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Yazılım Lisanslama ve Yazılım Destek Hizmetleri Genel Kayıt ve Şartları 
 

1 Genel Kayıt ve Şartların Geçerliliği 

 

İşbu Yazılım Lisanslama ve Yazılım Desteği Genel Kayıt ve Şartları (Bundan 

böyle (General Terms and Conditions for Software Licensing and Software 

Support – bundan böyle “GTC” olarak anılacaktır) - taraflarca  aksi  yazılı olarak 

açıkça kararlaştırılmadıkça -  Itelligence Bilgi Sistemleri A.Ş. ve Itelligence 

AG’nin (bundan böyle müştereken “Itelligence” olarak anılacaktır),  herhangi bir 

şirkete, kamu hukuku altındaki veya kamu hukuku altında özel fona tabi  

herhangi bir tüzel kişiye (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) talebi 

üzerine Müşteriye sağlanabilecek ilave kullanım- / kapsam-ilintili belgelerin yanı 

sıra sözleşmenin imzalanması anında tamamlayıcı, geçerli fiyat listeleri 

üzerinden ve geçerli versiyonları halinde standart yazılımını lisanslamakta 

olduğu ve/veya söz konusu yazılıma yönelik bakım hizmetlerini sağlamakta 

olduğu tüm sözleşmesel ilişkilere uygulanacaktır.   

 

Aksine teyitler/onaylar ve/veya Müşterinin Genel Kayıt ve Şartları işbu vesileyle 

açık surette kabul edilmemektedir. Söz konusu teyitler/onaylar Itelligence 

tarafından açık surette kabul edilmediği takdirde de geçerli olmayacaktır.   

 

Standart yazılım (bundan böyle “Yazılım” olarak anılacaktır) Itelligence and SAP 

SE’nin (bundan böyle “SAP” olarak anılacaktır) standart yazılımı anlamına 

gelmektedir. İşbu GTC boyunca “SAP Yazılımı” sadece SAP’nin standart 

yazılımı anlamına gelecek olup “Itelligence Yazılımı” da sadece Itelligence’in 

standart yazılımı anlamına gelecektir.    

 

İşbu hükümler belirtilen sırayla sözleşme öncesi ilişkilere uygulanacaktır.  

 

Itelligence tarafından müştereken satılan Üçüncü Kişi Yazılımı açısından, sipariş 

emrinde aksi kararlaştırılmadıkça, Lisans ve Yazılım Destek 

Sözleşmesi‘nde(bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) belirtilen sırayla 

işbu GTC veya fiyat listesinde aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. Aksi 

kararlaştırılmadıkça, Itelligence-Yazılımının şartları belirtilen sırada söz konusu 

Üçüncü Kişi Yazılımına da uygulanacaktır.     

 

2 Sözleşme Hedefi ve Sözleşmenin Akdedilmesi  

 

2.1 Sözleşme hedefi, Sözleşme, kapsam, fiyat listeleri ve ilgili ilave belgelerin 

hükümlerinin sonucudur.  

 

Müşteri aşağıdaki opsiyonlar arasında seçim yapabilecektir:  

a) SAP-Yazılımın Lisanslanması ve Yazılım Desteği. Itelligence sözleşmesel 

olarak üzerinde mutabık kalınan SAP Yazılımını, Yazılım spesifikasyonu 

gereğince, bedeli karşılığında üzerinde mutabık kalınan kullanıcı sayısı için 

Müşteriye daimi olarak devredecek ve söz konusu SAP-Yazılımının Yazılım 

Desteğini yerine getirecektir. SAP Yazılımı devredilen programlar ile ilgili 

uygulama dokümantasyonundan oluşacaktır. Aksi kararlaştırılmadıkça, yazılı 

veya elektronik biçimde olup olmamalarına bakılmaksızın, kılavuzlar teslimat 

kapsamının bir parçası değildir.   

b) Itelligence Yazılımının Lisanslanması. Itelligence sözleşmesel olarak 

üzerinde mutabık kalınan Itelligence Yazılımını, Yazılım spesifikasyonu 

gereğince, bedeli karşılığında üzerinde mutabık kalınan kullanıcı sayısı için 

Müşteriye daimi olarak devredecek ve sözleşmesel olarak üzerinde mutabık 

kalındığı takdirde söz konusu Itelligence Yazılımının Yazılım Desteğini yerine 

getirecektir. Itelligence Yazılımı, sözleşmesel olarak üzerinde mutabık kalındığı 

takdirde, devredilen programlar ile ilgili uygulama dokümantasyonundan 

oluşmaktadır. Aksi üzerinde mutabık kalınmadıkça, yazılı veya elektronik 

biçimde olup olmamalarına bakılmaksızın, kılavuzlar teslimat kapsamının bir 

parçası değildir. Üçüncü Kişi Yazılımı ile ilgili olarak, üzerinde Sözleşmede 

aksine mutabık kalınmadıkça bakım hizmeti verilmeyecektir.  

c) Mevcut SAP Yazılımının Yazılım Desteği. Itelligence, Müşterinin 

sisteminde mevcut bulunan SAP Yazılımının Yazılım Desteğini yerine 

getirecektir. SAP Yazılımının Yazılım Desteğine yönelik hizmetlerin kapsamı 

ilgili kapsam tanımlamasının sonucudur.  

d) Itelligence Yazılımının Yazılım Desteğine yönelik hizmetlerin kapsamı ilgili 

kapsam tanımının (analog) sonucudur. Üçüncü Kişi Yazılımı ile ilgili olarak, 

üzerinde Sözleşmede aksine mutabık kalınmadıkça bakım hizmeti 

verilmeyecektir.  

e) Itelligence, sipariş anında geçerli fiyatlara uygun ayrı bir bedelle ayrı bir 

sözleşme üzerine özellikle aşağıdaki ilave hizmetleri sağlayacaktır: (i) Yazılımın 

kurulumu ve Danışmanlık Hizmetleri; (ii) destek / eğitim kurslarının uygulamaya 

konulması ve/veya (iii) Uygulama Yönetim Hizmetleri.  

 

Yazılımın işlevselliğinin kalitesi açısından, Yazılım tanımı nihai olarak 

belirleyicidir. Itelligence’ın söz konusu kapsamı aşan bir işlevsellik hususunda 

bir yükümlülüğü yoktur. Müşteri, Itelligence tarafından açıkça yazılı olarak teyit 

edilmedikçe ilave işlevsellike ilişkin olarak basın açıklamalarında veya 

reklamlarda Yazılımlarda yer alan kapsam ile ilgili açık bir şekilde herhangi bir 

yükümlülük çıkarımında bulunmayacaktır.Her bir garanti Itelligence’in açık ve 

yazılı teyidini gerektirmektedir.      

 

Devredilen Yazılımın Kullanımı açısından, Müşteri tarafından kullanılan 

donanım belirli gereklilikleri yerine getirmelidir. Müşteri, gerekli olduğu takdirde, 

yeterli yazılım donanımı ve sistem yazılımına sahip olmaktan sorumlu olacaktır. 

