NES BİLGİ VERİ TEKNOLOJİLERİ VE SAKLAMA HİZMETLERİ A.Ş.

HİZMET SÖZLEŞMESİ
(e-Belge)

1- TARAFLAR
1.1. HİZMET SAĞLAYICI
NES BİLGİ VERİ TEKNOLOJİLERİ VE SAKLAMA HİZMETLERİ A.Ş. (bundan
sonra kısaca “NES BİLGİ” olarak anılacaktır)
VERGİ DAİRESİ/VERGİ NO: KOZYATAĞI / 6310694807
İMZA YETKİLİSİ:
(Ad/Soyad) )…………………………………………………………..
ADRES: Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphill Court Sitesi 1A No: 3/92 Ataşehir
İstanbul
TEL/FAKS/WEB: 216 6885100 / 216 6885199 / www.nesbilgi.com.tr
1.2. MÜŞTERİ:
………………………………………………………………………………………..
(bundan böyle kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır)
VERGİ DAİRESİ/VERGİ NO: ………………………………………………………
İMZA YETKİLİSİ :
(Ad/Soyad )…………………………………………………………..
ADRES: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
TEL/FAKS/WEB: ………………………………………………………………………

2- TANIMLAR
e-Belge(Elektronik Belge): Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu
ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer
alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü ifade eder. e-Fatura, e-Arşiv Fatura,
e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası ve
benzeri diğer e-Belge uygulamalarını kapsamaktadır.
e-Belge Platformu: e-Belge işlemlerinin yapıldığı e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye,
e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası ve benzeri diğer
e-Belge uygulamalarına ait temel fonksiyonların, internet üzerinden genel
kullanımını sağlamak amacıyla NES Bilgi tarafından geliştirilen e-Belge Portalı’nı
ifade eder.

3- AMAÇ VE KAPSAM
İşbu sözleşmenin imza tarihinde yürürlükte olan, Yasa Koyucu, Gelir İdaresi
Başkanlığı (kısaca “GİB”) ve yetkili otoriteler tarafından yapılan yasal düzenlemeler
(kısaca “mevzuat”) kapsamında, NES BİLGİ tarafından geliştirilen ve kurulan
elektronik platformda yer alan/yer alacak MÜŞTERİ’nin, e-Belge oluşturma,
gönderme, alma, onaylama, reddetme, arşivleme, saklama, destek ve eğitim
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hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaya yönelik uygulama esaslarını; anılan
hizmetler için belirlenecek koşulları; sözleşmenin süresini; tarafların sözleşmeden
doğan/doğacak hak ve yükümlülüklerini ve sair hususları düzenlemektedir.

4- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu Sözleşme, imza tarihi itibariyle yürürlüğe girip 1 (bir) yıl sürelidir. Sözleşme
bitiş tarihinden en az 1 (bir) ay önce tarafların karşılıklı olarak yazılı fesih ihbarı
yapmamaları durumunda kendiliğinden 1 (bir) yıl süre ile yenilenir. Sözleşme bu
şekilde yenilendiği takdirde, yenileme tarihinde yürürlükte olan ücret tarifesine göre
MÜŞTERİ’nin de yazılı onayı alınmak suretiyle revize edilerek uygulanacaktır.

5- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 NES BİLGİ
5.1.1 NES BİLGİ, gerekli koşulları yerine getirerek, başvurusunu tamamlamış ve
GİB’den onay almış MÜŞTERİ’ye e-Belge Platformu üzerinden işbu Sözleşme
hükümlerine uygun olarak hizmet verecek, elektronik belge platformunda
kullanılmak üzere MÜŞTERİ’ye özel kullanıcı hesabı açacak, kullanıcı ad(lar)ı
ve şifre(ler) sağlayacaktır. MÜŞTERİ’ye ait özel kullanıcı hesabı, bilgi
güvenliği koşullarında belirtilen standartlara uygun olarak yönetilecek ve
muhafaza edilecektir. MÜŞTERİ’nin yasal mevzuatta belirtilen usul ve
esaslara uygun olarak e-Belge düzenlemesine, e-Belge gönderip almasına, GİB
tarafından belirlenmiş format ve standartlara uygun olarak aracılık edecektir.
5.1.2 NES BİLGİ’nin, MÜŞTERİ’nin yazılı talebi doğrultusunda, MÜŞTERİ’ye özel
yapacağı ilave proje, yazılım ve sair çalışmaları için tarafların mutabakatı
doğrultusunda MÜŞTERİ’den ek ücret talep etme hakkı saklıdır.
5.1.3 Üçüncü kişilerin MÜŞTERİ’ye sundukları internet ve telekomünikasyon
hizmetlerindeki aksaklıklar, veri aktarımı ve bağlantı sorunları, MÜŞTERİ
nezdinde kullanılmakta olan bilgisayar, donanım ve donanımın iyi bir şekilde
çalışmaması nedeniyle MÜŞTERİ’nin e-Belge Platformu’na erişmekte
zorlanması ya da hiç erişememesinden NES BİLGİ sorumlu tutulamayacaktır.
5.1.4 NES BİLGİ, MÜŞTERİ ile çalıştığı süre boyunca MÜŞTERİ’ye ait giden ve
gelen e-Belgeleri mevzuat gereği 10 (on) sene süre ile saklamakla
yükümlüdür.
Taraflar arasındaki sözleşmenin bu yükümlülüğün sona
ermesinden önce kendiliğinden sona ermesi ya da feshedilmesi halinde,
MÜŞTERİ’nin talebi doğrultusunda MÜŞTERİ’ye bu faturalara ilişkin bilgi,
belge ve veriler mevzuata uygun olarak teslim edilecektir ve MÜŞTERİ’nin
sisteme erişimi kapatılacaktır. MÜŞTERİ’nin sisteme erişime devam etme
talebi olur ise, NES BİLGİ’nin buna ilişkin hizmet bedeli talep hakkı saklıdır.
5.2 MÜŞTERİ
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5.2.1 MÜŞTERİ, GİB’e ve diğer kurumlara yapılması gereken başvuru süreçlerini
NES BİLGİ sistemi kanalıyla proje takvimine uygun şekilde gerçekleştirmeyi
kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.2 MÜŞTERİ, e-Belge Platformu üzerinden yapacağı işlemlerde yürürlükteki
mevzuata uygun nitelikte ve mahiyette e-Belge düzenleyeceğini, e-Belge
gönderme ve alma işlemlerinde de aynı mevzuat koşullarına istisnasız riayet
edeceğini, mevzuata aykırı hareket edilmesi halinde NES BİLGİ’nin hiçbir
sorumluluğu olmayacağını, e-Belge Platformu üzerinde MÜŞTERİ’nin yetki
verdiği Yetkili Kullanıcılar’ın yaptığı tüm işlemlerde doğrudan muhatabın
kendisinin olduğunu, NES BİLGİ’nin işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde
verdiği/verecek olduğu e-Belgelere ilişkin hizmetlerde sadece veri iletimi
yönünde sistemsel sorumluluğu bulunduğunu, Yetkili Kullanıcı bazında
yapılan hatalı işlemlerden kaynaklanabilecek her türlü sorunda hukuki ve
cezai sorumluluğun doğrudan MÜŞTERİ sıfatı ile kendisine olduğunu,
gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.3 MÜŞTERİ, e-Belgelerin e-Belge Platformu üzerinde NES BİLGİ’nin mali
mühür sertifikası ile NES BİLGİ tarafından MÜŞTERİ adına onaylanacağını
bildiğini ve işbu sözleşme tahtında bu duruma muvafakat ettiğini
gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

