
 
 
 
 
 

VEGAGRUP YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
E-DÖNÜŞÜM MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 

 

 

1) TARAFLAR  
1.1. Müşteri Bilgileri :  

Aşağıda bilgileri bulunan firma sözleşmede “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır. 
 

Ad/Soyad/Unvan 
 

 

Yetkili Adı Soyadı 
 

 

Adres 
 
 

 

Telefon 
 

 

Fax 
 

 

E-Posta 
 

 

Vergi Dairesi 
 

 

Vergi No/TC No 
 

 

Mersis No 
 

 

Sicil No 
 

 

 

1.2. Satıcı Bilgileri :  
Aşağıda bilgileri bulunan firma sözleşmede “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır. 

 

Ad/Soyad/Unvan Vegagrup Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Ltd.Şti 

  

Adres Mutlukent Mh.1964 Sk. No.15 Ümitköy/Çankaya/ANKARA 
  

Telefon 0312-4286353 
  

e-Posta entegrator@vegayazilim.com.tr 
  

Vergi No/TC No 9240517454 
  

 
İşbu Sözleşme yukarıda açık unvanları ve adresleri bulunan VegaGrup Yazılım ile MÜŞTERİ arasında karşılıklı 
olarak müzakere edilerek birbirine uygun irade beyanlarıyla akdedilmiştir. 
 
 
 
 

 



 TEBLİGAT ADRESLERİ
Taraflar, iş bu sözleşmede yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer 
tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimler ile tarafların yukarıda belirtilen mail adreslerine 
yapılacak bildirimlerin de kanunen geçerli ve tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak nitelikte olduğunu 
beyan ve kabul etmişlerdir. 

2) TANIMLAR:   

    

 GİB  Gelir İdaresi Başkanlığı 
 Elektronik Kayıt Elektronik  ortamda  tutulan  ve  elektronik  defter  ve  belgeleri  oluşturan,  elektronik 
   yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi öğesi. 
 Elektronik Belge Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu olan 
   belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü. 
 Elektronik Fatura Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların 
 (e-Fatura)  http://www.fatura.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde 
 Uygulaması  elektronik ortamda oluşturma, gönderme, saklama, ibraz aşamalarının gerçekleştirildiği ve 
   tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile GİB 
   tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır. 
 Elektronik Arşiv Vergi  Usul  Kanunu  ve  Türk  Ticaret  Kanunu  hükümleri  gereğince  kâğıt  ortamında 
 (e-Arşiv)  düzenlenmek, muhafaza ve  ibraz edilmek  zorunluluğu bulunan faturanın elektronik 
 Uygulaması  ortamda  düzenlenmesi  ve  ikinci  nüshasının  elektronik  ortamda  muhafaza  ve  ibraz 
   edilmesine imkân tanıyan uygulamadır. 
 E-Dönüşüm  e-fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamalarının tamamını veya herhangi birini ifade eder. 
 Uygulamaları  

 Mali Mühür  Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, 
   tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin 
   garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine 
   getirilmesi amacı ile oluşturulan ve e-Fatura Uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde 
   kullanılması  zorunlu  olan  Mali  Mühür,  Başkanlık  adına  TÜBİTAK-UEKAE  tarafından 

   hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir. 

 Web Servisi  Bilgisayarlar arasında ağ üzerinden etkileşimi ve uyumluluğu sağlayan yazılım sistemi. 
 Özel Entegratör GİB’dan özel entegrasyon izni almış kurum 
 Özel Entegratör Özel entegratörün başka mükelleflerin e-fatura gönderip alması amacıyla kurduğu yazılım 
 Bilgi İşlem Sistemi ve donanım altyapısı. 

 Hizmet Sözleşmesi Üzerinde talep edilen hizmetin belirtildiği, Müşteri bilgilerinin girilebildiği, hizmet ile ilgili 
   ödeme şeklinin kredi kartı olması durumunda kredi kartı bilgilerinin girildiği, VegaGrup 

   Yazılım tarafından oluşturulan ve Müşteri tarafından doldurulup imzalanan form. 



 

3) HİZMETİN TANIMI  
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Özel Entegrasyon İzni almış olan VegaGrup Yazılım’ın Özel entegratör Bilgi İşlem 
Sistem’i vasıtasıyla Müşteri’nin E-fatura, E-arşiv ve E-Bilet Entegrasyon işleminin GİB’na entegre edilmesi için Web 
Servisi ve benzeri hizmetler ile VegaGrup Yazılımın servis altyapısı aracılığı ile geliştirdiği Web Portalinden 
faydalanmasına yönelik hizmet verme sözleşmesidir.  
Müşteri’nin sahip olduğu e-faturaların veya e-arşiv faturaların GİB’na ulaştırılması ve saklanması, Müşteri’ye 
gönderilen e-faturaların GİB’dan alınması ve saklanması, muhasebe fişi üreten yazılımlardan sağlanan yevmiye 
defteri ve büyük defter bilgilerinin, GİB’nın yayınladığı tebliğlere uygun olarak saklanması için servis altyapısının 
kullandırılmasıdır. 