Itelligence talep halinde Müşteriye sürüme bağlı minimum gereklilikleri 

belirleyebilecektir. Itelligence söz konusu gereklilikleri değiştirme hakkını saklı 

tutmaktadır.     

 

2.2 Ayrı bir düzenlemeye tabi olmak üzere, Sözleşme Itelligence tarafından 

imzalanmak suretiyle veya teklifin veya siparişin Itelligence tarafından kabul 

edilmesiyle ve en geç Itelligence tarafından Yazılımın sağlanması ve/veya 

Hizmetin sunulması ile akdedilmiş olmaktadır.  

 

3 Yazılımın Teslim Edilmesi ve Devri  

 

Başkaca bir anlaşma mevcut değilse teslimat anında geçerli olan versiyonunda, 

sözleşmesel olarak üzerinde mutabık kalınmış Yazılımın bir kopyası Müşteriye 

teslim edilecektir. Bölüm 4 gereğince Kullanım Hakkı ilgili Yazılımın gelecekteki 

versiyonları/sürümleri ile ilgili bir Kullanım Hakkını içine almayacaktır. Önerildiği 

takdirde, ilave bir Yazılım Destek Sözleşmesi gerekli olabilecektir.   

 

Yazılım, Itelligence tarafından, Müşteriye, Hizmet Pazaryerindeki SAP Yazılımı 

durumunda (http://service.sap.com/swdc) “S Kullanıcı” ve ilgili parolanın 

sağlanması suretiyle indirmek amacıyla veya Itelligence Yazılımı durumunda, 

Itelligence tarafından, ilgili sisteme erişim verilmek (Elektronik Teslim) suretiyle 

Müşteriye hazır bulundurulduğu takdirde teslim edilmiş addedilecektir. Bir 

Elektronik Teslim ile ilgili olarak Teslimat tarihlerine uyum ve risklerin devri 

açısından, Yazılımın hazır bulundurulma anı ve Müşterinin bu konuda 

bilgilendirilmesi indirme belgesi vasıtasıyla sağlanacaktır.     

 

4 Kullanım Hakları  

 

4.1 Kullanım Hakkının verilmesi   

a) Müşteri ve SAP ve/veya Itelligence arasında, Yazılımdaki tüm haklar – 

özellikle (konseptler, yöntemler, en iyi uygulamalar, fikirler ve know-how gibi) 

programlar, dokümantasyon ve program konseptleri için olanlar ile garantinin 

veya Yazılım Desteğinin ifasında sağlananlar dahil, ancak bunlarla sınırlı 

olmaksızın, Müşteriye sözleşme öncesi olarak veya sözleşmenin ifasında 

sağlanan kapsama dahil diğer bilgiler dahil olmak üzere tüm telif hakları ile IP 

Hakları ile sınırlı olmaksızın – SAP ve/veya Itelligence’ın münhasır ve yegane 

mülkiyetinde olacaktır. Sözleşmenin şartları gereği Müşteriye açık surette 

devredilmedikçe, Yazılıma ve korunmuş bilgilere ait tüm haklar SAP ve/veya 

Itelligence tarafından elde tutulacaktır. Bilhassa kiralama, çevirme, hazırlama ve 

düzenleme hakları dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın dağıtım hakları ile 

kamuya hazır bulundurma hakları dahil olmak üzere, bundan böyle tanımlanan 

Kullanım Hakkını aşan tüm haklar münhasıran SAP ve/veya Itelligence 

tarafından elde tutulmaktadır. İşbu GTC’de aksi üzerinde açıkça mutabık 

kalınmadıkça, Müşteri bir Yazılımın kaynak kodunda veya bir Yazılımın kaynak 

koduna ilişkin hiçbir hakka sahip olmayacaktır.   

 

b) Sözleşmesel Yazılımın Kullanımı Yazılım ile veya Yazılımın bir parçası 

olarak teslim edilen bir arayüz veya bir başka ara sistem veya bir Müşteri veya 

bir üçüncü kişi arayüzü yoluyla söz konusu olabilmektedir; bununla birlikte 

Yazılımın işlev ve verileri aracılığıyla seçilen arayüz fiyat belirlemede konu 

dışıdır. Yazılımın Müşteri tarafından kullanımı belirleyicidir. Müşteri sözleşmesel 

olarak mutabık kalındığı ölçüde ancak Sözleşmesel yazılımı kullanabilecektir. 

Lisans, Müşterinin, diğer Yazılım bileşenlerine erişmesi teknik olarak mümkün 

olsa dahi sözleşmesel Yazılım ile sınırlıdır. Fiili Kullanım beklenenden daha az 

ise veya değişiklikler meydana gelmişse kullanım yetkilerini iade etmek ve/veya 

değiştirmek mümkün değildir.  

 

c) Itelligence Müşteriye, işbu Sözleşmeyle, Itelligence’in, Müşteriye sözleşme 

bölgesinde tayin edilmiş yer(ler)de sağladığı, SAP/Itelligence’ın korunmuş diğer 

bilgileri ve (Itelligence tarafından lisanslandığı ölçüde) üçüncü kişi veritabanının 

yanı sıra dokümantasyonlar dâhil olmak üzere (Yazılımın, kaynak kodunda veya 

amaç kodunda sağlanmasına bakılmaksızın) (gayrikabili rücu sonlandırılabilir 

işbu GTC’nin 18’inci Bölümü uyarınca) Yazılımı kullanma ile ilgili münhasır 

olmayan, sınırsız Kullanma Hakkı verecektir. İşbu Sözleşme gereğince özel 

Yazılım Kullanma Hakları aşağıda yayımlanan SAP Yazılımının kullanımına 

uygulanmaktadır: https://www.sap.com/about/agreements/product-use-and-

support-terms.html?tag=agreements:product-use-support-terms/on-premise-

software/software-use-rights&tag=language:turkish.  İşbu GTC’nin anlamı 

açısından, “sözleşme bölgesi”, kurulumun sadece söz konusu ülkede ifa 

edilecek olması kaydıyla Yazılımın kurulmakta olduğu bölge anlamına 

gelecektir. “Üretken kullanım” Yazılımın, Müşterinin dahili ticari işlerinin 

işlenmesine yönelerek münhasıran kullanımı anlamına gelecektir.  

 

d) Müşteri Kullanım haklarının ayrıcalığını kabul etmekte olup işbu GTC’de 

tanımlanan kullanım şartlarının notunu aldığını ve söz konusu notları anladığını 

beyan etmektedir. Sözleşmede üzerinde mutabık kalınan bir sapmaya tabi 

olmak üzere, Müşteri (i) Yazılımı, korunmuş başkaca herhangi bir SAP veya 

Itelligence bilgisi ile üçüncü kişi veritabanı işletim hizmetlerini kullanma, (ii) 

Yazılım veya herhangi bir üçüncü kişi veritabanı ile ilgili alt lisans verme veya 

sözü edilenleri kiralama veya (iii) işbu GTC’de açık surette öngörülmüş 

olmadıkça üçüncü kişilere eğitimler verme veya (iv) Yazılımı elektrik santralleri 

veya toplu taşıma sistemlerinin kontrolü için kullanma hakkına sahip 

olmayacaktır. Müşteri devredilen Yazılım Geliştirme Kit Uygulama 

Versiyonlarını ancak Yazılımı kendisi için uygulamak üzere kullanabilecektir.   

