
  

NİBA TEKNOLOJİ A.Ş.  

ÖZEL ENTEGRATÖR GENEL SÖZLEŞME  

  

 

A. MÜŞTERİ BİLGİLERİ  

  

Ticaret Sicil No:    

Vergi No (VKN)/  

TC Kimlik No (TCKN):  

  

Ticari Unvanı:    

Telefon:    

İletişim e-Posta Adresi: (*)    

Faks:    

Fatura Adresi:    

Vergi Dairesi:    

İşletme  Merkezi  (Ticaret  

Sicil Gazetesinde Belirtilen  

Şirket Merkezi )  

  

KEP Adresi:    

Mali Mühür Kullanımı (**)  □ Müşteri NİBA TEKNOLOJİ A.Ş.’ye ait mali mührün 

kullanmasını talep eder ve NİBA A.Ş.’yi yetkilendirir.  

□ Müşteri kendi mali mührünü kullanacaktır.  
(*) Bu adrese hizmet işlemleri, hata bildirimi vb. bildirimler iletilecektir.  
(**) e-Fatura, e-İrsaliye, e-Arşiv ürünü seçildiğinde bu alan doldurulmalıdır.  

  

     NİBA TEKNOLOJİ A.Ş. SATIŞ/HİZMET SÖZLEŞMESİNDEKİ BİLGİLERİ KAPSAR  

  
B. YETKİLENDİRME FORMU  

  

  

 Ana Kullanıcı Bilgileri  

Yetkili Kişi (***)   

Adı-Soyadı:    

TC Kimlik No:    

Görevi:    

e-Posta Adresi: (*)    

Cep Telefonu: (**)    
(*) Bu e-Posta adresine kullanıcı adı, şifre vb. gizli bilgiler iletileceğinden sadece firma adına işlem 

yapmaya yetkili kişilerin erişebileceği bir adres bildirilmesi gerekmektedir.  
(**) MALİ ENTEGRE sistem girişi esnasında kullanılacak şifreyi unutmanız veya bloke etmeniz 

durumunda cep telefonunuza SMS gönderileceği için bu alanın doldurulması zorunludur. (***) 

Yetkili Kişi sistem üzerinden tüm tanımlamaları yapabilecek olan, sistemin izin verdiği tüm 

özellikleri kullanabilen yetkilidir.  

     NİBA TEKNOLOJİ A.Ş. SATIŞ/HİZMET SÖZLEŞMESİNDEKİ BİLGİLERİ KAPSAR  
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C. ÜRÜN VE KONTÖR PAKETİ SEÇİM FORMU(*)  

Niba A.Ş. E-belge Ürünlerinin ücretlendirilmesi hizmet verilen firmanın veri büyüklüğüyle 

orantılı olarak kontör bazlı olarak hesaplanmaktadır. Müşteri, e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv ve e-defter 

hizmeti alabilmek için kontör satın alarak bu hizmetlerden yararlanabileceğini kabul etmektedir.  

  

Ürün  

  

□ e-Fatura – Elektronik Fatura  

□ e-Defter – Elektronik Defter  

□ e-Arşiv – Elektronik Arşiv  

□ e-İrsaliye – Elektronik İrsaliye  1  

  

  

E-Fatura ürününde NİBA A.Ş. Entegratörlük hizmeti üzerinden her bir e-fatura gönderimi ve 

alımı için e-fatura başına, E-İrsaliye ürününde NİBA A.Ş. Entegratörlük hizmeti üzerinden her bir 

eirsaliye gönderimi ve alımı için e-irsaliye başına, E-Arşiv ürününde NİBA A.Ş.  Entegratörlük 

üzerinden her bir e-arşiv faturası gönderimi için e-arşiv faturası başına alt tabloda belirtilen kontör 

adetleri ücretlendirilmektedir. İş bu sözleşme dahilinde E-Defter için E-Defter Saklama Hizmeti 

verilmemekte olması sebebiyle ücretlendirilmesi belirtilmemiştir. İlerleyen yıllarda, hizmetin 

sağlanması halinde E-Defter Saklama Hizmeti gönderilen her 1 MB başına sonradan belirtilen kontör 

adetleri ücretlendirilecektir. E-Defter verilerinin her türlü saklama ve gizliliğini koruma yükümlülüğü 

Müşteri’ye aittir.  

E-Belge ürünlerinin hizmetinde kullanılacak olan kontörler için aşağıdaki tabloda belirtilen 

ücretler geçerlidir. Ne kadar fazla kontör alımı gerçekleşir ise kontör başına, dolayısı ile e-fatura, 

eirsaliye ve e-arşiv başına düşen maliyet de düşmektedir. Sistemde en fazla 500.000 kontör satın 

alınabilir. Müşteri, daha fazla sayıda kontör talebi durumunda NİBA A.Ş. ile yazılı olarak irtibata 

geçmelidir.  

E-Belge hizmetlerinin kontör fiyatları tabloda belirtilmiştir. Ancak NİBA A.Ş. sistemden veya 

elektronik iletişim kanalları aracılığı ile müşterilerine 30 gün öncesinden haber vererek kontör 

fiyatlandırmasını tek taraflı olarak herhangi bir sebep belirtmeksizin değiştirme hakkına haizdir.  

  

ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK E FATURA, E ARŞİV, E-İRSALİYE 100 KONTÖR       199,99  

ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK E FATURA, E ARŞİV, E-İRSALİYE 500 KONTÖR       469,99  

ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK E FATURA, E ARŞİV, E-İRSALİYE 1.000 KONTÖR       769,99  

ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK E FATURA, E ARŞİV, E-İRSALİYE 5.000 KONTÖR    1.069,99  

ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK E FATURA, E ARŞİV, E-İRSALİYE 10.000 KONTÖR    1.750,99  

  

  

 Tablo’da yer alan fiyatlara KDV DAHİL değildir, vergi  oranlarında  değişiklik  yapılması  halinde  

ayrıca  yansıtılacaktır. Her gelen, giden, e-fatura,e-arşiv, e-irsaliye için ayrı ayrı 1 kontör 

düşülmektedir. Kontör kullanımı 3 yıllık süreyi kapsar.Saklama hizmetleri için ayrıca ücret talep 

edilirayrıca    

D. ÖDEME ŞEKLİ  

İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ödemesi, Müşteri tarafından aşağıda belirlenen yöntemle 

yapılacaktır. Seçim yapılmaması halinde Müşteri yukarıdaki seçeneklerden banka hesabına havale / EFT 

yönteminin kullanılacağı bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
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( _ ) Banka hesabına havale / EFT,www.malientegre.com/finans adresindeki banka hesap 

bilgileri ( _ ) NİBA A.Ş. Sanal POS Sistemi üzerinden müşteri tarafından kredi kartı ile 