6- HİZMET BEDELİ, MASRAFLAR VE ÖDEME ŞEKLİ
6.1 Faturalandırma ve tahsilat işlemleri İŞ ORTAĞI tarafından yapılacaktır.
6.2 Sözleşme süresi içerisinde Müşteri, İŞ ORTAĞI üzerinden, sorumlu kişi ya da
sözleşme ve sözleşme eklerinde yetkili olarak bildirdiği yetkili kullanıcılar
vasıtasıyla, yeni hizmet paketleri satın alıp kullanmaya başlayabilir. Müşteri,
yetkili kişinin yapacağı bu satın almalara şimdiden rıza verir. Satın alınacak her
yeni hizmet paketi için de işbu sözleşme hükümleri uygulanmaya devam
edecektir.
İŞ ORTAĞI OKYANUS BİLİŞİM
7- SÖZLEŞMENİN FESHİ
7.1 İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde; NES BİLGİ
tarafından MÜŞTERİ’ye sağlanan hizmet durdurulacaktır. Proje kapsamındaki
programlar ise kullanılamaz hale gelecektir.
7.2 MÜŞTERİ, sözleşmenin feshedildiği tarihe kadar sağlanan hizmet bedelini NES
BİLGİ’ye ödemekle yükümlüdür.
7.3 NES BİLGİ ve/veya MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini
yerine getirmemesi ve/veya getirememesi durumunda, hakkı ihlal edilen taraf,
ihlal eden Taraf’a yapacağı yazılı bildirimle, ihlalin giderilmesi için 30 (otuz)
günlük süre verecektir. Ancak ihlalin bu süre içerisinde de giderilmemesi halinde
hakkı ihlal edilen taraf, diğer tarafa yazılı fesih ihbarında bulunmak suretiyle
tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi
feshedebilir.
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8- DİĞER HÜKÜMLER
8.1 Devir Yasağı: Taraflar diğerinin yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşme’den doğan
hak, alacak ve yükümlülüklerini herhangi gerçek ya da tüzel kişilere kısmen veya
tamamen devredemez; bedelli veya bedelsiz üçüncü kişilerin yararlanmasına,
kullanımına sunamaz.
8.2 Gizlilik:
8.2.1 Sayılanlarla sınırlı olmaksızın, bu ticari ilişki, hizmet ve sözleşme vesilesi ile
doğrudan veya dolaylı olarak öğrenilen şirket hesapları; şirket, müşteri, basın,
tedarikçi ve çalışan bilgileri; sözleşmeler, şahsi ilişkiler, yazışmalar, teklifler,
fiyat politikaları, teknik şartnameler, çizelgeler, istatistikler; proje kapsamında
verilen tüm bilgi, belge, sektörel bilgi bankası, tasarım, program, işleyiş ve
fonksiyon bilgileri; taraflardan birinin kendisi, işçileri, acentaları ya da
çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan her
türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır;
yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların
aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm
ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri, “gizli bilgi” olarak
kabul edilir.
8.2.2 Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak
durumundadırlar. Taraflardan herbiri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli
bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve
taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi; a)
Büyük bir gizlilik içinde korumayı; b)Herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle
olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi; c) Doğrudan ya da
dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı
taahhüt ederler.
8.2.3 Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı
tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler.
Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken
işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere
verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve
kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt
çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme
yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde
çalışanları ile birlikte müştereken ve müteselsilen, doğrudan sorumlu
olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
8.2.4 a) Kamuya mal olmuş bilgiler b) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler
ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması
gereken bilgiler gizli bilgi kapsamında değildir.
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8.2.5 Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin
sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve
her halükarda öğrenme tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) işgünü içinde ve
yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.
8.2.6 Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine
veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal
yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep
etme hakkına sahiptir.
8.2.7 Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da
işbu sözleşmenin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine,
derhal ve her halikarda öğrenme tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) işgünü
içinde bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.
8.2.8 Taraflardan hiçbiri, işbu sözleşmenin sona ermesi halinde dahi, diğerinin
yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında, bu bilgiyi 3.
kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz,
basın-yayın-sosyal medya organları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla
kullanamaz.
8.2.9 NES Bilgi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun
kapsamında tüm hak ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt
etmektedir. Kanun kapsamında:
8.2.9.1 İşbu sözleşmelerin imzalanması, NES Bilgi sistemine giriş için gerekli yetkili
kullanıcıların belirlenmesi gibi işlemlerin yetkili kişilerce yapıldığını tespit
etmek amacıyla ilgili kişilerin kimlik, adres ve gerekli diğer bilgi ve verileri;
8.2.9.2 Değişiklik ve güncellemelerden sizleri haberdar etmek, alınan hizmetin
detaylarını, kişisel veri sahiplerini ve/veya müşterilerimizi, iş
ortaklarımızı ilgilendirecek değişiklikleri ve bilgilendirmeleri yapmak
amacıyla ilgili kişilerin iletişim bilgi ve verileri;
8.2.9.3 Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında gerekli işlemleri yapabilmemiz için
Gelir İdaresi Başkanlığı gibi kamu ve özel otoriteler tarafından temin
edilmesi yasal zorunluluk teşkil eden ilgili kişilere ait her tür bilgi ve
verileri;
8.2.9.4 İş ortaklarımız, bayilerimiz ve diğer anlaşmalı kuruluşlar tarafından
müşterilerimize hizmet sunabilmek ve sunulan bu hizmete ilişkin
müşterilerimizi bilgilendirebilmek amacıyla ilgili kişilere ait kaydedilen
bilgi ve verileri;
8.2.9.5 İmzalanan sözleşmelerimizin ifası amacıyla edimlerimizi yerine getirmek için
ilgili kişilere ait istenilen bilgi ve verileri;

5/8 | S a y f a

NES BİLGİ VERİ TEKNOLOJİLERİ VE SAKLAMA HİZMETLERİ A.Ş.

8.2.9.6 Rızası bulunan müşterilerimize ve/veya veri sahibi ilgili kişilere reklam,
kampanyalar ve özel fırsatlardan haberdar etmek amacıyla edinilen bilgi
ve verileri;
8.2.9.7 Şikâyet, öneri ve müşteri memnuniyetinin tespiti amacıyla anket yapmak
amacıyla edinilen ilgili kişiye ait bilgi ve verileri;
8.2.9.8 Rızası bulunan ve teklif sunduğumuz müşteriler ile tekrar iletişime geçmek
amacıyla kaydedilen ilgili kişilere ait bilgi ve verilerinin tamamen veya
kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem yasa kapsamına girmektedir ve hukuka
uygunluk teşkil ettiği MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş ve işbu
sözleşmenin imzalanmasıyla açıkça rıza gösterdiğini beyan etmiştir.
8.2.9.9 KVKK kapsamında NES Bilgi, yasal yükümlülükleri ve mevzuattan doğan
hakları haricinde, MÜŞTERİ’ye, yetkililerine ve çalışanlarına ait kişisel
verileri, ancak veri sahibinin rızası dahilinde yurt içindeki ve yurt
dışındaki üçüncü kişilere aktarmaktadır.
8.2.9.10 MÜŞTERİ’ye, yetkililerine ve çalışanlarına ait kişisel veriler sadece NES
Bilgi’nin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi adına NES Bilgi’ye, iş
ortaklarına ve anlaşmalı olduğu kamu ve özel kurum ve kuruluşlara veri
aktarımı yapılabilmektedir. NES Bilgi, bulut sistemi kullandığından, temin
edilen verilerin bulut ortamında saklanması, anket ve ticari elektronik
iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığı ve anlaşmalı olduğu yurt
içi ve yurt dışı hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilerine aktarım
yapılabilmektedir.
Bu nedenle, kişisel verilerin, bu sistemlere
kaydedilmesiyle yurtdışında bulunan bu sunucular ile de paylaşılmış
olacağını ve fakat verilerin korunması için gerekli her tür teknik ve hukuki
önlemlerin mevzuat kapsamında, en üst düzeyde temin edilmiş olduğunu
NES Bilgi kabul ve taahhüt etmektedir. İşbu sözleşme ile MÜŞTERİ yur
içinde ve yurt dışında verilerinin mevzuata ve hukuka uygun şekilde
aktarılabileceğini bildiğini ve işbu sözleşmenin imzalanmasıyla açıkça rıza
gösterdiğini beyan etmektedir. KVKK md. 11 kapsamında müşterinin,
yetkililerinin ve çalışanlarının hakları saklıdır.
8.2.9.11 Bizzat MÜŞTERİ tarafından temin edilen ve NES Bilgi ile sözleşmenin ifası
nedeniyle paylaşılan kişisel verilerin KVKK yönünden hukuka uygun
olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her tür işlem ve eylem yönünden hukuki, idari ve cezai
sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olduğunu kabul, taahhüt ve beyan etmektedir.
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8.3 Tebligat: Taraflar, işbu Sözleşme’nin 1 numaralı maddesinde belirtilen yazılı
adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Adresi
değişen taraf adres değişikliğini diğer tarafa derhal ve fakat her halükarda en geç
7 (yedi) işgünü içerisinde yazılı olarak bildirmediği takdirde bu adreslere
gönderilecek tebligatların tebliğ edilmiş ve geçerli tebligat sayılacağını ve tüm
hukuki sonuçları doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
8.4 Mücbir Sebep:
8.4.1 Mücbir Sebep, bu sebebin mağduru olan tarafın hatası, kusuru veya ihmali
olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki olgular anlamına
gelir.
8.4.2 İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe, taraflar, yükümlülüklerini yerine
getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması
ölçüsünde, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş
sayılmayacaklardır.
8.4.3 Mücbir sebep halinde mağdur taraf (i) diğer tarafı derhal ve her halükarda en
geç 7 (yedi) işgünü içerisinde yazılı olarak haberdar edecek, (ii) edimin ifa
edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf
edecek, (iii) diğer taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi
yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz
edimlerinin tümünü ifa edecektir.
8.4.4 Mücbir sebepler ortadan kalkınca Taraflar işbu Sözleşmeyi mücbir sebebin
meydana gelmesi öncesinde kalmış olduğu yerden devam ettirecektir. Mücbir
sebebin 45 (kırkbeş) günden fazla sürmesi halinde, her iki taraf da Sözleşme’yi
herhangi bir tazminat ödemeksizin ve yazılı olarak bildirmek suretiyle
feshedebilir.
8.5 Kısmen Geçersizlik: İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin, kısmen
veya tamamen hukuken geçersiz olması veya icra kabiliyetinin olmaması, diğer
Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlülüğünü etkilemez.
8.6 Sözleşme’de Değişiklik: İşbu Sözleşme ancak tarafların muvafakati ile ve yazılı
olarak değiştirilebilir.
8.7 Bütünlük: Sözleşme ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır ve Sözleşme ile
birlikte bir bütün olarak değerlendirilir.
8.8 Delil: İşbu Sözleşme süresi içinde NES BİLGİ, MÜŞTERİ’ye tahsis ettiği ya da
MÜŞTERİ tarafından kullanılan elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar,
ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. MÜŞTERİ,
söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında
bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 (bir) işgünü
sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
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Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; tarafların elektronik ve fiziki
defter kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik
posta ve benzeri iletilerle tarafların İnternet ortamında yaptığı bilgisayarlarında
depolanmış kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.
maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve
bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu peşinen kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
8.9 Yetkili Mahkeme: Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek
uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
8.10 Vergi ve Yükümlülükler: İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi, diğer vergi
ve yükümlülükler MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır..
8.11 Yürürlük: İşbu 9 (Dokuz) sayfadan ibaret Sözleşme, tarafların karşılıklı
mutabakatı ile 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş, okunmuş, anlaşılmış ve imzaları
ile onaylanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
EK-1: Müşteri Bilgileri
EK-2: Vergi Levhası
EK-3:İmza Sirküleri
NES BİLGİ
(Kaşe-Yetkili Ad-Soyad-Tarih-İmza)

MÜŞTERİ
(Kaşe-Yetkili Ad-Soyad-Tarih-İmza)

EK-1: MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Müşteri tarafından kullanılan Muhasebe/ERP Program Adı:
Müşteri Sistem Kullanıcı Yetkili Bilgileri:
Ad - Soyad
Mail Adresi*
*Mail Adresi, anılan hizmetler için NES Bilgi kullanıcı adı olarak tanımlanacak olduğundan müşteriye
ait geçerli bir mail adresi olmalıdır ve NES Bilgi sistem kullanıcıları içindir. 1 ana kullanıcı
tanımlanacaktır. Ana kullanıcı sistem üzerinde alt kullanıcıları belirleme, kullanıcı açma/kapama ya da
kullanıcıların yapacağı işlemlerde kısıtlama yetkilerine sahip olacaktır.
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