Yazılımın başkaca amaçlarla kullanımına açık surette izin verilmemektedir.  

 

e) Müşteri, Yazılımı ve sonrasında da üçüncü kişi veritabanını, ancak 

Müşterinin Sözleşmede listelemiş bulunduğu ve sözü edilen kullanımlar için 

yazılı bir iznin mevcut bulunduğu Tayin Edilmiş Birim(ler) üzerinde, bir İntranet 

veya internet Sunucusu/Sunucuları üzerinde kuracaktır. Müşteri, iştirakleri veya 

ticari üçüncü kişilerin adına Yazılıma doğrudan veya dolaylı olarak erişim 

sağlayan tüm kişiler açısından, Adları Belirtilen Kullanıcılar veya sabit veri 

hacimleri gibi Kullanım Hakları satın alınmalıdır. Kullanılan Tanımlı 

Kullanıcıların maksimum sayısı ve belirtilen sırada lisans alakalı metriğin üst 

limiti (örneğin, veri hacmi, lisanslı organizasyonel birimler, vs.) Müşteri 

tarafından sağlanan, Sözleşmede verilen spesifikasyonlara uymalıdır. 

Sözleşmesel limitleri aşan herhangi bir Sözleşmesel Yazılım Kullanımı (örneğin 

metriğin üst limiti konusunda Tanımlı Kullanıcıların maksimum sayısının 

aşılması) Itelligence’a yazılı olarak aşma anından önce veya en geç aşma 

anında beyan edilmelidir. Böyle bir Kullanım ilave satın alma olarak dikkate 

alınacak olup ilave, ayrı bir lisans sınırlaması uyarınca faturalandırılacaktır. İlave 
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satın almalar ayrı bir ticari işlem olarak ve ilave satın alma anında geçerli 

koşullar (fiyat listesi) temelinde meydana gelecektir.  

 

f) Müşteri, Yazılımı ve üçüncü kişi veritabanını Tanımlanmış bir Birimden 

diğerine nakledebilecektir. Müşteri böyle bir kurulum konusunda Itelligence’ı 

yazılı olarak beş (5) işgünü içerisinde bilgilendirecektir. Yazılım ve üçüncü kişi 

veritabanı, artık kullanımda bulunmayan Tanımlanmış Birimlerden ve söz 

konusu Tanımlanmış Birimin tüm güvenlik / yedekleme kopyalarından derhal ve 

tamamen silinecektir.   

 

g) Müşteri satın alınan Yazılımı Itelligence’ın yazılı onayını almaksızın bir 

üçüncü kişiye devredemez.  

 

h) SAP Yazılımının kullanımı için bir lisans anahtarı gerekli olmaktadır.  

 

4.2 Nihai Kullanıcının, bağlı ortaklıklar lehine Yazılımın Kullanımı için 

Yetkilendirilmesi  

Müşteri Yazılımı ve üçüncü kişi veritabanını ancak Sözleşmede adları belirtilen 

bağlı ortaklıklarının Kullanımına yönelik olmak üzere kullanmaya 

yetkilendirilmektedir, şu şartla ki (i) bağlı ortaklık işbu Sözleşmede ifade edilen 

şartlara uymak için daha önceden bir sözleşme imzalamış, söz konusu 

Sözleşmeyi Itelligence’a sunmuş ve Itelligence söz konusu durumu teyit etmiştir 

(ii) Kullanım Hakları bağlı şirket adına Yazılıma doğrudan veya dolaylı olarak 

erişim sağlayan tüm kişiler için satın alınmıştır, (iii) Yazılım ve üçüncü kişi 

veritabanı bağlı şirketin işyerlerinde kurulmamaktadır. Müşteri, Itelligence’a 

sözleşme imzalamadan önce bağlı şirketlerinin eksiksiz bir listesini yazılı olarak 

verecektir. Söz konusu liste Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup Müşterinin 

Kullanım Hakları açısından önem arz edecektir.  

 

4.3 SAP Yazılımına erişim sağlamak için ticari üçüncü taraflar / iş ortaklıklarına 

yönelik yetkilendirme  

 “Ticari üçüncü taraf/iş ortağı” Müşterinin dahili ticari işlemlerinin işlenmesiyle 

bağlantılı olarak, özellikle muhasebeciler, Müşterinin satış ortakları ve 

tedarikçileri gibi SAP Yazılımına erişime gerek duyan herhangi bir üçüncü 

anlamına gelecektir. Müşteri; (i) Tanımlanmış Kullanıcılar olarak Kullanım 

Haklarının ticari üçüncü kişiyle ilgili olarak SAP Yazılımına doğrudan veya 

dolaylı olarak erişim sağlayan tüm kişiler açısından satın alınmış olması, (ii) SAP 

Yazılımına ticari üçüncü kişinin erişiminin açık surette salt okuma erişimi (ekran 

erişimi) ile sınırlandırılması, (iii) ticari üçüncü kişinin hiçbir şart altında SAP 

Yazılımının kaynak koduna erişiminin olmaması ve (iv) ticari üçüncü kişinin, 

SAP Yazılımın kendi dahili ticari işlemleri için veya kendi işini yürütmek için 

kullanmıyor olması şartıyla Müşteriye dahili ticari işlemlerinin işlenmesinde 

yardımcı olmak adına SAP Yazılımının ticari üçüncü kişilereerişimini vermeye 

yetkili olacaktır.  

 

4.4 Arşivsel kopya, sınırlı kopyalama hakları, kaynağın yansıtılan belirtileri  

Müşteri arşiv yapma amacıyla Yazılımın bir kopyasını  ve Müşterinin mutat, 

düzenli yedekleme prosedürünün gerekli sayıda yedekleme kopyalarını alma 

hakkını haiz olacaktır. Müşteri Yazılımın herhangi bir aslının ve tüm asıllarının 

ve/veya kopyalarının sayısını ve saklanma yerlerini belgelendirmekle yükümlü 

olacaktır. Müşteri ancak işbu kayıt ve şartlar gereğince haklarını kullanma 

açısından gerekli olduğu takdirde belgeleri dahili kullanım amaçlarıyla makinede 

okunabilir formatta veya basılı bir biçimde kopyalayabilir veya ikinci kopyalarını 

alabilir. Müşteri telif haklarına, ticari markalara veya hizmet markalarına veya 

SAP ve Itelligence’ın başkaca mülkiyet haklarına, Yazılım, dokümantasyon, 

üçüncü kişi veritabanı veya korunmuş bilgilerinin eksiksiz veya kısmi 

kopyalarına orijinallerindeki ile aynı konumda ve aynı biçimde olmak üzere 

bildirimler yapıştırmakla yükümlü olacaktır. Hiçbir koşul altında, Müşteri söz 

konusu bildirimleri kaldıramaz.    