ödeme,  

( _ ) NİBA A.Ş.  POS cihazları üzerinden mail order,  

Müşteri işbu Özel Entegratör Müşteri Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel Şartlar altında verdiği 

bilgilerin tam ve doğru olduğunu aksi halde oluşabilecek tüm menfi ve müspet zararlardan sorumlu 

olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.* (MÜŞTERİ NİBA TEKNOLOJİ A.Ş. SATIŞ/HİZMET 

SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMASI İLE BU ŞARTLARI DA KABUUL ETMİŞ OLUR)  

  

I. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  

İşbu Müşteri Özel Entegratör Genel Sözleşmesi (“Sözleşme”);  

OSTİM OSB 100. YIL BULVARI NO:5/D:64 YENİMAHALLE/ANKARA adresinde mukim NİBA 

TEKNOLOJİ  A.Ş. (bundan sonra “NİBA A.Ş.” olarak anılacaktır) ile (“Müşteri”) arasında NİBA 

TEKNOLOJİ A.Ş. SATIŞ/HİZMET SÖZLEŞMESİ İmzalanması tarihinde onaylanmış olur. İşbu 

Sözleşmede Müşteri ve NİBA A.Ş. ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.  

II. TANIMLAR  

  

Başkanlık  T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.  

Tablo  Sözleşme’nin Sözleşme Genel Şartları Madde C’de yer alan Hizmet 

Paketi Seçim Tablosudur.  

Hizmetler  Müşteri’nin işbu Sözleşme’nin Genel Şartları Madde C’de yer alan 

Tablo üzerinden yapacağı seçim ile kullanmaya başlayacağı, 

Sözleşme’nin 4. Maddesinde düzenlenen e-Fatura ve/veya e-İrsaliye 

ve/veya e-Defter ve/veya e-Arşiv hizmetleri ve/ NİBA A.Ş’nin ileride 

uygulamaya alacağı ve Müşteri ile mutabık kalınarak Sözleşme 

kapsamına alınacak diğer hizmetler.  

Yetkili Kişi  Sözleşme’nin Genel Şartları Madde B’de yer alan Yetkilendirme  

Formu ile Müşteri tarafından bildirilen Sözleşme kapsamında işlem 

yapmaya yetkili kişi/kişiler.  

Yetkilendirme 

Formu  

Sözleşme’nin Genel Şartları Madde B’de yer alan ve Müşteri’nin 

Yetkili Kişiyi veya Kişileri ve bu kişilere ait bilgileri bildireceği 

Yetkilendirme Formu’dur.  

Defterler  Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması 

zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan 

elektronik kayıtlar bütünüdür.  

e-Defter/  

Elektronik Defter  

Uygulaması  

Başkanlık ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen format ve 

standartlara uygun olarak oluşturulan elektronik defterlere ilişkin 

onay süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan 

www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan uygulamadır.  
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Beratlar  Elektronik defter beratı olarak ilgili Tebliğde belirtildiği üzere, 

Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda 

oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen 

standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile 

onaylanmış elektronik dosyadır.  

e-Fatura/  

Elektronik Fatura  

Uygulaması  

Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun faturaların taraflar 

arasında güvenli bir şekilde geçirilmesi imkanını sunan 

uygulamaların genel adını ifade etmektedir.  

  

e-İrsaliye/  

Elektronik İrsaliye  

Uygulaması  

Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun irsaliyeleri taraflar 

arasında güvenli bir şekilde geçirilmesi imkanını sunan 

uygulamaların genel adını ifade etmektedir.  

e-Arşiv/  

Elektronik Arşiv  

Uygulaması  

Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın 

elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, 

ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı,  

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 Mali Mühür, 

Başkanlık adına KAMU-SM tarafından kurulan elektronik sertifika 

alt yapısını,  

Yazılım(Software)  İşbu Sözleşme ile belirlenen koşullar çerçevesinde kullanma hakkı 

tanınan, mülkiyet/telif hakları NİBA A.Ş ‘ye ait olan, NİBA A.Ş 

tarafından geliştirilen, MALİ ENTEGRE yazılımına ait her türlü yeni 

yayın, sürüm veya düzeltme seviyelerini,  

Müşteri/  

Son Kullanıcı  

Bu Sözleşme ile Yazılım Kullanma hakkı verilen ve müşteri 

kısmında detaylı olarak tanımlanan firmayı,  

Ana Lisansör  Müşteri’ye kullanma lisansı verilen Yazılım’ı geliştiren ve telif 

haklarının/fikri mülkiyetinin sahibi olan NİBA A.Ş firmasını,  

Kullanma Lisansı  Müşteri’nin Yazılım’ı yine işbu Sözleşmede belirtilen koşullarda 

NİBA A.Ş’nin altyapısını sağlayacağı belirlenen mahallerde, 

belirlenen donanımlarda kullanma hakkını elde edebilmek için 

gerekli olan lisansı ifade eder.  

  

III. SÖZLEŞMENİN KONUSU  

İşbu Sözleşme’nin konusu, NİBA A.Ş tarafından Başkanlıkça belirlenen standart ve kurallara uygun 

olarak sunulan ve Müşteri tarafından seçilerek kullanılmaya başlanan Hizmet’ten birine veya birkaçına 

ilişkin olarak Tarafların sahip olduğu karşılıklı hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir.  
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IV. SUNULACAK HİZMETLER  

1. Müşteri, işbu Sözleşme’nin Genel Şartları Madde C’de yer alan Tablo üzerinde yapacağı seçim ile 

hizmetlerden bir veya birkaçının NİBA A.Ş tarafından sunulmasını talep edecektir.  

2. NİBA A.Ş tarafından Tablo’da Müşteri tarafından talep edilen Hizmetler sunulacak olup, Taraflar 

seçilen Hizmete ilişkin hükümlerden ve yükümlülüklerden sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler.  

3. Tablo’da seçim yapılmayan konularda Taraflar’ın birbirlerinden herhangi bir talepleri 

bulunmayacaktır.  

