
 

 
 

 

UHT BİLİŞİM YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  
MARSİS BARKODLU SATIŞ PROGRAMI KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ 

 
 
1) ÖNEMLİ UYARI 
Bu lisans sözleşmesinde belirtilen hakları ve sorumlulukları dikkatle okuyunuz.  
İşbu sözleşme koşulları 01.05.2019 tarihinden itibaren Marsis Barkodlu Satış Programının 
lisans satışlarında süresiz olarak geçerlidir.  
 
Yazılımdan  faydalanmak amacıyla bu sözleşmeyi onaylayarak, yazılımı bilgisayarınıza 
indirerek ya da yazılımı kullanarak, her ne sebep olursa olsun sözleşmeyi okuduğunuzu, 
içeriğini anladığınızı ve hükümleri kabul ettiğinizi beyan etmiş oluyorsunuz. Bu koşulları 
kabul etmiyorsanız yazılımı yüklemeyin ve kullanmayın. 
 

Kurulum esnasında lisans sözleşmesini onaylayan KULLANICI, işbu sözleşmenin tüm hüküm 
ve sorumluluklarını kabul etmiş olur. Eğer kabul etmiyorsanız yazılım bilgisayarınıza 
yüklenmeyecektir. Yazılımı bilgisayarınıza yüklemeniz, sözleşme şartlarını kabul ettiğinizi 
gösterecektir. 
 
2) TANIMLAR 
 ‘’UHT BİLİŞİM’’: Yazılım’ın fikri ve sınaî mülkiyet haklarına sahip ‘’UHT BİLİŞİM YAZILIM 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ – HABİBE TEZGÖR’’ işletmesini tanımlar. 
 
 “KULLANICI”: Sözleşme uyarınca, hakları UHT BİLİŞİM’e ait yazılımın kullanma lisans 
haklarını satın alan özel ya da tüzel kişiliği tanımlar. 
 
 “YAZILIM”: Sözleşme kapsamında KULLANICI’nın lisans kullanım hakkına sahip olduğu, 
mülkiyet, mali/telif hakları UHT BİLİŞİM’e ait olan; UHT BİLİŞİM tarafından geliştirilen insan 
veya makine tarafından okunabilir formdaki bilgisayar programı MARSİS BARKODLU SATIŞ 
PROGRAMLARI’nı tanımlar. 
 
 “YAZILIM KULLANMA LİSANSI”: Lisans Sözleşmesi, Yazılıma ait dokümantasyon ve Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanununda tanımlanan Yazılımı kullanabilmek için gerekli lisansı tanımlar.  
 
 “ÜÇÜNCÜ ŞAHIS”: Bu Sözleşme’nin tarafları dışında kalan; gerçek kişi, şahıs veya sermaye 
şirketi veya kurum, kuruluş, vakıf, dernek vb. hukuki işlem ehliyetine sahip; yerli, yabancı 
bütün kamu ve özel “kişilerini” kapsamak üzere kullanılmıştır. 
 
3) SÖZLEŞMENİN KONUSU 
Bu sözleşme Marsis Barkodlu Satış Programları Yazılımı için, UHT BİLİŞİM ile KULLANICI 
(gerçek veya tüzel) arasında yapılan yasal bir sözleşmedir.İşbu sözleşme ile KULLANICI, 
bilgisayar programının (“Yazılım”) “Aynı Bilgisayarda Süresiz Kullanım Lisansını” almıştır. 
 



 

 
 

 

4) LİSANS KOŞULLARI 
 
Sözleşme konusu Yazılımı kullanma lisansı; "Aynı bilgisayarda kullanımı süre ile sınırlı 
olmayan lisans" tır. 
UHT BİLİŞİM aynı lisansı üçüncü şahıslara verme ve "mali/telif haklarını" dilediği biçimde 
kullanma hakkını kendinde saklı tutar.  
Sözleşme ile yazılımın satışı yapılmamakta yalnızca lisansı verilmektedir. 
Yazılım, UHT BİLİŞİM’ e ait erişim merkezine uzaktan erişimle ve internet yoluyla indirilir, 
KULLANICI’ya fiziki olarak teslim edilmez. 
Lisans kodları, anakart ve işlemciye şifrelenen özel kodlardır. Bilgisayarı oluşturan ana 
unsur anakart ve işlemcidir. Anakart/işlemci değişikliğinde mevcut bilgisayarın kimliği 
değişir, farklı bilgisayar haline gelir. Bu sebeple tanımlı bilgisayar/anakart/işlemci 
değiştiğinde mevcut lisans kodu eşleşmez. Yeni bilgisayar/anakart/işlemci için yeni lisans 
kodu satın alınır. 
 
5) LİSANS KAPSAMI 
 
Yazılımının kullanma lisansı her zaman bu Sözleşme koşullarına tabidir.  
Lisans, Yazılımın bu sözleşmede belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde bilgisayara 
yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması ve bir yedeğinin kullanıcı tarafından alınması 
haklarını kapsar.  
Kullanma lisansı koşullarına ve bu Sözleşmeye aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesi 
durumunda UHT BİLİŞİM, KULLANICI’yı kullanımdan men etme, Sözleşmeyi tek taraflı 
feshetme ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. 
 
6) KULLANICI HAK VE SORUMLULUKLARI 
 
KULLANICI, yazılımın bilgisayarda sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan minimum sistem 
gereksinimlerini karşılamakla yükümlüdür. 
KULLANICI, her bilgisayar için bir lisans bedeli ödeyeceğini ve karşılığında bir lisans kodu 
alacağını bilir. Aynı anda iki veya daha fazla bilgisayarın sabit diskine,  fazla kopya olarak 
yükleyip kullanamaz. 
KULLANICI, ücret ödemediği bir durumda/konuda işlemin tarafı olamaz ve hak talep 
edemez. 
KULLANICI, her bilgisayar/anakart/işlemci değişikliğinde mevcut lisans kodunun 
eşleşmeyeceğini, yazılımın yeni bir aktivasyon koduna ihtiyacı olacağını bu sebeple yeni 
lisans kodu satın alması gerektiğini bilir. 
KULLANICI, bilgisayar/anakart/işlemci değiştirmediği sürece mevcut lisans kodunun aynı 
bilgisayarda/donanımda ömür boyu eşleceğini bilir. 
KULLANICI, yazılımı birden fazla bilgisayara kurup çalıştırılabileceğini fakat her bilgisayar 
için lisans kodu alması gerektiği hususunu ve bir yazılım lisansının diğer bilgisayarlara 
paylaşılamayacağını ve yazılımın bir lisans kodu ile değişik bilgisayarlarda aynı anda 
kullanılamayacağını bildiğini beyan ve kabul eder. 



 

 
 

 

KULLANICI, yazılımın demo sürümünü UHT BİLİŞİM’ in belirlediği süre zarfınca 
kullanacağını, her ne sebeple olursa olsun, ticari veya mesleki amaçlarla veya diğer kar 
getirici sebeplerle kullanmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder. 
KULLANICI, yazılımı kaynak koda dönüştürmeyeceğini ve tekrar derleme işlemi 
yapmayacağını, uyarlamayacağını veya yazılım ve dökümantasyondan yola çıkarak 
esinlenmiş eserler yaratmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
KULLANICI, Yazılımı ya da Yazılım için gerekli lisans etkinleştirme anahtarını; ödünç 
veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir surette üçüncü kişilerin yararına 
sunamaz, kullandıramaz, devredemez, yeniden satamaz. 
 
7) UHT BİLİŞİM HAK VE SORUMLULUKLARI 
 
KULLANICI’nın, yukarıda yazan hükümlere aykırı davranması halinde, UHT BİLİŞİM hiçbir 
ihtara gerek kalmaksızın, her türlü yasal başvuruyu kullanma hakkına haizdir. 
UHT BİLİŞİM, KULLANICI'nın talebi üzerine ve destek kararı kendisinde olmak üzere 
kullanıcıya teknik destek sağlayabilir.  
UHT BİLİŞİM, kullanıcının kullanım veya bilgisayar kaynaklı yaşadığı sorunlar sebebi ile ve 
yine kullanıcının talebi üzerine, kullanıcıya sağladığı uzak bağlantı desteklerinde ve isteğe 
bağlı sene sonu devir işlemlerinde her işlem için yazılımcı personel tahsis eder. Bu sebeple 
kullanıcının talep ettiği tüm bağlantılardan ücret tahsil eder.  
Bilgisayarınıza internet bağlantısı sağlandığı anda, UHT BİLİŞİM’in belirlemiş olduğu lisans 
sunucuları tarafından müşteri bilgileriniz, IP numaranız ve lisans bilgileriniz kontrol edilerek 
kayıt altına alınır. 
UHT BİLİŞİM, Yazılımın kullanma lisansını takip amaçlı, lisanssız kullanımların önüne 
geçmek, iyileştirmeler ve geliştirmeler yapmak için ya da lisans doğrulama, aktifleştirme ya 
da kullanıma son vermek amacıyla ve işin gerekleriyle sınırlı olarak; KULLANICI nezdindeki 
Yazılımın kurulu bulunduğu donanıma, ürün ID'sine, modüllerine, etkinleştirme anahtarına, 
etkinleştirme işlemine, kullanılan ya da kullanılmayan fonksiyonlara vb bilgilere otomatik 
olarak ulaşabilir, herhangi bir yolla erişebilir, bunları izleyebilir, kayıt altına alabilir ve 
lisans doğrulama ya da istatistikî amaçlar dâhil bu Sözleşmede belirtilen herhangi bir amaç 
için kullanabilir. 
 
