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REFERANS ve ARGE SÖZLEŞMESİ 

İşbu Sözleşme, ..../..../……... Tarihinde bir tarafta, İstanbul Yolu, AKINSOFT Plaza No:103 42070 Selçuklu KONYA adresinde 
yerleşik AKIN Yazılım Bilgisayar İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. (ki bundan sonra kısaca AKINSOFT olarak anılacaktır) ile 

diğer tarafta, buna bağlı Sipariş Sözleşmesinde adı geçen  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… (ki bundan sonra kısaca 
Referans Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda imzalanarak yürürlüğe girmiştir  

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU 

AKINSOFT Genel Merkez ve Yetkili AKINSOFT Bölge Bayi ve veya Ana Bayilerin kendi kotalarınca referans olarak önerdiği 
Referans Müşterisi’nin AKINSOFT ……………… programımız için AKINSOFT Genel Merkez’e hata bulma, düzenleme, geliştirme, 
referans olma desteğinde bulunmasını kapsar. 
 

TARAFLARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

1 Referans satış ile AKINSOFT ……………… programımızı kullanan Referans Müşteri, AKINSOFT’a yazılımın geliştirilmesine 
yardımcı olacak kendi iş kolu/ları ile ilgili konuda AKINSOFT’ta çözüm sunabilecektir. 

2 AKINSOFT, Referans Müşteriden desteği; çalışma saatleri esnasında, telefon, faks, internet ile veya yerinde alabilecektir. 

3 Referans Müşteri; kullanıcı ve personel sayılarında olası bir değişiklik talep ederse; Bu durumu programı satın aldığı 
AKINSOFT Çözüm Ortağı aracılığı ile AKINSOFT’ta yazılı olarak bildirecektir. AKINSOFT bu talebi ilgili komisyonca 
değerlendirip kararını ilgili Çözüm Ortağına bildirecektir.  

4 İş bu sözleşme hükmünce, AKINSOFT tarafından gerekli görüldüğü takdirde Referans Müşteri‘yi ifade eden logo, ünvan veya 
isim; AKINSOFT tarafından web siteleri, evrak, yazılı veya görsel medya araçlarında (bilgi, duyuru veya reklam amaçlı) 
kullanılabilecektir. Eğer Referans Müşteri bu madde kapsamında yer aldığı şekilde lanse edilmek istemez ise AKINSOFT 
Genel Merkeze yazılı olarak ihtar çekecek ve AKINSOFT gerekli düzenlemeyi en kısa sürede yapıp yeni çalışmaları için ilgili 
Referans  Müşteride bu madde ile kazanılan hakkını kullanmayacaktır. 

 

ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME 

5 AKINSOFT işbu sözleşme ile Referans Müşteriye AKINSOFT …………. programını güncel liste fiyatına göre daha uygun bir 
fiyata programın kullanım hakkını verecektir. 

6 AKINSOFT Referans ve Arge Sözleşmesi ile Referans Müşteri’ye lisansladığı programı, sözleşmenin içeriği dışında kullanması 
yada art niyet görmesi sonucunda, sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda AKINSOFT program bedelini 
Referans Müşteri‘ye rücu etme hakkını saklı tutar. 

 

SÖZLEŞMENİN FESHİ VE FESİH SONRASI İŞLEMLER 

7 Sözleşmenin feshedilmiş olması tarafları birbirine borçlu oldukları herhangi bir meblağı ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz.  

 

İşbu Sözleşme metni 7 Maddeden ibaret olup, AKINSOFT’un onaylamasından sonra Referans Müşteri’ye fakslanacak ve yürürlüğe 
girmiş sayılacaktır. 

 

AKINSOFT Referans Müşteri 

Yetkili Yetkili 

Tarih Tarih 

Kaşe/İmza Kaşe/İmza 

 
 
 
 
 

 

“İşletmemiz AKINSOFT, AKIN Yazılım Bilgisayar Ltd. Şti. Kültür Bakanlığı'nca Kasım 2002 tarihinde yürürlüğe giren; Fikir ve Sanat eserlerinin İşaretlenmesi 

manasında uygulamaya alınan Bil-Kod numarasını 01.Mart.2007 tarihinde B.16.0.0THS.0.10.02.00-34524 sayısı ile TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları 
ve Sinema Genel Müdürlüğü'nce onaylı "Bil-Kod: 772" sayı numarası ile bu uygulamaya dahil olmuştur.” 