4. İşbu Sözleşme’de yer alan hizmetler dışında NİBA A.Ş tarafından yeni geliştirilecek ürün ve 

hizmetler ile Müşteri’nin yetkili kişisinin NİBA A.Ş satış kanalları vasıtasıyla işbu sözleşme kapsamında 

alacağı ek hizmet paketleri de işbu Sözleşme kapsamında yer alacaktır.  

5. Yeni hizmet ve paketlere ilişkin taleplerin yetkili kişi tarafından NİBA A.Ş satış kanallarına yazılı 

olarak iletilmesi yeterli olup, Müşteri yetkili kişi’nin bu tip hizmet ve paket alımlarına peşinen onay 

verdiğini kabul etmektedir.  

A. e-Fatura Hizmetleri  

1. Elektronik Fatura Uygulaması kapsamında NİBA A.Ş tarafından, Müşteri adına elektronik fatura 

teslim alınması, gönderilmesi, yetkilendirme çerçevesinde NİBA A.Ş ait malî mührün gönderilen 

elektronik faturalarda kullanılabilmesi, kayıt altına alınarak saklanması ve Müşteri’nin bu dosyalara 

elektronik ortamda erişimine imkân tanınması hizmetleri sunulacaktır. Bu Hizmetle ilgili olarak Müşteri 

ile kesin mutabakat Tablo’da yaptığı seçim ile sağlanmıştır.  

2. Bu hizmet kapsamında satın alınan kontörler hem gönderilen hem de alınan e-faturalar üzerinden 

düşülecektir.  

B. e-Defter Hizmetleri  

1. Elektronik Defter Uygulaması kapsamında NİBA A.Ş tarafından, Müşteri adına elektronik 

ortamda Defterler ve Beratlar’ın oluşturulması ve oluşturulan Defterler’in ve Beratlar’ın iletilmesi, ibraz 

edilmesi hizmetleri sunulacaktır. Bu hizmetle ilgili olarak Müşteri ile kesin mutabakat Tablo’da yaptığı 

seçim ile sağlanmıştır. NİBA A.Ş tarafından E-Defter Saklama hizmeti hiçbir şekilde verilmemektedir. 

Bu sebeple, Müşteri’ye ait imzalanan E-Defter verilerinin saklanması Müşteri yükümlülüğündedir.  

2. e-Defter verileri Müşteri bilgisayarı üzerinden imzalanmaktadır. Müşteri bilgisayarının 

kapasitesinin yeterli olmaması, donanımsal veya yazılımsal sorunları dolayısı ile e-defterlerin 

imzalanamaması NİBA A.Ş sorumluluğunda değildir.  

C. e-Arşiv Hizmetleri  

1. e-Arşiv Uygulaması kapsamında NİBA A.Ş tarafından, Müşteri adına faturanın elektronik ortamda 

düzenlenmesi, Başkanlık’a istediği formatta raporlanması ve yetkilendirme çerçevesinde kayıt altına 

alınarak ikinci nüshasının elektronik ortamda ibraz edilebilir şekilde muhafaza edilmesi ve Müşteri’nin 

bu dosyalara elektronik ortamda erişimine imkân tanınması ve Başkanlık’a istediği formatta 

raporlanması hizmetleri sunulacaktır. Bu hizmetle ilgili olarak Müşteri ile kesin mutabakat Tablo’da 

yaptığı seçim ile sağlanmıştır.  

2. Müşteri, NİBA A.Ş’nin Başkanlık tarafından istenen bilgileri Başkanlık’a elektronik ortamda 

sunmakla ve e-Arşiv raporunu Başkanlık sistemine aktarmakla yükümlü olduğunu, Başkanlık’tan uygun 

onayının alınması halinde e-Arşiv hizmetinin sunulmaya başlanabileceğini bildiğini ve buna peşinen 

muvafakat ettiğini kabul etmektedir.  



  

NİBA TEKNOLOJİ A.Ş.  

ÖZEL ENTEGRATÖR GENEL SÖZLEŞME  

    6  

D. e-İrsaliye Hizmetleri  

1. Elektronik İrsaliye Uygulaması kapsamında NİBA A.Ş tarafından, Müşteri adına elektronik 

irsaliye teslim alınması, gönderilmesi, yetkilendirme çerçevesinde NİBA A.Ş’ye ait malî mührün 

gönderilen elektronik irsaliyelerde kullanılabilmesi, kayıt altına alınarak saklanması ve Müşteri’nin bu 

dosyalara elektronik ortamda erişimine imkân tanınması hizmetleri sunulacaktır. Bu Hizmetle ilgili 

olarak Müşteri ile kesin mutabakat Tablo’da yaptığı seçim ile sağlanmıştır.  

2. Bu hizmet kapsamında satın alınan kontörler hem gönderilen hem de alınan e-irsaliyeler üzerinden 

düşülecektir.  

V. KULLANMA LİSANSI  

1. Kullanma Lisans Kapsamı: NİBA A.Ş, Müşteri’ye, işbu Sözleşme konusu Yazılım’ı, belirlenmiş 

alanlar ve belirlenmiş Donanımlar ‘da, Müşteri’nin Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın uygulamaya koyduğu 

e-fatura gönderimi ve e-fatura alımı ve/veya e-irsaliye gönderimi ve e-irsaliye alımı ve/veya e-arşiv 

ve/veya e-defter uygulamaları konularında, müşteriye ait e-fatura ve/veya e-irsaliye ve/veya earşiv 

ve/veya e-defter süreçlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere “sınırlı kullanıcı, kontörlü ve süreli 

kullanma lisansı” vermiştir.  

MÜŞTERİ işbu Sözleşme ile sahip olduğu Kullanma Lisansını üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiliklere 

devretme hakkına sahip değildir. Müşteri’nin iş operasyonları ile bağlantılı olarak Yazılım’a erişimi 

gereken kullanıcıları, NİBA A.Ş’ye önceden bildirmek ile sorumludur. Kullanıcı kayıtlarının yazılım 

üzerinden yaratılması sonrasında ilgili kullanıcılar Yazılım’a erişebilirler. NİBA A.Ş ilgili yazılım 

güvenliğini ve veri güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde kullanıcı tanımlarını sınırlamakta serbesttir.  

