HİZMET VE YAZILIM KULLANDIRMA SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
Mekik.org internet platformunu geliştiren, Çiftlikköy Mh. Mersin Üni. Kampüs Alanı
Kümeevler Teknopark No:35/a-B3 Yenişehir/Mersin adresindeki (Bundan böyle kısaca
“MEKİK” olarak anılacak olan) Mekik Online Pazarlama Eğitim Ltd. Şti.’ni, ………………
(Bundan böyle kısaca “TESİS” olarak anılacaktır.) Bu sözleşmeyi kabul ederek MEKİK
programını kullanan işletmeyi ifade eder.
2. Konu
Bu sözleşme Mekik.org internet platformunu geliştiren MEKİK ile Mekik.org internet
platformunu kullanacak olan TESİSE ait işletmesi için taraflar arasındaki kullanım koşullarını
ve hükümleri içermektedir.
TESİS Mekik.org programını kullanmaya başladığında bu koşul ve hükümleri kabul etmiş
sayılır.
3.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1 TESİS’in Hak ve Yükümlülükleri
3.1.1 TESİS, MEKİK’in erişim hakkı vereceği mekik.org programında/yazılımında, kendisine ait
bir hesap ve bu hesaba ait kullanıcı adı ve şifre oluşturur. TESİS, hesaba erişim için kullanacağı
kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğini sağlamaktan ve hesabın kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan
her türlü işlemden sorumludur.
3.1.2 TESİS’in, mekik.org a ait olan Kuşadası Stüdyolarını kullanmak istemesi halinde kamera
çekimi için günlük 1.000 TL+KDV hizmet bedelini kabul ettiğini bildirmesi koşuluyla, bu talep
MEKİK tarafından makul süre içinde yerine getirilecektir. Tesis kendisine ait kamera
çekimlerini istediği yerde ve mekanda yapabilir.
3.1.3 TESİS, MEKİK’in sunduğu “içeriği TESİS tarafından güncellenebilme” özelliği taşıyan
yazılım içindeki online eğitim sayfalarını, bu sayfalara ait görsel ve içerik bilgilerini
güncelleyebilir; kendisine ait alan adı (domain name) ile bu web sitesini internette kullanıma
açabilir veya var olan kendi web sitesinin içine ekleyebilir. Tesis'in kütüphanesinden taraflar
arasında Eğitmen veya Akademi sözleşmesi olmaksızın taraflar hiçbir eğitimi kamuya
sunamaz ve satışını yapamaz.
3.1.4 TESİS yüklediği bu bilgilerin içeriğinden, doğruluğundan, yasalara ve ahlaki kurallara
uygunluğundan ve bu bilgilerin yanlışlığından doğacak her türlü ceza ve tazminattan
kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.1.5 TESİS, programın kullanımından ve internet hattından kaynaklanan kaynaklanan hiçbir
sorun ve zarardan MEKİK’in sorumlu tutulamayacağını, hiçbir cezai şart ve tazmin talep
edemeyeceğini baştan kabul eder.
3.2. MEKİK’in Hak ve Yükümlülükleri
3.2.1 MEKİK, TESİS için sunucularında muhafaza ettiği yazılımını TESİS’in kullanımına
sunmakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ancak MEKİK, sektörde öncü ve lider
pozisyonuna yakışacak şekilde kaliteli hizmetine devam etmesi için elverişli sunucular
arasından olmak koşuluyla sunucu değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
3.2.2 Aksine bir özel anlaşma yapılmadıkça, mekik’in yazılımını TESİS’in kullanımına sunma
bakımından “programını aktive etme yükümlülüğü” uzaktan/online yükleme şeklinde ifa
edilecektir.
3.2.3 MEKİK’in işbu sözleşme kapsamında TESİS’in kullanımına sunduğu mekik.org
platformunun
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içindeki
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TESİS’in
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ve
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güncelleyebilmesine olanak sağlayacak nitelikte olacağını taahhüt eder. Mekik, Tesise
Kullanıcı kapasitesi belirler. Bu kullanıcıların kimler olduğunu Tesis karar verip bilgilerini
sisteme girecektir. Ancak kullanıcı miktarını Mekik; ekte 5.1 de yer alan PAKETLER üzerinden
Tesisin seçimine göre belirleyecektir.
3.2.4 TESİS, işbu sözleşme uyarınca yenilenmesi sebebiyle yürürlükte kaldığı süre boyunca,
ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak ve 1 yıl ödemek koşuluyla, işbu sözleşmede
zikredilen kullanma hakkını haiz olacaktır.
3.2.5 MEKİK’in, mekik.org’da görüntülenen TESİS’in sunduğu hiçbir ürünün, hizmetin
gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların satışının/internet
üzerinden

satışının

hukuka
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bulunmamaktadır.
3.2.6 MEKİK, yazılımı üzerinde ve işbu sözleşme kapsamında TESİS için hazırlanacak
sayfasında yapılacak güncelleme durumlarında sisteme geçici olarak erişimi engelleyebilir. Bu
durumda MEKİK, kullanımının asgari ölçüde etkilenmesi için kesintileri mümkün olduğunca
kısa tutmaya ve kesintileri kullanımının en az olduğu saatlerde yapmaya özen
gösterecektir. Yapılan kesintiler sözleşme süresine eklenip ek süre verilecektir.