 

4.5 Değişiklikler ve Eklentiler  

a)  “Değişiklik” (kaynak kodunu veya meta datayı değiştirmede olduğu gibi) 

Yazılıma herhangi bir müdahalede bulunma anlamına gelecektir. “Eklenti” ise 

aynı Tayin Edilmiş Birim üzerindeki aynı kurulum vasıtasıyla kullanılan ve SAP 

ve/veya Itelligence’ın izin verilen bir arayüzü vasıtasıyla Yazılımla bağlantı 

kuran, mevcut bir iş senaryosuna destek veren yeni bir kodun oluşturulması 

anlamına gelecektir. Eklentiler Yazılımın kendisindeki değişiklikleri 

içermeyecektir. Yazılım – bir hatanın düzeltilmesi veya kullanım amacı 

açısından gerekli olduğu ölçü haricinde - değiştirilemez, tadil edilemez, geri 

çekilemez, geliştirilemez veya çevrilemez; bilhassa da Yazılıma ilişkin olarak 

türetilmiş çalışmalar veya değişiklikler yaratılamaz.  

 

b) Itelligence Yazılıma ilişkin, Yazılımın işlenmesine yönelik halihazırda 

yapılan küçük değişiklikler, Yazılımdaki değişiklikler veya başkaca herhangi bir 

Yazılım ilintili müdahalelerin Yazılımın ve Yazılım ile başkaca programların 

arasındaki iletişimin veya başkaca programların çalıştırılmasında 

öngörülemeyen ve önemli arızalarla sonuçlanabileceğini kaydetmektedir. 

Arızalar aynı zamanda değişikliklerin, işleme veya tadilatların, Yazılımın 

gelecekteki versiyonları ile uyumlu olmaması yüzünden de meydana 

gelebilmektedir. Itelligence söz konusu değişiklikler, işleme, tadilatlar veya 

başkaca herhangi bir müdahaleden veya söz konusu değişiklikler, işleme, 

tadilatlar veya başkaca herhangi bir müdahale ile bağlantılı olarak ortaya çıkan 

söz konusu arızaları düzeltme yükümlülüğünde olmayacağı gibi söz konusu 

arızalardan da hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Itelligence, Müşteri 

tarafından kullanılan değişikliklerin, Yazılımın gelecekteki versiyonları ile 

uyumlu olmasını veya olacağını gözetme yükümlülüğünde olmaksızın API’ler 

dahil Yazılımı herhangi bir zamanda değiştirme hakkını haiz olacaktır. Önceki 

hükümler, Eklentilerle birlikte buna göre Yazılımın Kullanımına da 

uygulanacaktır.  

c) Itelligence işbu vesileyle tedbir alma amacıyla aşağıdaki hususlara dikkat 

çekmektedir: Müşteri, Itelligence ve/veya SAP’nin Yazılımın sürüm ve geliştirme 

stratejisi gereğince sürekli olarak geliştirilebileceğinin ve ek olarak 

değiştirilebileceğinin farkındadır. Müşteri işbu vesileyle var ise haklarından 

feragat etmekte ve Itelligence veya SAP ve bağlı ortaklıklarına karşı söz konusu 

değişiklikler / ilave geliştirmeler dolayısıyla IP Hakları ile ilgili veya IP Haklarıyla 

bağlantılı olarak ortaya çıkan talepte bulunmamayıtaahhüt etmektedir. 

Itelligence ve/veya SAP, işlevlerinin, Müşteri için veya Müşteri tarafından 

geliştirilenlerle tamamen veya kısmen benzerlik taşıması halinde herhangi bir 

zamanda değişiklikler / ilave geliştirmeler yapma, geliştirme yapma, sözü edilen 

değişiklikleri / ilave geliştirmeleri kullanma ve pazarlama hakkını haiz olacak 

olup bu durumda Itelligence ve/veya SAP Müşterinin kaynak kodunu kopyalama 

hakkını haiz değildir.   

 

d) Müşteri, endüstri çözümleri gibi önceden belirlenmiş çözümleri, eklentileri 

veya başkaca en iyi uygulama çözümlerini seçtiği takdirde, Itelligence, Yazılımın 

eksiksiz işlevselliğinin ve Pazaryerinde ulaşılabilen, geliştirilmiş en iyi uygulama 

çözümleriyle uyumluluğunun belirli durumlar altında garanti edilemeyeceğine 

işaret etmektedir.  

 

4.6 Ters yönde derleme   

Müşteri Yazılımı sökemez, tersine derleyemez, yeniden ayarlayamaz veya 

Yazılımın kaynak kodunu elde etmek için başkaca araçlar kullanamaz. Müşteri 

bununla birlikte bir başka program ile karşılıklı çalıştırılabilirliği mümkün kılmak 

için gerekli olduğu ölçüde Yazılımı geri derleme hakkını haiz olacaktır.  

 

4.7 Hiçbir koşul altında Müşteri, Itelligence veya SAP’nin Yazılım haklarını ihlal 

etmeyecektir. Söz konusu ihlal durumları aşağıdakileri içermekte, ancak 

bunlarla sınırlı değildir: (i) Yazılımın kaynak kodunun işbu kayıt ve şartların 

4.5’inci bölümünde belirtilen sınırları aşacak şekilde değiştirilmesi veya (ii) 

Yazılımın, yazılım geliştirme araçlarının yardımıyla olanlar dışında araçlarla 

Yazılımın veya Yazılım tarafından kullanılan bir veritabanının işlevselliğine 

erişimle ilgili uygulama ve arayüz işlevsellikleri geliştirme amacıyla kullanımı 

veya bu amaçla yazılıma erişim sağlama veya (iii) genişletme yardımıyla, 

Yazılımı kullanma lisansı verilmiş bulunan Kullanıcı toplam sayısını ve/veya üst 

limitini aşan bir üçüncü kişi yazılımı vasıtasıyla Yazılıma ve/veya Yazılım 

tarafından kullanılan bir veritabanına doğrudan veya dolaylı erişime sahip 

Kullanıcıların maksimum sayısını aşma.  

 

4.8 Bölüm 6’nın hükümlerine bakılmaksızın, Itelligence bir ihlalin farkına 

vardığı ölçüde tazminat talepleri bu ihlalin sonucu olacaktır. Itelligence’ın geniş 

kapsamlı hakları bundan etkilenmemiş olarak kalacaktır.  

 

5. Uygulama Veritabanının Lisansı   

 

SAP Yazılımı bir üçüncü kişinin veritabanı ile uyumlu olacak bir tarzda teslim 

edilecek olup münhasıran SAP Yazılımında bir üçüncü kişi veritabanıyla birlikte 

kullanılacaktır. Bir üçüncü kişi veritabanına yönelik bir Kullanım Hakkı bir 

üçüncü kişi veritabanı lisansöründen (“Çalışma Zamanı Lisansı”) Itelligence 

vasıtasıyla veya bir üçüncü kişi veritabanı lisansöründen doğrudan doğruya tam 

lisans olarak satın alınabilecektir. Her halükarda Müşteri, SAP Yazılımının 

işletilmesine yönelik bir üçüncü kişi veritabanı ile ilgili bir lisansı Itelligence’tan 

veya bir üçüncü kişinin veritabanı lisansöründen satın almakla yükümlü 

olacaktır.  