2. Belirlenmiş Donanım[lar]da Kullanma/ Belirlenmiş Donanım veya Belirlenmiş Alan[ların] 

Değiştirilmesi: NİBA A.Ş, gerekli gördüğü durumlarda Yazılım’ı münhasıran başka Belirlenmiş  

Alan[lar]’daki Belirlenmiş Donanım‘da kurabilir, kullanabilir. Bununla birlikte MÜŞTERİ Yazılım’ı 

şirket içi eğitim, test; geliştirme yapmak amacıyla NİBA A.Ş ‘den test ortamı sağlamasını isteyebilir.  

3. Yeni Versiyon, Yeni Yayın: NİBA A.Ş, önceden haber vermeksizin mali entegre Yazılımın’da 

ve yazılı dokümanlarda değişiklikler yapma, Yazılım’ın Yeni Versiyon, Yeni Yayınlar’ını, genişletilmiş 

biçimlerini vb. sürümlerini yayınlama ve/veya çıkarma hakkına sahiptir.  

4. Telif/Mülkiyet Hakları: Yazılım ve dokümantasyonunun telif/mülkiyet hakları NİBA A.Ş ‘ye ait 

olup, Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat gereğince koruma altındadır.  

5. Mali Mühür: MÜŞTERİ mali mührünü NİBA A.Ş ‘ye kendi evraklarını imzalanması için vermek 

istemez ise, evraklarının özel entegratör mali mührü ile imzalanmasını kabul eder.  

6. Belgelerin Mali Mühürle Mühürlenmesi: Müşteri e-Faturalarının ve/veya e-İrsaliyelerinin Mali 

Mühürleme tercihini sözleşmede açıkça belirtmiş olmalıdır.  

6.1 Müşteri kendi ERP/Muhasebe sisteminde oluşturduğu UBL-TR formatına uygun e-Faturalarını 

ve/veya e-İrsaliyelerini, kendi sisteminde kendisine ait Mali Mühürü ile mühürleyebilir.  

6. 2.Müşteri kendi ERP/Muhasebe sisteminde oluşturduğu UBL-TR formatına uygun e-Faturalarını 

ve/veya e-İrsaliyelerini kendisine ait Mali Mühür ile mühürlemeden Özel Entegratörün sistemine 

aktardıktan sonra, evrakları kendisine ait Mali Mühür ile mühürlenmesini talep edemez.  

6.3 Müşteri elektronik evraklarını NİBA A.Ş Özel Entegratör firmasının Mali Mührü ile imzalamasını 

tercih edebilir. Bu tercih müşteriye ilave bir yük getirmeyecektir. NİBA A.Ş Veri Merkezinde hizmet 

veren verilerin imzalanmasını sağlayan HSM sunucularına kurulum KAMU-SM’nin 

sorumluluğundadır.  
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VI. HİZMETLERE İLİŞKİN ELEKTRONİK HESAPLAR  

1. NİBA A.Ş, Müşteri için, Müşteri tarafından kendisine sağlanan bilgilere dayanarak ilgili hizmete 

ilişkin bir elektronik hesap ya da hesaplar (“Hesap” ya da “Hesaplar”) açacak olup ve bu Hesabı’nın ilk 

kullanımından önce Müşteri’yi uygulamaya ya da uygulamalara ilişkin tüm süreçler hakkında 

bilgilendirecektir.  

2. Müşteri, işbu Sözleşme ile NİBA A.Ş’ye Hesap için başvuruda bulunduğunu NİBA A.Ş tarafından 

sunulmakta olan Hizmetler’den hangilerini NİBA A.Ş’den talep ettiğini Tablo’da yaptığı seçim ile 

bildirdiğini, Hesabın kullanımı sırasında sunulan Hizmetler’e ilişkin olarak NİBA A.Ş  

uygulaması üzerinden oluşturulan kayıtların aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayıldığını bildiğini 

ve Hesabı’nı bu şartlarla kullanacağını kabul ve taahhüt eder.  

3. Müşteri hesabı NİBA A.Ş tarafından oluşturulur. Müşteri hesabı oluşturulduktan sonra kullanıcı 

tanımları için MÜŞTERİ nin ilettiği yetkili mail adresine “Kullanıcı Hesabı Oluşturma” bilgilendirmesi 

NİBA A.Ş tarafından gönderilir. Müşteri sunulan paneller üzerinden Kullanıcı adı için gerekli 

tanımlamaları, şifre belirleme işlemlerini yapar. Müşteri ek kullanıcı tanımlayamaz. Müşteri, ek 

kullanıcı taleplerini yazılı olarak NİBA A.Ş’ye iletir. Ek kullanıcı tanımları NİBA A.Ş tarafından 

sağlanır. Kullanıcı şifre belirleme işlemleri MÜŞTERİ tarafından yapıldığından, şifrenin güvenli bir 

şekilde kullanılmasında NİBA A.Ş’nin bir sorumluluğu ve mesuliyeti yoktur.  

  

  

4. MÜŞTERİ, iş süreçleri için kullandığı yazılımlardan işbu Sözleşme’ye konu hizmetin ifa edileceği 

Yazılım’ın ara yüzlerine uygun olarak veri gönderme ve veri alma kurallarına uymakla yükümlüdür. 

Müşterinin iş süreçleri için kullandığı yazılımlarında yapacağı geliştirmeler bizzat kendi 

yükümlülüğündedir.  

5. Müşteri, Hesabı’nı, NİBA A.Ş’nin ilgili uygulama hizmetini sunduğu altyapıyı, bağlı 

donanımlarını veya yazılımlarını zarara uğratacak, tahrip edecek, zedeleyecek veya sağlıklı çalışmasını 

engelleyecek hiçbir girişimde bulunmadan ve kendisine verilen kullanıcı yetkisini, kullanıcı kodu ve 

parolası ile kullanacağını kabul ve taahhüt eder. NİBA A.Ş, Müşteri tarafından, NİBA A.Ş’e bu 

Sözleşme ile bildirdiği Yetkili Kişi’nin kullanıcı adı, parola ve şifrelerini yetkisiz kişiler ile paylaşmaları 

sonucu ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir.  Müşteri, Yetkili Kişi’ye ve Yetkili 

Kişi’nin belirleyeceği kullanıcılara verilen kullanıcı adı, şifre ve parolaların yetkisiz kişilerin eline 

geçmesini önlemek için gerekli her türlü güvenlik tedbirlerini almakla mükelleftir. 6. Müşteri, 

Hesabı’nın, kullanıcı adı, şifre ve parolasının güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olması veya üçüncü 

kişilerin eline geçmesinden şüphe duyması halinde derhal NİBA A.Ş’ni yazılı olarak bilgilendireceğini, 

bildirim yapana kadar geçen süre zarfında oluşabilecek zararlardan NİBA A.Ş’nin hiçbir şekilde 

sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder NİBA A.Ş, Müşteri’nin söz konusu şüphesini yazılı 

olarak bildirmesini takiben 1 iş günü içerisinde hesabının güvenliğini sağlayacaktır.  

