buna 

ilişkin değişikliği diğer tarafa bildirmedikçe bu adreslere gönderilecek tebligatların aynen kendilerine 

tebliğ edilmiş gibi sonuç doğuracağını kabul beyan ve ikrar ederler. İş bu sözleşmenin feshi, 

maddelerinin değiştirilmesi gibi kurucu ya da bozucu nitelikteki özel önem taşıyan bildirimler noter 

kanalıyla yapılacaktır. Bunun dışındaki edimlerin yerine getirilmesine ilişkin bildirimler elektronik 

posta da dâhil kanıtlanabilir olması koşuluyla her türlü haberleşme araçlarıyla yapılabilecektir 

 
 

Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun 

dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez. 

 
 

İşbu Sözleşme nedeniyle tahakkuk edecek damga vergisi, sair vergiler ve harç ödemelerine ilişkin 

Taraflar kendilerine ait nüshalardan sorumludur. Er Yazılım Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer 

alması nedeniyle damga vergisi, sair vergiler ve harç ödemelerinden muaftır. 

 

İşbu sözleşme ....../....../ ......... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş, taraflarca kabul ve imza 

olunmuştur. İşbu orijinal nüshaların biri Er Yazılım’ da diğeri ise Üye İşyeri’ nde kalacaktır. 
 

Ekler: 

1. İmza Sirküleri 

2. Ticaret Sicil Gazetesi 

3. Vergi Levhası 
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