 

Bir Çalıştırma Zamanı Lisansının Itelligence vasıtasıyla satın alınması halinde, 

Çalıştırma Zamanı Lisansı münhasıran, üretken ve üretken olmayan 

kullanımlarıyla ilgili Sözleşme uyarınca satın alınan SAP Yazılımının (-

özelliklerinin) kullanılması ve işletilmesi ile sınırlı olacaktır. İlave veya daha 

ayrıntılı hükümler ilgili sözleşme bakımından münferit bir durumla 

sonuçlanabilecektir. Müşteri Itelligence vasıtasıyla veri tabanına yönelik bir 

lisans satın almadığı ölçüde, Itelligence, Müşteriden veritabanının lisansının 

doğrulamasını önceden yazılı olarak talep edecektir.     

 

6. Sistem Ölçümü / İlave Satın Alma (Lisans Denetimi)  

 

a) Itelligence, SAP Kullanıcı Haklarında tanımlandığı üzere, kural olarak üç 

ayda bir olmak üzere Müşterinin her bir ve her münferit Yazılım kurulumu 

üzerinde https://www.sap.com/about/agreements/product-use-and-support-

terms.html?tag=agreements:product-use-support-terms/on-premise-

software/software-use-rights&tag=language:turkish adresinde belirtildiği 

şekilde kullanıcı sayısını ve/veya üzerinde mutabık kalınan metrikleri (örneğin, 

kullanıcı, veri hacmi, lisanslı iş birimlerinin sayısı, CPU’ların sayısı, vs.) 

değerlendirmeye yönelik olarak sistem ölçümleri yapma hakkını haiz olacaktır. 

Bu, Kullanımın Sözleşme gereğince ve sipariş edildiği şekilde olup olmadığını 

kontrol etmeyi ve o anda geçerli şartlar temelinde olmak üzere sözleşme 

bedelini hesaplamayı içine alacaktır. Müşteri Itelligence’a bilhassa aşağıdaki 

işlemlerde yardımcı olmakla yükümlü olacaktır. Ölçüm yapma açısından, 

sadece Itelligence veya SAP tarafından sağlanan orijinal durumlarındaki SAP 

Araçlarından faydalanılabilecektir. SAP Yazılımı açısından, ölçüm SAP 

tarafından belirtildiği şekilde ve standart SAP prosedürüne göre 

gerçekleştirilecektir. Müşteri standart SAP prosedürünün hükümlerine uymakla 

yükümlü olacaktır.  

 

b) Itelligence, Müşteri  kendini ifade etmeyireddetmekteyse veya ihlalin 

varlığına dair kesin sonuçlar ve objektif emareler sağlanamıyorsa uzaktan 

ölçümler de yapma hakkını haiz olacaktır.   

 

c) Ölçüm veya başkaca herhangi bir aracın, Müşteri tarafından sözleşmesel 

Yazılımın Kullanımının sözleşmesel mutabakatı aşmakta olduğunu göstermesi 

halinde, Itelligence tahakkuk eden tutarı yeniden lisanslama hakkını haiz 

olacaktır. Bölüm 4.1 e)’nin dört (4) ila altı (6)’ncı cümleleri buna göre 

uygulanacaktır.  

 

Taraflar arasındaki olası özel anlaşmalar ölçümlerin zamanı açısından 

uygulanabilir olmayacaktır. Itelligence işbu vesileyle sistemde kayıtlı bir Tanımlı 

Kullanıcı vasıtasıyla çoklu kişilerle sisteme erişimin kabul edilemez olduğuna 

açıkça işaret etmektedir. Bu aynı zamanda Yazılıma dolaylı olarak erişim 

sağlayan kullanıcılar açısından da geçerlidir.  

 

8 Müşterinin Görev ve Yükümlülükleri 

 



 

3 
Gizli ve özel 

Müşteri bilhassa aşağıdakilerle yükümlü olacaktır: 

a) Müşteri sözleşmenin imzalanması öncesinde Yazılım özelliklerinin işi ve 

ihtiyaçları açısından kullanılabilirliği konusunda bilgi sahibi olacaktır.   

b) Müşteri Itelligence’a ilgili irtibat detaylarıyla birlikte merkezi bir irtibat 

kişisinin adını verecektir. İrtibat kişisi Itelligence’a karşı gerekli kararları alacak 

ve bir kararı derhal gerçekleştirecek bir pozisyonda olmalıdır. Müşteri 

Itelligence’ı zaman içerisinde irtibat kişisindeki bir değişiklik konusunda 

bilgilendirecektir.    

c) Belirli yazılım programları düzgün işlemesi açısından internete bir bağlantı 

gerektirmektedir. Müşteri internete bağlantının sağlanmasından sorumlu 

olacaktır. Itelligence internet bağlantısındaki bir bozukluk durumunda herhangi 

bir işlev kaybından sorumlu olmayacaktır.  

d) Müşteri uzaktan tanılama (uzak erişim) için gerekli ekipmanın yanı sıra 

telekomünikasyon bağlantısı ile telekomünikasyon hatlarını sağlayıp 

çalışmalarını sürdürecektir.  

e) Müşteri yukarıdaki bölüm 4’te belirtilen sınırları aşan program veya verilere 

erişim sağlamak açısından yetkisiz üçüncü kişilere izin vermeyeceği gibi erişim 

de sağlamayacaktır.  

f) Müşteri Yazılımın işlevsel Kullanımını başlatmadan önce kusursuzluk ve 

kullanılabilirlik bakımından Yazılımı bütün yanlarıyla test edecektir. Bu aynı 

zamanda Müşterinin, ilave performans ve bakım süresince aldığı Yazılım 

açısından da geçerlidir.  

g) Müşteri Yazılımın (örneğin, veri yedeklemeleri, hata tanılama, sonuçların 

düzenlenmesi yoluyla) tamamen veya kısmen düzgün şekilde çalışmaması 

durumunda makul önlemleri alacaktır. Her bir münferit durumda açık yazılı bir 

bildirimin bulunmaması durumunda, Itelligence çalışanları her zaman temasta 

bulunabilecekleri verilerin yedeklenmiş olmasını bekleme hakkını haiz olacaktır.  

h) Itelligence ve dolaylı vekilleri Yazılımın Müşteri tarafından veya Müşterinin 

muvafakatiyle yasadışı ve/veya Sözleşme dışı kullanımıyla bağlantılı olarak 

veya yasadışı ve/veya Sözleşme dışı kullanımından ortaya çıkan veya bilhassa 

Yazılıma ilişkin veri koruma hakları, telif hakları konusunda ihtilaflı durumlar arz 

eden kullanımlarla bağlantılı olarak veya sözü edilenlerin sonucu olarak ortaya 

çıkan üçüncü kişilerin tüm veya herhangi bir talebine karşı zararı ödemeyi 

garanti eder. Müşterinin, böyle bir tehdit tehlikesinden haberdar olması veya 

haberdar olmuş olmasının gerekmesi halinde, Itelligence’ı durumdan derhal 

haberdar etmekle yükümlü olacaktır.    

i) Müşteri görev ve/veya yükümlülüklerinin herhangi bir ihlalinden 

kaynaklanan dezavantajlar ve/veya ilave maliyetlerden sorumlu olacaktır.  