VII. YETKİLENDİRME  

1. Müşteri, Sözleşme kapsamında kendisiyle ilgili verdiği bilgiler ile NİBA A.Ş’den alacağı  

Hizmetlerde işlem yapma yetkisine sahip kişileri bildirdiği işbu Sözleşme’nin Genel Şartları B 

Maddesinde yer alan Yetkilendirme Formu’nda verilen bilgilerin doğru ve tam olduğunu, yetkilendirdiği 

veya yetkilendireceği Yetkili Kişinin ve bu kişinin sistem üzerinde tanımlayacağı diğer kullanıcıların 

kendi çalışanları olduğunu, bu kişilerin NİBA A.Ş Hesabına erişim yetkilerinin olduğunu, Yetkili Kişiye 
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yapılacak her türlü bilgilendirme, bu kişi tarafından verilen her türlü talimatın firmasını bağladığını 

kabul, beyan ve taahhüt eder.  

2. Müşteri, Yetkili Kişinin firma ile ilişiklerinin kesilmesi, görevinden ayrılmaları halinde bu durumu 

ve bu kişi yerine atanan Yetkili Kişiyi işbu Sözleşme’nin genel şartları altında yer alan bilgileri NİBA 

A.Ş’ye yazılı olarak temin etmek suretiyle, görevden ayrılmayı takiben en geç 2 iş günü içerisinde 

NİBA A.Ş’ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilinceye kadar 

NİBA A.Ş’nin bu kişinin Mali Entegre Hesabı’na erişimi engelleme yükümlülüğü bulunmamakta 

olup bu kişinin kullanıcı adı, parola ve şifreleri ile yapılan işlemlerden münhasıran Müşteri  

sorumludur. Yetkili kişinin sistem üzerinde tanımlayacağı diğer kullanıcıların firma ile ilişiklerinin 

kesilmesi, görevinden ayrılmaları halinde, bu kişilerin Mali Entegre Hesabı’na erişimini engelleme 

yükümlülüğü Müşteri’de olup, sonrasında bu kişilerin kullanıcı adı, parola ve şifreleri ile yapılan tüm 

işlemlerden Müşteri sorumludur.  

VIII. HİZMET BEDELİ VE SEÇİMİ  

1. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından seçilerek kullanılmaya başlanacak olan Hizmetlerin 

bedelleri işbu Sözleşme’nin Genel Şartları Madde C’de yer alan Tablo’da belirlenmiştir. Müşteri, işbu 

Sözleşme kapsamında almak istediği Hizmetin çeşidi seçerek, Sözleşme’nin genel şartları altında yer 

alan Tablo’dan seçerek kullanmaya başlayacaktır.  

2. Müşteri’nin Tablo’dan herhangi bir seçim yapmaması veya NİBA A.Ş.’ye 20. Maddede yer alan 

diğer belgeleri teslim etmemesi halinde hiçbir hesap kullanıma açılmamaktadır.  

3. Müşteri e-Defter ücreti, e-Defter kayıtlarının NİBA A.Ş Uygulaması üzerinden oluşturulması 

hizmetini kapsadığını bilmektedir.  

4. Müşteri, e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv hizmetlerinde 10 yıllık arşivleme taahhüdü verildiğini 

bilmektedir. NİBA A.Ş E-Defter saklama hizmeti vermemektedir. Müşteri, bu süreleri aşan taleplerini 

NİBA A.Ş’ye yazılı olarak bildirilmesi halinde talep ettiği süreye göre yeni ticari koşulların Taraflarca 

yeniden belirleneceğini ve bu konuda ek anlaşmalar yapılacağını bilmektedir.  

IX. HİZMET BEDELİ ÖDEME KOŞULLARI  

1. Eğitim: Portal kullanım eğitimi NİBA A.Ş tarafından ücretli düzenlenebilecek olup, talep edilmesi 

halinde NİBA A.Ş ilgili formları Müşteri’ye iletecektir.  

2. Güvenlik: NİBA A.Ş, sunmakta olduğu Hizmetler için Başkanlık tarafından belirlenen kriterlere 

uygun olarak Hizmetlerin gerektirdiği seviyelere uygun bir güvenlik sistemi tesis edecektir.  

3. Ek Hizmet Alımı: İşbu Sözleşme kapsamında, Tablo ile seçilen Hizmet nevindeki limitler 

dolduktan sonra Müşteri, NİBA A.Ş’nin satış kanalları üzerinden Yetkili Kişi vasıtasıyla ek kontör 

alabilir. Müşteri, Yetkili Kişi’nin yapacağı bu satın almalara şimdiden peşinen rıza verdiğini kabul, 

beyan ve taahhüt eder. Ek kontör veya farklı hizmet şekli alınması halinde dahi Sözleşme koşulları aynen 

geçerli olmaya devam eder. e-Fatura ve e-İrsaliye, Tablo’dan seçimi yapılan hizmet kapsamında 

kontörleri bittikten sonra Müşteri’nin ek kontör almaması halinde sistemde işlem yapılmasına izin 

verilmez. NİBA A.Ş, seçimi yapılan Hizmet kapsamındaki kontör limitinin Müşteri tarafından belli 

oranla aşılmasına izin verdiği takdirde, bu aşımlar Müşteri’nin alacağı bir sonraki kontör limitlerinden 

mahsup edilir. Böyle bir durumda Müşteri, alacağı bir sonraki kontör limitlerinden yapılan mahsuplara 

itiraz etmekten peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4. Faturalandırma: Müşteri tarafından ERP (Enterprise Resource Planning)/muhasebe sisteminde 

geliştirmeler talep edildiğinde işlem projelendirilerek ayrıca faturalandırılır. NİBA A.Ş tarafından 

hazırlanmış olan bazı ERP/muhasebe programı konnektörleri ayrıca fiyatlandırılmaktadır.  
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Hesaplar, Müşteri’ye münhasıran kendi ticaret unvanına göre tanımlandığından defterler, faturalar ve 

benzeri hizmetler Müşteri’nin Başkanlık e-Defter, e-Fatura veya benzeri sistemlerinde kayıtlı olan 

ticaret unvanına göre düzenlenmekte olup ödemeler Müşteri tarafından yapılacaktır.  