3.2.7 MEKİK, sistemin kullanımı sırasında meydana gelen hiçbir doğrudan veya dolaylı kar
kaybı, itibar kaybı, ikame ürün temini için yapılan harcama, zaman kaybı gibi kayıp ve cezai
arızalardan sorumlu tutulamaz.
4. Fikri Mülkiyet Hakları
4.1. Sözleşme kapsamındaki yazılım içeriği üzerinde her türlü hak, mülkiyet ve menfaat
MEKİK’E aittir.
4.2. İş bu sözleşme ile TESİS’in sistemi kullanımı sözleşme süresi ile sınırlı olup, TESİS, hiçbir
şekilde ve nedenle sistemdeki içerikleri devredemez, kopyalayamaz, paylaşamaz, çoğaltamaz,
ters mühendisliğe tabi tutamaz. TESİS’in işbu maddede öngörülmüş olan yükümlülüklerine
aykırı davrandığının tespiti halinde MEKİK, sözleşmenin 7. Numaralı başlığı ve alt başlıkları
altında işaret edilen hususlardan ayrı ve bunlara ek olarak tek taraflı olarak derhal sözleşmeyi
fesh etme hakkını haizdir. TESİS sisteme hiçbir şekilde müdahalede bulunmayacak, MEKİK ve
teknoloji sağlayıcılarının güvenlik önlemlerine uygun hareket edecektir.
4.3. TESİS tarafından yazılımı üzerinde yayınlanan içerikler üzerindeki haklar ise TESİS’e aittir.
4.4. TESİS, işbu sözleşme kapsamında MEKİK’in hizmetlerinden faydalanırken üçüncü kişilerin
kişilik ve telif hakları gibi tüm haklarına saygılı bir şekilde hareket edeceğini, herhangi bir kişi
veya kurumun fikri ve sinai mülkiyet, gizlilik, vs. haklarını ihlal etmeyeceğini ve bu hakların
ihlal edildiğinin tespiti halinde MEKİK’İN hizmetini geçici olarak durdurabileceğini veya
sonlandırabileceğini kabul eder.
5. Sözleşme Bedeli ve Ödeme Şekli
5.1. TESİSİN SEÇTİĞİ ÜRÜN PAKETLER VE ÖDEME TABLOSU
5.2. MEKİK’İN işbu sözleşme ile ortaya konan yazılımların TL……./Yıl dır. Aylık ödeme yapılır.
Bu ücret için fatura kesilecektir. Fatura kesiminden itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmelidir.
Fiyat listesi 12 aylık olduğu için 3 ay üst üste ödeme yapılmadığında 12 aylık fatura bedeli
muaccel hale gelir. Devam eden yıllarda uygulanacak lisans kullanım bedeli 1 ay önceden
belirlenir.
5.3. Tesisin, mevcut anlaşmaya dahil edilmeyen ancak diğer eğitmenler tarafından hazırlanan
eğitimler bakımından sözleşme dönemi içinde ………………….indirim oranlarına göre sonradan
satın alma hakkı vardır.
5.4. MEKİK KÜTÜPHANESİNDEN VİDEO SATIN ALMALARDA İNDİRİM ORANLARI
Tesisin iş bu sözleşmeden dolayı herkese açık mekik kütüphanesinden aşağıda ki oranlarda indirimli
eğitim satın alma hakkı vardır.
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6. Servis Bakım ve Destek Hizmetleri
Bedele acil durumlardaki online destek hizmeti dahildir.
6.1. Online destek hizmeti şu kanallardan alınabilir: • 10:00 – 18:00 saatleri arasında Yazılım
içinde bulunan konuşma penceresinden canlı chat ile, • 10:00 – 18:00 saatleri arasında
……………………. numaralı telefondan destek uzmanları ile görüşerek, • Acil olmayan sorular ve
ek istek talepleri için www…………….org adresinde tesise özel tanımlanacak kullanıcı adı ve
şifre ile giriş yapıp yazılı soru göndererek. Mekik zaman içinde destek kanallarında değişiklik
yapabilir, böyle bir durumda, güncel destek kanallarını https://www......................org/destek/
adresinde duyuracaktır.
6.2. Mekik, ek istek niteliği taşıyan talepleri yapıp yapmama ve ilave ücret talep etme
hakkında serbesttir. Bu gibi durumlarda talebin niteliği ile programın temel yapısına
uygunluğu göz önüne alınarak fiyat ve teslim süresi verilir; Tesis tarafından onaylanması ve
geliştirmeye ait ödemenin yapılmasından sonra çalışmaya başlanır.
7. İade
7.1. Tesisin, programın tümünü ve ya modül bazlı olarak ücretsiz iade hakkı yoktur.
8.