 

10 Ödeme Şartları  

 

10.1 Yazılımın devri ve sürdürülmesine yönelik ücretle ilgili olarak, 

Sözleşmede aksi üzerinde mutabık kalınmadıkça sözleşme imzalama anındaki 

geçerli ilgili fiyat listesi uygulanabilir olacaktır.  

 

10.2 Müşteri sadece karşı talep yasal olarak bağlayıcı olarak ifade edilmişse 

veya ihtilaflı değilse mahsup hakkına sahip olacaktır. Müşteri ancak işbu 

sözleşmesel ilişkiden kaynaklanan karşı taleplerle ilgili olarak bir hapis hakkının 

onayına hak sahibi olacaktır.  

 

10.3 Sözleşme bedeli ve başkaca bir defalı fiyatlar hizmetin sağlanması 

üzerine / teslimat üzerine faturalandırılacaktır.  

 

10.4 Yazılım desteği açısından, (sürdürme temelinde) yıllık ücret ilgili 

sözleşme bedelinin bir yüzdesi olarak hesaplanacaktır Sürdürme temeli 

Yazılımın fiili Kullanımına bağlı olmayacaktır. Sözleşmedeki sapma hükümlerine 

tabi olmak üzere, Yazılım Desteğinin ödeme yükümlülüğü sözleşmenin imza 

edilmesiyle başlayacak ve Yazılımın teslimatını takip eden ayda muaccel 

olacaktır. Yazılım ücretler, kalanının üç aylık bir orantı olasılığıyla yukarıda 

zikredilen günden başlayarak peşin olmak üzere üç ayda bir ödenecektir.  

 

10.5 Tüm fiyatlar yasal KDV hariç fiyatlardır.  

 

10.6 Tüm faturalandırma ve ödeme Euro para biriminden yapılacaktır. Fatura 

tutarı fatura üzerinde belirtilen hesaba ödenecek olup ödeme fatura tarihinden 

itibaren 10 (on) gün içinde muaccel olacaktır. Müşterinin gecikmiş ödemesinin 

söz konusu olması halinde, Itelligence gecikmiş ödeme için Euro bazında aylık 

& 1,5 (yüzde bir buçuk) faiz uygulama hakkını haiz olacaktır.  

 

10.7 Minimum bildirim süresine bağlı kalmak kaydıyla, Itelligence, genellikle, 

özellikle SAP, yazılım hizmeti ücretlerini Itelligence’a karşı ayarladığı takdirde, 

Müşteriye karşı yazılım hizmeti ücretlerini ayarlama hakkını haiz olacaktır.  

 

Bu durumda, Müşteri takvim yılı sonuna kadar özel bir fesih hakkına sahip 
olacaktır. Müşteri takvim yılının sonuna kadar bildirimin alınmasından itibaren iki 
(2) hafta içerisinde  Yazılım Desteğini feshetmediği takdirde, yeni şartlar 
üzerinde mutabık kalınmış addedilecektir. Itelligence Müşteriyi özel fesih hakkı 
ve bildirimdeki söz konusu özel fesih hakkının kullanılmamasının sonuçları 
hakkında bilgilendirecektir.  
 

11 Yazılım Destek Hizmetleri Özel Koşulları  

11.1 SAP Yazılım Desteği daima Müşterinin SAP Yazılımının tüm stoğuyla 

ilgilidir. Müşteri, bakım hizmetlerinden tam olarak faydalanmak için Yazılım 

Desteğinin sunulduğu (potansiyel ve ilave olarak satın alındığı veya Yazılım 

Desteğinin alındığı SAP Yazılımı süresince olması dâhil) SAP Yazılımının tüm 

kurulumlarına yönelik Yazılım Desteğini Itelligence’a gördürmekle yükümlü 

olacak veya Yazılım Desteğinin tamamenfeshi söz konusu olacaktır. Bu hüküm 

aynı zamanda Müşterinin bir üçüncü kişiden elde ettiği ve Yazılım Desteğinin 

sunulmakta olduğu SAP Yazılımını da içine alacaktır.  

 

11.2 Itelligence Yazılımının Yazılım Desteği daima Müşterinin Itelligence 

Yazılımının bakımla ilgili bütün stoğu ile ilgilidir. Müşteri, bakım hizmetlerinden 

tam olarak faydalanmak için Yazılım Desteğinin sunulduğu (potansiyel ve ilave 

olarak satın alındığı veya Yazılım Desteğinin alındığı SAP Itelligence süresince 

olması dâhil) Itelligence Yazılımının tüm kurulumlarına yönelik Yazılım 

Desteğini Itelligence’ın gerçekleştirmesini sağlamakla yükümlü olacaktır. 

Müşteri (it.x-press’te olduğu gibi) Itelligence Yazılımına yönelik Itelligence 

Desteğini birlikte veya tekli tanımlanabilir Itelligence Yazılımı ürünleri için 

feshetme durumunda kalabilecektir. Müşterinin Yazılım Desteğini tek bir 

Itelligence Yazılım ürünü için sonlandırması halinde, tüm lisanslı Itelligence 

Yazılımı ürününün Yazılım Destek hizmeti etkilenmektedir ve bu durumda, kalan 

Itelligence Yazılım ürünleri etkilenmemiş olarak kalacaktır.   

 

11.3 Sözleşme bedeli ve dolayısıyla toplam olarak yazılım hizmeti ücreti 

daha sonraki lisans satın almaları veya ilave satın alımlar nedeniyle artış 

göstermektedir. Daha sonraki lisans satın almaları veya ilave satın alımlar 

dolayısıyla yazılım hizmeti ücretleri daha sonraki satın alma / ilave alımlar 

anında geçerli yazılım hizmetleri fiyatlarına bağlıdır.  

 

12 Gecikme  

 

Müşterinin a) fiyatın önemli olmayan bir bölümü için iki (2) ay arka arkaya 

Yazılım Destek ücreti bedellerinin ödenmesinde veya (b) iki (2) aydan daha 

uzun bir süre boyunca bir üç aylık dönem için temel fiyata eşit bir tutarda olmak 

üzere bedellerin ödenmesinde temerrüde düşmesi halinde, Itelligence 

olağanüstü olarak bir bildirim süresi gözetmeksizin Sözleşmeyi feshetme 

hakkını haiz olacaktır.  

 

Müşterinin makul bir ödemesiz sürenin tespit edilmesi ve geçmesine rağmen 

Yazılımın teslimatını almaması halinde, Itelligence – yasal temerrüt taleplerinin 

herhangi birine halel gelmeksizin – satış sözleşmesini iptal etme ve halihazırda 

görülen hizmetler için tazminatın yanı sıra Müşterinin Sözleşmeyi usulüne uygun 

olarak ilk kez feshetme hakkına sahip olmuş olacağı ana kadar toplam ücretin 

% 25’lik tutarında hemen muaccel hale gelen götürü bir tutar olarak maktu 

zararları talep etme hakkını haiz olacaktır. Tutar, Itelligence daha yüksek veya 

Müşteri daha düşük bir zarar ispat ettiği takdirde daha yüksek veya daha düşük 

ayarlanacaktır. Bu temerrüt ödemesi nedeniyle ilave hakları kullanma hakkı 

bundan etkilenmeyecektir.  

 

13 Üçüncü kişi talepleri  

 

13.1   Bir üçüncü kişi, Kullanma yetkisinin yerine getirilmesinekarşı talepler 

ileri sürdüğü takdirde, Müşteri yazılı olarak Itelligence’ı bu durumdan derhal ve 

tamamen haberdar edecektir. Itelligence tarafından yazılı bir teyit öncesinde 

herhangi bir talebi kabul etmeyecektir. Müşterinin, hakkın ihlalini azaltma 

önlemleri veya önemli başkaca sebepler nedeniyle Yazılımın Kullanımını sona 

erdirmesi halinde, Müşteri, üçüncü kişiye söz konusu sona erdirmenin, talep 

edilen ihlalin kabulünü teşkil etmediğini bildirmekle yükümlü olacaktır. Müşteri 

hâlihazırda, izin verildiği ölçüde Itelligence’ı mahkemelerde ve mahkemeler 

dışında sadece üçüncü kişi ile olan ihtilafları çözüme kavuşturma veya bunun 

dışında Itelligence ile anlaşmada müzakere idare etme hususunda şimdiden 

yetkilendirmektedir. Söz konusu yetkinin kullanılması Itelligence’ın takdirinde 

olacaktır. Müşteri Itelligence’a üçüncü şahıs ile olan ihtilafın gidişatında gerekli 

olan bilgilerin yanı sıra gerekli desteği sağlayacaktır.   Itelligence, Müşterinin 

yukarda belirtilen işbu koşulların şartlarına uygun olarak hareket etmiş olması 

halinde ve talebin müşterinin davranışına dayandırılmamış olması halinde söz 

konusu talebe karşı savunmadan kaynaklanan zarar ve maliyetlerden Müşteriyi 

beri kılacaktır. Bölüm 15’in şartları da buna göre uygulanacaktır.   

 

14 Sorumluluk  

 

14.1 Sözleşmesel ve sözleşme dışı sorumluluk hallerinde, Itelligence, 

sadece Sözleşmenin amacının söz konusu hususla tehdit edilmesi ve 

gözetilmesine Müşterinin sürekli olarak istinat edebilmesi halinde temel bir 

sözleşmesel yükümlülüğün ihlali dolayısıyla zararları ve masrafların iadesini 

aşağıdaki sorumluluk limitlerine kadar ödeyecektir. Sözleşme altındaki 

sorumluluk Müşterinin toplam satın alma tutarının % 50’si (yüzde elli) ile sınırlı 

olacaktır. Bundan sapma durumunda, aşağıdakiler geçerli olacaktır:  

Itelligence’ın ilave sorumluluğu, özellikle kar kaybı, tasarruf kaybı ve ilave dolaylı 

zarar dolayısıyla olmak üzere hariç tutulacaktır. Karşı kusur istisnası açık 

kalmaktadır.  

 

15.2 Veri kaybı durumunda, Itelligence sadece Müşteri tarafından usulüne 

uygun ve sürekli veri yedeklemesi durumunda gerekli olmuş olacak çabalar 

dolayısıyla sorumlu olacak olup herhangi bir durumda Bölüm 15.1’de belirtilen 

maksimum tutarlarla sınırlı olacaktır. Bu sorumluluk sınırlaması veri 

yedeklemesi Itelligence tarafından sağlanacak hizmetlerin bir parçası olduğu 

takdirde ve ölçüde uygulanmayacaktır.  

 

15.3 Sorumluluk sınırlamaları kasıt, ağır kusur, yaşam veya organ veya sağlık 

kaybından kaynaklanan talepler dolayısıyla uygulanabilir değildir.  

 

15.4 Sözleşmesel veya sözleşme dışı sorumlulukla bağlantılı olarak veya 
sözleşmesel veya sözleşme dışı sorumluluktan kaynaklanan, Itelligence’a karşı 
tüm talepler dolayısıyla, bir (1) yıllık bir sorumluluk süresi geçerli olacaktır. Bu 
süre hasarın meydana gelme anında başlayacak ve en geç Bölüm 14.6’de 
belirtilen sürenin sona ermesi üzerine sona erecektir.  

 

16 Gizlilik Sözleşmesi ve Veri Koruma  

 

16.1 Taraflar işbu vesileyle sözleşmenin içeriği ve sözleşme yapılan hizmetlerin 

sağlanması sırasında elde edilen, diğer tarafa ait tüm gizli bilgiler ile ticari sırları 

gizli tutmayı ve söz konusu bilgileri ancak hizmetlerin sağlanması amacıyla 

kullanmayı taahhüt etmektedirler. “Gizli bilgiler”, SAP/ Itelligence ile ilgili olarak, 

SAP/ Itelligence’ın, üçüncü kişiler karşısında sınırlı açıklamaya karşı koruduğu 

tüm bilgiler anlamına gelecek ve aşağıdakileri içerecek, ancak aşağıdakilerle 

sınırlı olmayacaktır: a) Yazılım, Yazılımın kopyaları, dokümantasyon ve diğer 

malzemeler ve Yazılımla ilgili aşağıda belirtilen, ancak aşağıdakilerle sınırlı 

olmayan bilgiler: (i) bilgisayar yazılımı (amaç ve kaynak kodu), programlama 

teknikleri ve konseptler, işleme yöntemleri, Yazılıma dahil edilmiş sistem 

tasarımları, (ii) karşılaştırma sonuçları, kılavuzlar, program listeleri, veri yapıları, 

mantık diyagramları, spesifikasyonlar, veri formatları ve (iii) keşifler, yenilikler, 
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konseptler, tasarımlar, prosedürler ve süreçler, (b) araştırma ve geliştirme veya 

incelemeler, (c) ürün teklifleri, içerik ortağı, ürün fiyatlandırma ve mevcudiyeti, 

teknik çizimler, algoritmalar, prosedürler, fikirler, teknikler, formüller, veriler, 

kablolama diyagramları, ticaret ve iş sırları, know-how, iyileştirmeler, pazarlama 

planları, tahminler ve stratejiler. Müşteri ile ilgili olarak ise “gizli bilgiler” 

Müşterinin, üçüncü kişiler karşısında sınırlı açıklamaya karşı koruduğu, (i)  

Müşterinin, maddi bir biçimde mevcut ise, ifşa anında gizli veya saklı olarak 

işaretlediği ve (ii) Müşterinin, maddi biçimde mevcut ise (bu şifahi ve görsel 

açıklamayı da içine alacaktır) ifşa edilme anında gizli olduğunu deklare etmiş 

olduğu ve ifşa edilme anından itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde yazılı 

olarak teyit ettiği tüm bilgiler anlamına gelecektir.    