5. Temerrüt: Müşteri, hizmet bedellerinin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, başkaca 

bir ihbara ve hükme gerek olmaksızın temerrüde düşülen miktar üzerinden, ticari işlerde uygulanan 

avans faizi oranında aylık gecikme faizi ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri’nin seçtiği Hizmet 

paketi ve ödeme seçeneklerinde belirtilen ücretlerin zamanında ödememesi halinde, ödemeler yerine 

getirilinceye kadar abonelik NİBA A.Ş. tarafından askıya alınabilir.  

X. ELEKTRONİK HESAPLARIN KAPATILMASI  

1. NİBA A.Ş tarafından sunulan Hizmetler adına açılmış Hesaplarının kullanıma kapatılmasına 

ilişkin talepler Müşteri tarafından NİBA A.Ş’ye yazılı olarak başvurarak veya NİBA A.Ş Çağrı  

Merkezi aracılığıyla yapılır. Müşteri’nin Hesabının ya da Hesaplarının kullanıma kapatılmasına ilişkin 

talebi üzerine, NİBA A.Ş bu talebi teslim almasını takip eden 5 (beş) gün içinde söz konusu Hesapları 

kapatacaktır.  

2. İşbu Sözleşme’nin süresi sonunda veya herhangi bir nedenle sona ermesi halinde herhangi bir 

talebe gerek olmaksızın tüm Hesaplar NİBA A.Ş tarafından kullanıma kapatılacaktır. Hesapların 

yürürlükteki mevzuat uyarınca Müşteri tarafından kapatılmasına ilişkin talebini NİBA A.Ş’ne bildirmesi 

üzerine işbu Sözleşme karşılıklı olarak herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın feshedilmiş 

sayılır. 3. Müşteri tarafından e-Arşiv Hizmeti’nin kullanılması halinde, Sözleşme’nin herhangi bir 

nedenle sona ermesi halinde Müşteri, NİBA A.Ş tarafından sağlanacak hizmete ilişkin uygulamasını 

kendi bilgi sistemine üzerine veya başka bir entegratöre taşımak için gerekli tedbirleri alacaktır. 

Herhalde Sözleşme’nin sona erme ve NİBA A.Ş’den bulunan e-Arşiv Hesabı’nın kapatılma tarihi ilgili 

ayın son günü olacaktır. NİBA A.Ş, e-Arşiv Hesabı’nın kapatıldığı tarihe kadar verdiği hizmetlerin 

bedelini almaya hak kazanır.  

  

XI. GİZLİLİK 1. Taraflar, Sözleşme kapsamında verilecek Hizmetlere ilişkin olarak NİBA A.Ş 

tarafından duyurulan ve internet sitesinde ilan edilen Gizlilik ve Kullanım Koşulları metninde belirtilen 

yükümlülüklere uyacaklardır. Taraflar, iş bu Sözleşme süresince doğrudan veya dolaylı olarak birbirleri 

hakkında elde edecekleri hiçbir bilginin kendisi, çalışanları ya da danışmanları tarafından Sözleşme sona 

erdikten sonra dahi süresiz olarak doğrudan veya dolaylı olarak ifşa edilmeyeceğini, bu bilgilerin ticari 

sır kabul edildiğini ve işbu Sözleşme koşullarını ve Sözleşme kapsamına giren işlerle ilgili ticari sırları 

kesinlikle gizli tutmayı kabul ve taahhüt ederler.  

2. NİBA A.Ş, kendisi tarafından sunulacak hizmetlerin uygulamasının tüm süreçlerine ve işleyişine 

ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler ile işlemlerin yapıldığı zaman ve işlemleri yapan kişiye veya 

kişilere ait bilgileri içeren kayıtları, (gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini) koruyacağını ve 

Müşteri tarafından Tablo üzerinde seçilerek kullanılan Hizmetler kapsamında yer aldığı takdirde 

elektronik verilerini ve ekli bilgileri 10 (on) yıl saklayacağını ve erişilebilirliğini sağlayacağını, Müşteri 

tarafından talep edilmesi halinde 10 (on) yıldan daha fazla olarak öngörülen süre boyunca bütünlüğünü 

ve erişilebilirliğini koruyacağını kabul ve taahhüt eder.  

3. Müşteri, Hizmetlere ilişkin Hesaplar’ının münhasıran kendi kullanımında olacağını, bu 

Hesaplar’ın kullanıcı adı, şifre, parola gibi bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını, bu 

Hesaplar’ı NİBA A.Ş’ye yazılı bildirimde bulunmaksızın başka hiçbir kişiye hiçbir durumda 

kullandırmayacağını veya kullanımını sağlayacak bilgileri üçüncü kişilere kesinlikle açıklamayacağını 

kabul ve taahhüt eder.  
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XII. VERİ KORUMASI  

Müşteri, NİBA A.Ş’nin, Hizmetler’in yerine getirilmesi esnasında gerekli olan verilere erişim yetkisinin 

olduğunu kabul eder. Müşteri, NİBA A.Ş’nin söz konusu verileri kendisi adına işleme tabi tutması 

açısından yetkili kılmıştır. Müşteri, söz konusu verilerin Başkanlık ve diğer yetkili makamların 

düzenlemelerinde özel entegratörlere verdiği ya da ileride verebileceği yetkiler kapsamında işleme tabi 

tutulabilmesi açısından gerekli olan tüm yetki ve onaylara sahip olduğunu ve NİBA A.Ş’nin de aynı fiil 

ve işlemlerde bulunabilmesi için yetkili kılabileceğini beyan ve taahhüt eder.  