UHT BİLİŞİM, önceden haber vermeksizin Yazılım ve dokümanlarında değişiklikler yapma, 
yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. 
UHT BİLİŞİM’in yazılımın yüklenmesinden, yazılıma veya versiyona geçiş işleminden, 
- Yedek alma veya yedeklerin geri yüklenmesinden, 
- Ürün kullanım eğitimi, destek ve yerinde destek hizmetlerinden, 
- Form ve rapor tasarımı ve benzeri iş ve işlemler ile, 
- Yazılımın yanlış ya da mevzuata aykırı kullanılmasından, 
- Donanım veya işletim sistemi arızasından, 
- UHT BİLİŞİM’e ait olmayan veritabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından, 
- İşletim sistemi, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, 
- Voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel 



 

 
 

 

faktörlerden kaynaklanan hatalardan, 
- Kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıpları ile genel olarak donanım ile 
yazılımın usulüne ve dokümantasyonuna uygun kullanılmamış olmasından, yazılımın 
çalışmasını etkileyen yazılım ve/veya donanım değişikliği ve uygulamalarından, çevresel 
birim ve faktörlerden kaynaklanan arıza ve sorunlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu 
yoktur. 
 
8) GARANTİ KAPSAMI 
 
UHT BİLİŞİM; kullanıcının işletim sistemi ve donanım arızasından, network bağlantı 
hatalarından, virüs ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından sorumlu 
tutulamaz. Böyle bir durumda UHT BİLİŞİM, bozulmuş olan lisanslı yazılımı, iş bu hizmet 
karşılığı olan hizmet bedeli ve masrafın UHT BİLİŞİM ödenmesi halinde veritabanının 
incelenmesini, mümkünse onarımını, mümkünse sorun çözümünü yerine getirebilir. 
Yazılım kullanıcıya çalışır teslim edilmiştir. Teknik destek kararı daima işletmenin 
insiyatifindedir. 
UHT BİLİŞİM, Yazılımın her türlü kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, 
hukuki, mali sonuçlardan ve kazanç kaybı gibi doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiçbir 
biçimde sorumlu değildir. Yazılımın kullanılması ile ilgili olarak öne sürülecek taleplerde 
UHT BİLİŞİM’in mali sorumluluğu KULLANICI’nın yazılımı satın aldığı tarihte ödemiş olduğu 
“yazılım kullanma lisans bedeli” ile sınırlıdır. 
UHT BİLİŞİM, yazılımın işlevini yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. 
Yazılımdan kaynaklı hatalarda düzeltme yolunu her zaman açık tutar.  
UHT BİLİŞİM, geliştirdiği yazılımın hatasız, kusursuz ve mükemmel olduğu ve kullanıcının 
özel isteklerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. 
UHT BİLİŞİM, Yazılıma ilişkin olarak 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulacağına dair 
hiçbir garanti vermemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet seviyesi taahhüdünde 
bulunmamaktadır. 
UHT BİLİŞİM’in, donanım ile yazılımın usulüne uygun kullanılmamış olmasından, yazılımın 
çalışmasını etkileyen yazılım veya donanım değişikliği veya uygulamalarından, çevresel 
birim ve faktörlerden kaynaklanan arıza ve sorunlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu 
yoktur. 
UHT BİLİŞİM, manyetik ve elektronik ortamda saklanan bilgileri garanti etmez. Yazılımın 
kullanılması ile oluşan bilgilerin ve verilerin düzenli olarak yedeğinin, gerekli güvenlik ve 
koruyucu tedbirlerin alınmasından ve kontrol edilmesinden KULLANICI sorumludur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