 

16.2 Önceki 16.1’inci Madde aşağıdaki durumda bulunan gizli bilgilere 

uygulanmayacaktır (a) gizli bilginin, alıcısı tarafından ifşa eden tarafın 

açıklamasından bağımsız olarak geliştirilmesi veya geliştiriliyor olması, (b) gizli 

bilginin yasal olarak ve bir üçüncü kişiden bir gizlilik yükümlülüğü söz konusu 

olmaksızın ve söz konusu üçüncü kişi gizlilik yükümlülüğünde veya suçlu 

durumda bulunmaksızın elde edilmiş olması, (c) gizli bilginin, alıcı tarafından 

Sözleşmenin bir ihlali söz konusu olmaksızın kamu tarafından bilinir hale 

gelmesi, (d) gizli bilginin, ifşa edilme anında zaten biliniyor durumda olması veya 

(e) ifşa eden tarafça yazılı onay üzerine yukarıdaki hükümlerden muaf tutulması. 

 

16.3   Taraflar suiistimali engellemek adına – özellikle devredilen kaynak 

kodları ve dokümantasyon olmak üzere – gizli bilgileri saklayacak olup gizli 

bilgileri ancak çalışanlarına ve üçüncü kişilere sözleşme amacının başarılması 

açısından gerekli olduğu ölçüde aktarma hakkını haiz olacaklardır. Bunun 

haricinde, tüm gizli bilgiler gizli olarak tutulacaktır. Gizli bilgilere erişimi bulunan 

tüm kişiler diğer tarafın bu bilgiler üzerindeki haklarından haberdar edilecektir.ve 

sözleşme temelinde kişiler ve taraf arasında hâlihazırda temin edilmediği ölçüde 

gizlilik yükümlülüklerine uyma hususunda yazılı olarak yükümlü olacaklarıdır.   

 

16.4 Itelligence veri koruma kanununun kurallarına uymaktadır. Itelligence, 

Müşterinin (örneğin, uzak bakım vasıtasıyla) donanım ve yazılımına erişime 

sahip olduğu ölçüde,  Itelligence tarafından kişisel verilerin sistemli işlenmesi 

veya kullanımı amaçlanmayacaktır.  

 

17 Mülkiyeti elinde bulundurma ve mülkiyetin yasal muhafazası 

 

Itelligence satın alınan Yazılımın mülkiyetini ve hak sahipliğini Sözleşmeden 

kaynaklanan taleplerinin tam olarak ödenmesine kadar elinde tutmaktadır. 

Müşteri, mülkiyeti elde tutulan mallara bir üçüncü kişi tarafından bir erişim 

halinde Itelligence’ı derhal haberdar etmek ve söz konusu üçüncü kişiyi 

Itelligence hakları konusunda bilgilendirmekle yükümlü olacaktır. Müşteri işbu 

Sözleşmeyi imzalamakla SAP ve Itelligence’ın telif haklarına saygı göstermeyi 

taahhüt ettiğini beyan etmektedir. Müşteri Yazılım veya dağıtımının yapıldığı 

herhangi bir ortam üzerinde herhangi bir hapis hakkı veya rehin hakkı tesis etme 

hakkına sahip olmadığı gibi sözü edilenleri devretme hakkına da haiz 

olmayacaktır.   

 

18 Sözleşmenin Vadesi / Fesih 

 

18.1 Vade ve Yazılım Devrinin Sona Erdirilmesi  

Genel olarak, Yazılım Kullanım Hakları daimi olarak Müşteride kalan sınırsız 

kullanım haklarıdır. Böyle sınırsız bir Kullanım Hakkı ile Müşteri, söz konusu izin 

haklı gerekçe ile sona erdirilmediği sürece Yazılımı sınırsız bir zaman süresi 

boyunca kullanma hakkını haiz olacaktır. Böyle haklı bir gerekçe ancak münferit 

durumun şartları ışığında ve her iki tarafın menfaatleri göz önünde 

bulundurularak Sözleşmeyi sürdürmek Itelligence açısından makul olmayacak 

olduğu takdirde söz konusu olacaktır. Böyle haklı bir gerekçe, yazılımın korsan 

olması durumunun Müşteriye indirgenebilmesi durumunda mevcut olacaktır; ki 

bu durumda, eylemde bulunan kişiler söz konusu zulümden sorumludurlar. 

 

18.2 Yazılım Desteği 

a) Sözleşmenin başlaması 

Yazılım Desteğinin kullanımıyla ilgili sözleşme vadesi Taraflar arasında mutabık 

kalındığı üzere Sözleşmeden kaynaklanmaktadır ve en geç Yazılımın teslim 

edilmesi üzerine başlayacaktır.  

b) Vade ve fesih 

Sözleşme her iki tarafça en erken minimum sözleşme vadesinin sonunda 

feshedilebilecektir. Zamanında feshedilmediği takdirde, Sözleşme tam bir yıllık 

takvim yılının sonunda temdit edilecektir. Bildirim süresi sözleşmesel sürenin 

sona ermesinden dört (4) ay öncesi olacaktır. Haklı gerekçe ile fesih hakkı 

bundan etkilenmemiş olarak kalacaktır. Haklı  gerekçe bilhassa Müşteri işbu 

GTC’den ve/veya önemli ölçüde Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini 

ihlal ettiği veya etmekte olduğu takdirde, ödemede temerrüt halinde, Müşterinin 

aczi halinde veya aciz tehdidi altında olması halinde ve bilhassa SAP’nin, 

Itelligence’a karşı (toplamda veya Müşteri ile olan Sözleşmeyle ilgili bölümle ilgili 

olarak) hizmetlerini sona erdirmekte olduğu hallerde söz konusu olacaktır.  

 

 

 

19 Dışa aktarma 

 

Müşteri işbu vesileyle Yazılım veya Yazılımın bölümlerinin ve ilgili 

dokümantasyon ve/veya bilgilerinin belirli ülkelerde teslimatı yasaklayabilecek 

kanunlara tabi olduğunu kabul etmektedir. Müşteri dışa aktarma kontrol 

hükümleri ve yürürlükteki kanunların hilafına olarak Yazılımı ve/veya ilgili 

teknolojisini içe aktarmamak veya yeniden dışa aktarmamakla yükümlü 

olacaktır. Itelligence bunun yürürlükteki kanunları ihlal edecek olması halinde ve 

ettiğisürece işbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerinin ifasını reddetme hakkını 

haiz olacaktır.  

 

 

 