XIII. SORUMLULUK  

1. Müşteri, Hizmetler’e ilişkin olarak NİBA A.Ş’ye sunulması gereken bilgi ve belgeleri tam ve 

doğru olarak verdiğini ve bilgi ve belgelerin doğruluğunun NİBA A.Ş tarafından kontrol  

edilmediğini bildiğini, beyan edilen bilgilerde veya ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik, 

yanlışlık bulunması halinde veya sahtecilik şüphesi uyandıracak bir tutarsızlık tespit edilmesi 

durumunda başvurunun NİBA A.Ş tarafından reddedilebileceğini, bu durumda NİBA A.Ş’den hiçbir 

şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını, NİBA A.Ş’nin bu sebeplerle doğmuş veya doğacak olan 

zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.  

2. Müşteri, NİBA A.Ş’nin faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılanlar ile 

sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, kanuni engellemeler, telekomünikasyon ve enerji altyapılarında 

Hizmetler’in sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel problemler vb. mücbir sebepler nedeniyle geçici 

veya sürekli süreyle durdurulması veya Hizmetler’in hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle NİBA 

A.Ş’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Ayrıca NİBA A.Ş, MÜŞTERİ’nin Yazılım’ı yanlış 

kullanması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan, kendi özel 

sistemiyle oluşturulacak arayüzlerin hazırlanması ve dönüştürülmesinden, müşteri lokasyonundaki 

iletişim ağı (network), altyapı, tasarım ve bağlantı hatalarından, verilerin doğruluğundan, firmaya ait 

organizasyon değişikliklerinin uygulanmasından, müşteri lokasyonundaki voltaj dalgalanmalarından, 

elektrik kesilmelerinden, müşteri sistemlerine virüs bulaşmasından ve benzeri NİBA A.Ş’nin kontrol 

alanı içinde olmayan ve tamamıyla ya da büyük ölçüde müşteri lokasyonunda gerçekleşen çevresel 

faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.  

3. Müşteri, NİBA A.Ş’nin Hizmetler’e ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları dâhil olmak üzere 

kazanılmış veya ileride kazanılacak veya şarta bağlı haklar da dâhil tüm mülkiyet haklarının sahibi 

olduğunu bilmektedir ve NİBA A.Ş’nin mülkiyet ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının veya markalarının 

geçerliliğine zarar verecek veya bunlara ters düşecek hiçbir davranışta bulunmayacağını ve 

bulunulmasına sebebiyet vermeyeceğini, aksi takdirde NİBA A.Ş’nin bu sebeplerle doğmuş veya 

doğacak olan her türlü zararını, ilk yazılı talep üzerine nakden ve defaten tazmin edeceğini gayrikabili 

rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

  

4. Müşteri, NİBA A.Ş tarafından sunulacak olan Hizmetlere ilişkin olarak NİBA A.Ş’nin internet 

sitesinde yer alan ve her bir Hizmete ilişkin ayrı ayrı düzenlenmiş olan teknik dokümanlardan haberdar 

olduğunu, bunları incelediğini, okuyup içeriklerini kabul ettiğini ve buradaki düzenlemelere ve zaman 

zaman yapılacak güncellemelerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Bu dokümanlara 

aykırı kullanımlardan kaynaklanan zarar ve ziyandan NİBA A.Ş sorumlu değildir.  

  

5. NİBA A.Ş, Hizmetler’i; gerekli özen ve önemi göstererek, Sözleşme hükümlerine ve Başkanlık 

tarafından belirlenen ve ileride belirlenebilecek standart ve kurallara uygun olarak ifa etmeyi ve Müşteri 

Hizmetler’den yararlanırken Başkanlık’ın düzenlemelerine uymayı kabul eder.  
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6. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında beyan ettiği tüzel kişiliğine ve/veya şirket yetkilisi olan gerçek 

kişilere ait iletişim bilgilerine veyahut değişiklik olması halinde beyan edilen diğer tüm iletişim 

bilgilerine, NİBA A.Ş tarafından temin edilen Ürünler ve/veya sunulan Hizmet içeriklerindeki 

değişiklikler, Ürün ve Hizmet kullanımı, bakım ve onarımı, NİBA A.Ş tarafından oluşturulan yeni Ürün 

ve Hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirmesi ile sair işlemlere ilişkin elektronik bildirim yapılabileceği 

hususunda onayı bulunduğunu kabul etmektedir. Müşteri’nin, iletişim kanallarına bu  tür bildirimleri 

almak istememesi halinde bu talebini NİBA A.Ş’ye yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. İşbu madde 

Müşteri’nin kendisine bu madde sayılı işlemler ile ilgili  elektronik bildirim yapılmasına yazılı onay 

verdiği anlamını taşımaktadır.  

XIV. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  

  

1. Bu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Müşteri tarafından Sözleşme süresi 

sona ermeden bir ay öncesine kadar NİBA A.Ş’ye yazılı bildirim yapılmadığı sürece Sözleşme birer 

yıllık süreler ile kendiliğinden uzar.  

2. Sözleşme süresi içerisinde Müşteri’nin veyahut Yetkili Kişi’nin satış kanalları vasıtasıyla alacağı 

yeni bir hizmet paketi veya yeni bir Hizmet kullanmaya başlaması halinde, Sözleşmenin sona erme tarihi 

bu yeni alınan kontörün veya yeni alınan Hizmet’in sona erme tarihi olacaktır.  

XV. SÖZLEŞMENİN FESHİ  

1. Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birini 

tam ve zamanında yapılmaması halinde NİBA A.Ş, en az 15 (on beş) gün önce yazılı bildirimde 

bulunmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Müşteri, kendisine verilen süre 

içerisinde NİBA A.Ş tarafından sağlanan hizmete ilişkin sistemini devam ettirmeye yönelik her türlü 

tedbiri almakla yükümlüdür. Bu önlemlerin alınmaması halinde idari merciler tarafından uygulanacak 

yaptırımlardan NİBA A.Ş sorumlu olmayacaktır. NİBA A.Ş, fesih tarihi sonuna kadar olan hizmet 

bedellerinin tahsili için her türlü yasal yola başvurma hakkına sahiptir  

  

2. Müşteri’nin borçlarını ödemekte acze düşmesi, NİBA A.Ş’ye yazılı bilgi vermeden şirketi 

kapatarak başka bir adrese taşınması; Müşteri hakkında konkordato, iflas ve/veya iflas erteleme talep 

edilmesi, konkordato mühleti verilmesi veya konkordatonun tasdik edilmesi; Müşteri hakkında 

alacaklıları tarafından iflas yoluyla takip başlatılması, iflas davası açılması ya da alacaklıları veya 

kendisi tarafından doğrudan iflasının istenmesi, iflasın ertelenmesinin istenmesi ya da Müşteri’nin 

iflasına karar verilmesi veya Müşteri’nin infisah etmesi, tasfiye haline girmesi veya malvarlığının idaresi 

için kayyım, tasfiye memuru ve ilgili benzeri resmi bir kişi atanması durumunda NİBA A.Ş herhangi bir 

mehil tayinine gerek kalmaksızın sözleşmeyi derhal fesih edebilir.  

  

3 Taraflar, işbu Sözleşmede sayılan ve burada sayılmamakla beraber ilgili mevzuatta belirlenmiş 

yükümlülüklere ve koşullara diğer Tarafın aykırı hareket etmesi halinde, işbu Sözleşmeyi tek taraflı 

olarak derhal feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

  

 3.1.  Sözleşme’yi haklı nedenle feshedenin NİBA A.Ş olması halinde Müşteri;  

  

(i) NİBA A.Ş’nin  hizmetlerin kullanımını durdurabileceğini,  
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(ii) Müşteri, ödemeyi peşin yapmış ise, NİBA A.Ş tarafından Müşteri’ye hiçbir şekilde geri ödeme 

yapılmayacağını,  

  

(iii) Müşteri ödemeyi peşin yapmadığı durumlarda ise, Sözleşme süresinin sonuna kadar aylık veyahut 

da dönemlik bazda yapılacak ödemelerin tamamının fesih tarihinde muaccel olacağını;  NİBA 

A.Ş’nin   söz konusu fesih sebebi ile doğmuş veya doğacak her türlü zararlarını tazmin edeceğini 

kabul, beyan ve taahhüt eder.  

  

XVI. DEVİR VE TEMLİK  

Taraflar, bir diğerinden, önceden yazılı iznini almaksızın işbu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini 

hak ve alacaklarını, borçlarını gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez.  

XVII. TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER  

Her iki Taraf işbu Sözleşmenin genel şartlarının 1inci maddesinde belirtilen adreslerini tebligat adresi 

olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri Taraflara işbu maddede belirtilen şekilde tebliğ 

edilmedikçe işbu sözleşmede bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili Tarafa yapılmış sayılır.  

  

Tebligatlar, elden teslim, faks veya güvenli elektronik posta ile yapılır. Taraflar, yazılı tebligatı 

sonrasında vakit kaybetmeksizin işbu maddede belirtilen şekilde yapmış olmak kaydıyla, işbu 

sözleşmede belirtilen yazılı bildirimleri, elektronik posta ile yapabilirler. Herhangi bir gecikmenin  

Müşteri’ye zarar verebileceği durumlarda, NİBA A.Ş elektronik posta ile gelen talimatı, tebligatın işbu 

maddede belirtilen şekilde yapılmasını beklemeden yerine getirebilir. Müşteri, bu halde NİBA A.Ş’den 

herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. İş bu sözleşme’den doğacak her 

türlü resim harç ve damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir.  

XVIII. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ  

İşbu Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır ve Sözleşme ile ilgili veya Sözleşmeden 

doğacak olan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.  

XIV. DELİL SÖZLEŞMESİ  

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda açıkça düzenlenen 

ve taraflarca ibrazı mümkün yasal delillere ek olarak, taraflar arasındaki e-posta yazışmaları, önceden 

alınan onay ile kaydedilmiş telefon görüşmeleri, diğer dijital kayıtlar ve hizmetlere ilişkin Hesaplar’da 

tutulan tüm elektronik kayıtlar Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca delil niteliğindedir.  

XX. BÖLÜNEBİLİRLİK  

Sözleşmenin herhangi bir maddesi yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir nedenden dolayı geçersiz 

kabul edilirse, diğer hükümler bu geçersizlikten etkilenmeyecektir. Geçersizliğin bu Sözleşme uyarınca 

Tarafların sahip olduğu temel haklara zarar verdiği haller bundan müstesnadır.  

XXI. DEĞİŞİKLİK  

Bu Sözleşme, var olduğu takdirde ekleri ile bir ve bütündür. Sözleşme yorumlanırken ve uygulanırken, 

var olan tüm ekleri ile birlikte değerlendirilecektir.  

Sözleşme, Tarafların mutabakatıyla ve yazılı şekilde, Çağrı Merkezi üzerinden yapılacak bildirimler ve 

NİBA A.Ş’nin  internet sitesi üzerinden Yetkili Kişinin yapacağı elektronik kayıtlar ile değiştirilebilir.  
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XXII. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ  

İşbu Sözleşme Genel Şartlar ve Özel Şartları ile bir bütündür. Sözleşme, Taraflarca imzalandığı  tarihte 

yürürlüğe girer. Ancak Hesap’ların açılması için aşağıdaki belgelerin eksiksiz olarak NİBA A.Ş’ye 

sunulması gerekir. Müşteri, bu belgeleri sunmadan Hesaplar’ın açılmayacağını bildiğini kabul ve beyan 

eder.  

Kurumsal Müşteriler için gerekli belgeler:  

1. MERSİS numarası var ise MERSİS numarası kaydı ve numarası.  

2. Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınacak Ticaret Sicil 

Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi.  

3. Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, 

pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgenin fotokopisi. 

4. Noter onaylı imza sirküleri (başvuru sahibinin şirketi temsil yetkisi ve ne kadar süre temsil 

edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı 

bilgilerinin yer alması gerekmektedir) ve ilan edildiği ticaret sicil gazetesi.  

5. Şirket Vergi Levhası fotokopisi  

6. Vekaleten imza atılması halinde noter onaylı vekâletname örneği.  

Bireysel Müşteriler için gerekli belgeler:  

  

1. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi 

belgenin fotokopisi  

  

              Yirmi  iki  (22)  madde  14 sayfadan  oluşan  işbu  Sözleşme, müşteri ile yapılan  NİBA 

TEKNOLOJİ A.Ş.   SATIŞ/HİZMET SÖZLEŞMESİ’nin eki niteliğinde olup, NİBA TEKNOLOJİ A.Ş.   

SATIŞ/HİZMET SÖZLEŞMESİ’nin müşteri tarafından imzalanması tarihinde yürürlüğü girer, müşteri 

bu sözleşmeyi de, okumuş, onaylanmış ve kabul edilmiş olur.  

  