Kişisel Verilerin Korunması
8.1. Taraflar işbu sözleşmenin imza ve ifa sürecinde birbirlerinden edindikleri, karşı tarafa
veya karşı tarafın müşterilerine, müstakbel ve potansiyel müşterilerine, çalışan adaylarına,
çalışanlarına, şirket hissedarlarına, şirket yetkililerine, ziyaretçilerine, iş ilişkisi kurduğu
kurumların çalışanlarına, hissedarlarına ve yetkililerine ve üçüncü kişilere ait kişisel verileri
sadece işbu sözleşme kapsamında kullanmayı taahhüt ederler.
8.2. Taraflar 5.1. maddesinde adı geçen yazılımlarda oluşacak TESİS’e ait verilerin, sistemde
oluşmasından itibaren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, korunmaları
için her türlü tedbiri almayı ve kanuni istisnalar hariç olmak üzere, karşı tarafın bilgisi ve
ilgilisinin rızası dışında başka hiçbir kişi veya kurumla paylaşmamayı kabul ve taahhüt ederler.

8.3. Taraflar, diğer taraftan edindiği kişisel verilere, kendilerinde bulunduğu süreçte 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında bir ihlal/tecavüz tespit ettiklerinde, en
kısa zamanda diğer tarafı yazılı olarak bilgilendirmeyi taahhüt ederler.
9. Gizlilik
9.1. Mekik, TESİS ile ilişkisi kapsamında kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri “Gizlilik Politikası”
kapsamında saklayacak ve kullanacaktır.
9.2. TESİS, Mekik’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde
TESİS’in kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla veya herhangi bir şekilde
Müşteri ile TESİS arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde Müşteri’nin yasal haklarını
kullanabilmesi amacıyla Müşteri ve Mahkeme ile paylaşabileceğini kabul eder.
10. Mücbir Sebepler
İşbu Sözleşme tarafların veya tek bir tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici
veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, 6
seferberlik, yangın, grev, lokavt, internet kesintileri, altyapıdan kaynaklı sorunlar vb. gibi
tarafların kontrolü haricindeki haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep süresi boyunca
hakları ifa edilmeyen tarafın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90
(doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen taraf sözleşmenin tazminatsız
olarak sona erdirilmesini talep edebilir
11. Sözleşme Süresi,
11.1. İşbu sözleşmenin sözleşme süresi 12 aydır. Devam eden yıllarda ödenecek yıllık bedel
5.3 maddesinde belirtildiği gibi 12 aylık lisans bedeli olacaktır.
11.2. TESİS’in ikinci yıl için sözleşmenin devamını istememesi halinde sözleşme bitiş
tarihinden en geç 30 gün önce yazılı olarak haber vermesi gerekmektedir. Bu süre içinde
TESİS tarafından fesih bildirimi yapılmaması halinde sözleşme 5.3 maddesinde belirlenmiş
olan bedelle bir yıl için yenilenecektir.
11.3. TESİS, mekik.org üzerinde o tarihe kadar oluşturduğu verilerini sözleşme bitiminden
önce XML formatında alabilir.
11.4. TESİSİN işbu sözleşme koşullarına aykırı davranması ve kendisine yapılan bildirime
rağmen söz konusu aykırılığın 5 (beş) gün içerisinde giderilmemesi halinde MEKİK’İN hizmeti
kısmen veya tamamen sona erdirebilecektir.
12. Yürürlük ve Yetkili Adli Makamlar İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda KUŞADASI Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
13. Kanuni Adresler Ve Tebligatlar

Taraflar’ın bu Sözleşme’nin başında yazılı olan adresleri yasal tebligat adresleridir. Bu
adreslerin değişmesi halinde derhal, diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Yazılı
bildirim yapılmaması halinde bu adreslere yapılacak tebligatlar tebliğ edilmeksizin iade
edilseler bile, Taraflar bakımından tebliğin yapıldığı kabul edilerek geçerli olacaktır. İşbu
Sözleşme …/…/ 2022 tarihinde Taraflar’ın serbest rıza ve iradesi ile 2 nüsha olarak
imzalanarak yürürlüğe konulmuş olup, her bir tarafa bir nüsha asıl teslim edilmiştir. MEKİK,
ürettiği

yazılımlarda

damga

vergisinden

muaf

olduğundan,

işbu

Sözleşme’den

kaynaklanabilecek damga vergisi TESİS tarafından ödenecektir.
Taraf: Mekik Online Pazarlama Eğitim Ltd. Şti
Adres: Çiftlikköy Mh. Mersin Üni. Kampüs Alanı Kümeevler Teknopark No:35/a-B3
Yenişehir/Mersin
Telefon: ………………………………
Email : …………………………………
Yetkili Kişi: İmza:
Taraf: …………….
Adres:
Telefon:
Email:
Yetkili Kişi:
Imza:

