
Zirve (e-Defter)
Lisans Sözleşmesi

..../..../........

Tarih

................

Müşteri No

................

Lisans No

Taraflar...

a) Üretici Firma : Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra Zirve Yazılım olarak
adlandırılacaktır)

Madde 1

Bu sözleşme e-Defter modülü lisansının aktif edileceği Zirve Yazılım ürününe ait lisans sözleşmesinin
devamı niteliğindedir.

Madde 4

Madde 2
e-Defter yazılımı, Zirve programlarında oluşturulan muhasebe kayıtları üzerinden, Gelir İdaresi

Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği kurallar doğrultusunda defter kayıtlarının ve berat dosyasının hazırlanması işlemini
kapsar.

Madde 3
Zirve Yazılım, e-Defter’in oluşturulması ile GİB Portal’a ya da entegratör firmaya gönderime hazır hale

getirilmesi hizmetini sağlamakla yükümlüdür.

Kullanıcı e-Defter kullanımı ile ilgili gerekli olan donanımı sağlamak, bilgisayarına kurmak, tanımlamak ve
çalışmaya hazır hale getirmekle sorumludur.

Oluşturulan defter dosyalarının ( Yevmiye-Defter-i Kebir ) yedeklenmesi ve muhafaza edilmesinin
sorumluluğu kullanıcıya aittir. e-Defter uygulama kuralları gereği GİB’na sadece e-Defter berat dosyaları
iletilmektedir. Zirve Yazılım, silinen dosyalardan sorumlu tutulamaz.

Madde 5

Madde 6
e-Defter lisansı sadece bir Vergi/T.C.Kimlik numarası için kullanılabilir ve kullanıcı, defteri hazırlanacak

firmanın vergi numarasını Zirve Yazılım'a bildirmek ve kullanım lisansı satın almak zorundadır. Zirve Yazılım,
kendisine bildirilmeyen Vergi/T.C.Kimlik numaralarına ait defter dosyalarının hazırlanamaması veya GİB’na
iletilememesinden sorumlu tutulamaz.

Madde 7
Oluşturulan defter ve berat dosyalarının GİB’na iletilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Zirve Yazılım

sistemsel aksaklıklar vb. durumlar nedeniyle GİB’nın sistemine yüklenemeyen dosyalardan sorumlu tutulamaz.

Madde 8
Servis sağlayıcısının (GİB Portal veya Entegratör firma) yoğunluğu veya sisteminin kapalı olması, e-Defter

dosyalarının gönderilmesine engel olabilir. Servis sağlayıcısının (GİB Portal veya Entegratör firma) yoğunluğu veya
sisteminin kapalı olması nedeniyle gönderilemeyen e-Defter beratlarından Zirve Yazılım sorumlu değildir.

Madde 9
Kullanıcı, GİB’nca belirlenen e-Defter dosyalarının oluşturulması ve iletilmesi süreleri içerisinde, e-Defter

dosyalarını ve beratlarını GİB’na iletmekle yükümlüdür.

Madde 10
GİB’na iletilen e-Defter beratlarının iptal edilerek tekrardan gönderilmek istenmesi durumunda lisans

sahibi kullanıcı, GİB’nın istemiş olduğu belgeleri temin etmek zorundadır. Zirve Yazılım e-Defter beratlarının iptal
edilmek istenmesi durumunda dataları inceleyerek programdan kaynaklı hata olup/olmadığını izah eden bir rapor
yazmakla yükümlüdür.

c) Kullanıcı :

d) Kullanıcı Adresi   :

(Bundan sonra kullanıcı olarak adlandırılacaktır.)
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Madde 11
Kullanıcı e-Defter modülünü iade edemez, farklı bir ürün/hizmet ile değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

Madde 12
Zirve Yazılım farklı e-Defter programlarına data aktarımı yapmaz, yapılmasına müsaade etmez.

Madde 13
Zirve Yazılım, kendisine ait programlarla oluşturulmuş muhasebe kayıtları üzerinden, kendisine ait

olmayan e-Defter programları aracılığıyla oluşturulan/oluşturulmaya çalışılan e-Defter dosyalarından sorumlu
tutulamaz.

Madde 14
Bu sözleşmede belirtilen ürünler için, yapılacak geliştirme/yenileme (güncelleme) ve telefon desteği

fatura tarihinden itibaren 1 (bir) yıl ile sınırlıdır. 1 (Bir) yıldan sonraki güncelleme ve telefon desteği ayrıca
ücretlendirilir.

İşbu sözleşme ..../..../........ tarihinde imzalanmıştır.

Belgeyi Düzenleyen - ....................... (Kaşe - İmza) Lisans Sahibi - ............................... (Kaşe - İmza)

Sayfa 2