 
4) GİZLİLİK 
 
4.1. VEGAGRUP YAZILIM, müşteriye ait elektronik fatura ve defter bilgilerini işbu sözleşme süresi boyunca veya işbu 

sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra ve ilgili bilgilerin hala kendisinde olması kaydı ile 
kanunla yetkili kurum ve kuruluşların talep etmesi durumu hariç, gizli bilgi olarak kabul eder ve üçüncü taraflarla 
paylaşmaz.  

4.2. VEGAGRUP YAZILIM, Gizli Bilgileri sadece bu işbu sözleşmenin maksadını oluşturan, görüşmelere doğrudan 
doğruya katılan ve işbu sözleşmenin gereği gibi ifası ile ilgili olan personeli, yetkilileri, danışman ve temsilcileri ile 
sadece gerekli hallerde paylaşacaktır. VEGAGRUP YAZILIM, söz konusu personeline, yetkililerine, temsilci ve 
danışmanlarına ifşa edilen bilgilerin gizli mahiyetli bilgiler olduklarını bildirecek ve tüm anılan personel, yetkili, 
temsilci ve danışmanların işbu sözleşme hüküm ve şartlarına uygun davranmaları üzere gerekli tedbirleri alır. 

 

5) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 
5.1. Müşteri, bu hizmet sözleşmesinde belirtilen hizmetlerden faydalanabilmek için teknik altyapı, gereklilik, donanım 

yazılım yüklenmesi ve yüklenen yazılımlara ait lisans gereksinimlerini sağlamakla yükümlüdür. Müşteri’nin bu 
yükümlülükleri yerine getirmemesi sebebi ile bu sözleşmenin konusu olan hizmetleri alamamasından VEGAGRUP 
YAZILIM sorumlu değildir.  

5.2. Müşterinin yazılım ve donanım altyapısından kaynaklı oluşan hataların, VEGAGRUP YAZILIM’ın sistemini ve 
müşterilerine zarar verebilecek durumda olması halinde, VEGAGRUP YAZILIM verdiği hizmetini sorun 
çözümleninceye kadar durdurabilir. Müşteri bunu baştan kabul eder.  

5.3. Bu hizmet sözleşmesinden doğan haklar sadece yukarıda taraflar bölümünde tanımlanan tüzel kişiliğe sahip 
Müşteri’ye aittir. Müşteri bu haklarını bir başka firma ya da kişiye devredemez.  

5.4. Müşteri, bu hizmet sözleşmesinin sağladığı hizmetlerin kullanımına ilişkin Müşteri’ye verilen özel ve gizli şifre, 
kullanıcı adı, kullanıcı kodu ve benzeri erişim bilgilerini başkasına kullandırmayacağını, bu bilgilerin yetkisiz kişilerin 
eline geçmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınarak en kısa sürede durumdan VEGAGRUP YAZILIM’ı haberdar 
edeceğini taahhüt eder. Bu sözleşme kapsamında müşteriye verilen özel ve gizli şifre, kullanıcı adı, kullanıcı kodu 
ve benzeri erişim bilgilerinin her ne nam altında olursa olsun başkasına kullandırılması halinde oluşacak 
zararlardan VEGAGRUP YAZILIM mesuliyet kabul etmez. 

 
5.5. VEGAGRUP YAZILIM’ın e-dönüşüm uygulamalarının ürettiği verilere ilişkin saklama yükümlülüğü sözleşme süresi 

ile sınırlıdır. E- dönüşüm uygulamalarına ait verileri teslim edilen müşteri için Gelir İdaresi Başkanlığının saklamaya 
ilişkin tebliğinde belirtilen süreyi geçmesi durumunda da saklama yükümlülüğü tamamlanmış olur. İş bu 
sözleşmenin süresi dışında kalan dönemlere ait e-dönüşüm verilerinin saklanması hizmeti ek ücrete tabidir. Bu 
süreç ek sözleşme ile düzenlenir. 

 

6) SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH KOŞULLARI  
6.1. Sözleşme süresi imza tarihinden itibaren 12 AYDIR. Sözleşme süresi içerisinde Müşteri’nin veyahut Ana 

Kullanıcı’nın satış kanalları vasıtasıyla alacağı yeni bir hizmet paketi veya yeni bir Hizmet kullanmaya başlaması 
halinde, Sözleşmenin sona erme tarihi bu yeni alınan paketin veya yeni alınan Hizmet’in sona erme tarihi olacaktır.  

6.2. Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında fatura ödemelerinin tam ve zamanında yapılmaması halinde VEGAGRUP 
YAZILIM, en az 30(otuz) gün önce yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak sona 
erdirebilir. VEGAGRUP YAZILIM ücretlerin ödenmemesi sebebiyle ödeme yapılıncaya kadar Hizmetleri durdurabilir 
ve/veya askıya alabilir. VEGAGRUP YAZILIM, fesih tarihi sonuna kadar olan hizmet bedellerinin tahsili için her türlü 
yasal yola başvurma hakkına sahiptir. 

 

7) HİZMET ÜCRETLERİ VE ÖDEME ŞEKLİ: 
 

Bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin başlatılabilmesi için talep edilen ürün ile ilgili Satış Sözleşmesinin 
imzalanması belirlenen ücretin ödenmesi ile yürürlülük kazanır. Vegagrup Yazılım yeni dönem için yeni birim 
fiyatlar belirleyebilir.  
Müşteri, Gelen/Giden belge sayısını öngörecek şekilde işlem başına kontur adedi belirler. 

 



Satın alınan konturun tamamı ilgili dönemde tüketilemediği zaman takip eden dönemde de kullanılmağa 
devam eder. 

 
Ancak hiçbir zaman satın alındığı dönemden sonraki döneme devreden kontur adedi daha sonraki döneme 
devir edilerek kullanılamaz. 

 

8) MÜCBİR SEBEPLER:  
Mücbir sebepler, tarafların kendi denetimleri dışında, kendi ihmal veya hatalarından kaynaklanmayan sel, 
deprem, yangın gibi doğal afetler, seferberlik, savaş, salgın hastalık, grev, lokavt, halk hareketi, sivil savaş ihtilal, 
radyoaktivite kirliliği ve tabiatın gücüne dayalı durumlardır. Mücbir sebep oluşması durumunda, duruma maruz 
kalan taraf karşı tarafa yazılı olarak 15(onbeş) gün içinde haber verecektir. Mücbir sebepler nedeniyle taraflar 
birbirlerinden süre uzatımı dışında tazminat vb. gibi hiçbir ilave talepte bulunamayacaklardır. 

 

9) VEGAGRUP YAZILIM DESTEK HİZMETLERİ 
 

 VegaGrup Yazılım’ın müşteriye verdiği hizmetin mesai saatleri; Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma 
günlerinde 09.00-18.00 arasındadır.Cumartesi,Pazar ve Resmi tatil günleri mesai saatleri dışında yer alır.


 Müdahele süresi VegaGrup Yazılım’a ulaşan Müşteri destek hizmet talebinde,talebin veya sorunun VegaGrup 

Yazılım tarafından tespit edilme süresidir.Çözüm süresi müdahele süresinden sonra VegaGrup Yazılım 
yükümlülüğü içinde olan talebin veya sorunun VegaGrup Yazılım tarafından sonlandırılması süresidir. VegaGrup 
Yazılım’a ulaşan Müşteri Destek hizmeti talebine , VegaGrup Yazılım telefonla veya en hızlı erişim şekli ile 4 saat 
içinde ilk müdaheleyi gerçekleştirir. 

 

 VegaGrup Yazılım kendisine ulaşan Müşteri Destek hizmet talebinin işbu sözleşme yükümlülükleri kapsamında 
olup olmadığına karar verir.


 Müşteri , VegaGrup Yazılım ürünlerinin kullanımı hakkında bilgi almak için VegaGrup Yazılım’dan telefon desteği 

alır.Telefon desteği ,hafta içi mesai saatleri 09.00-18.00 içinde verilir.Bir hizmet veya desteğin telefonda devam 
ettirilemeyeceğine VegaGrup Yazılım karar verir.


 Eğitim ve Destek hizmeti,Müşteri yerinde veya VegaGrup Yazılım şirket merkezinde veya uzaktan eğitim ile verilen 

her türlü Destek hizmetidir.Eğitim ve destek müşterinin talebi üzerine verilir.Yerinde verilen eğitim ve destek 
hizmeti, VegaGrup Yazılım’ın yürürlükteki personel/gün fiyatı üzerinden ücretlendirilir. VegaGrup Yazılım 
merkezinde verilecek müşterileri için açtığı toplu bilgilendirme eğitimleri ve destek hizmetlerinin ücretli veya 
ücretsiz olacağını VegaGrup Yazılım belirler. VegaGrup Yazılım merkezinde verilecek eğitim hizmetinin verilme gün 
ve saatini VegaGrup Yazılım belirler.



10) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ:  
10(on) madde 4(dört) sayfadan ibaret olan bu sözleşme; VEGAGRUP YAZILIM ve Müşteri tarafından tam olarak 
okunup anlaşıldıktan sonra …… /…… /……..…. tarihinde mali mühür/elektronik imza ile imza altına alınarak birer 
nüshası tarafların Tebligat E-Posta Adreslerine gönderilmiştir. 

 
 
 
 

 

VEGAGRUP YAZILIM MÜŞTERİ  
VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MÜŞTERİ 

TİCARET VE LTD.ŞTİ 
Ya da adına YETKİLİ BAYİSİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