9) TEKLİF HAKLARI 
 
Yazılım ve dokümantasyonun telif/mülkiyet hakları UHT BİLİŞİM ‘e ait olup; Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markaların Korunması Hakkında K.H.K., Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.  
Kullanma lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler, eylemin nevine 
göre 5 yıla kadar hapis ve çok yüksek miktarda adli para cezası ile yaptırıma bağlanmıştır. 
KULLANICI, başka yazılımlar ile ara işlerliği gerçekleştirmek amacı ile olsa bile UHT 
BİLİŞİM’in izni olmaksızın Yazılımın kaynak kodunu, kısmen veya tamamen parçalara 
ayıramaz, sırasını bozamaz ve sair surette yararlanamaz.  
Yazılıma ilişkin materyalin ve dokümanların değiştirilmesi, Yazılım üzerinde hak sahipliğini 
gösterir UHT BİLİŞİM, ticaret markaları ile diğer unsurların kaldırması, gizlenmesi veya 
değiştirilmesi, başka amaçlarla kullanılması, kopya edilmesi, çoğaltılması da telif haklarının 
ihlali anlamına gelir. Yazılımın üzerinde çalıştığı 3. şahıslara ait veritabanı ve network 
yazılımlarının kullanım lisansına sahip olunmasından KULLANICI bizzat sorumludur. 
 
 
10) SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ 
 
UHT BİLİŞİM, önceden haber vermeksizin Yazılım ve dokümanlarında değişiklikler yapma, 
yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. UHT BİLİŞİM eski 
versiyonla/sürümle girilen veya elde edilen bilgilerin yeni versiyon/sürümle de 
işlenebileceği güvencesini vermez. Ancak UHT BİLİŞİM, ücreti geçiş sırasında belirlenecek 
şekilde, geleneksel olarak çıkardığı her yeni versiyon için, eski versiyonla işlenmiş verileri 
yeni versiyona aktarmayı sağlayan özel yazılım araçlarını da sağlayabilir. Üretimden kalkan 
sürüm ve versiyonların destek hizmeti UHT BİLİŞİM’den temin edilemez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
11) GENEL HÜKÜMLER 
 
Açıkça KULLANICI'ya verildiği belirtilmeyen tüm haklar UHT BİLİŞİM’ e aittir. 
UHT BİLİŞİM, kendi kontrolü dışında meydana gelen ve yasada sayılan mücbir sebep 
hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa 
edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır.  
Mücbir sebep halinin UHT BİLİŞİM’ in bu Sözleşmede yazılı yükümlülüklerini doğrudan 
etkilemesi durumunda UHT BİLİŞİM’ in Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı feshetme 
hakkı saklıdır. 
Anlaşmazlık halinde, UHT BİLİŞİM’ in tutmuş olduğu her türlü kayıt, rapor, belge, doküman 
ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlıkların çözümünde kesin delil teşkil eder. 
KULLANICI, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini 3. kişi, kurum ve kuruluşlara devir 
ve temlik edemez. Bu türden devirler UHT BİLİŞİM’ e karşı hüküm ifade etmez ve Sözleşme 
kapsamında sağlanan hakların kesilmesine neden olur. UHT BİLİŞİM, Sözleşmeden doğan 
hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye iştiraki olan kuruluş, şirketler ile üçüncü şahıslara 
devretmek hakkına sahiptir. 
Yazılımın kullanılması ile ilgili olarak öne sürülecek taleplerde UHT BİLİŞİM’ in mali 
sorumluluğu KULLANICI’nın ödemiş olduğu “yazılım kullanma lisans bedeli” ile sınırlıdır. 
KULLANICI, kullanma lisansını aldığı Yazılımı, kendisinin temin edeceğini asgari teknik 
özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını, UHT BİLİŞİM’ in yazılım donanım 
uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, UHT BİLİŞİM’ in 
sorumluluğunun Sözleşme konusu Yazılımın aynı bilgisayarda süresiz kullanma lisansının 
verilmesi ile sınırlı olduğunu kabul eder. 
 
Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda İZMİR icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. 
Anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır. 
 
Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler KULLANICI’nın kurulum ya da etkinleştirme 
sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde UHT BİLİŞİM’e bildirmiş olduğu elektronik posta 
adresine yapılır. KULLANICI, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği 
iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli 
tebligatın sonuçlarını doğurur. 
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