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1. Sözleşmenin Tarafları 

a. İkamet adresi Haşim İşcan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 1307 Sokak Aviral Apartmanı No: 1/2 Antalya olan, 
Poliksir Yazılım Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi (Bundan sonraki bölümlerde Poliksir olarak anılacaktır.) 

 
b. İkamet adresi ………………...……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………olan, 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………
….. (Bundan sonraki bölümlerde Acente olarak anılacaktır.) 

 
2. Sözleşme Tanımları 

a. Hızlı Teklif ve İş Akış Yönetim Yazılımı: Poliksir Yazılım tarafından geliştirilmiş olan bu yazılım, Acente’nin 
resmi acentesi olduğu sigorta şirketlerinden zorunlu trafik sigortası ve kasko ürünlerinde, hızlı ve doğru bir şekilde 
fiyat sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu yapısıyla iş yükünü hafifleten, sigorta şirketlerinin sistemlerine herhangi bir 
ekstra yük getirmeyen, trafik sigortası ve kasko (ilk aşama için sıfır araçlar hariç) fiyatlarını öğrenmek için eş 
zamanlı olarak sorgulama yapabilen bir programdır. 

b. Yeterli, Güvenilir Sistem ve Donanım: Acente’de, Hızlı Teklif ve İş Akış Programının sağlıklı bir şekilde 
çalışması için gerekli minimum sistem ve donanım gereksinimlerini ifade eder. 
Donanım:  
İntel İ5 veya muadili işlemci 
16 GB Ram 
SSD Sabit Disk 
16 MBit indirme hızı olan kesintisiz internet 
Yazılım: 
Windows 10 ve üzeri işletim sistemi 

c. Bakım: Sistemin kuruluş işlemleri tamamlanıp Acente’nin, Teklif Yazılımını kullanmaya başlamasından sonra 
kullanımında çıkabilecek hataların giderilmesini ifade eder. Destek saatleri mesai gün ve saatleri (Pazartesi-
Cuma) 09:00 18:30 arasıdır. 

 
3. Kullanım ve Sahiplik Şekilleri 

 Müşteri tarafından talep edilen sigorta şirketi sayısı ve kullanıcı sayısına göre fiyatlandırılır. 

Sigorta şirketleri kullanım şekli; aktivasyon ve kurulum bedeli için bir kereye mahsus ödeme tahsil edilir ve ilk 
yıldan sonraki yenileme döneminde o gün ki şirket aktivasyon bedeli üzerinden %25 hesaplanarak teknik destek 
ve güncelleme bedeli ödenir. Ödemesi yapılan sigorta şirketinin kullanım süresince iptal edilmesi, şirketin 
faaliyetini durdurması, acenteliğin feshi, sigorta şirketinin devri sonucu kapanması halinde ödeme iadesi 
yapılamaz veya yerine farklı bir şirket aktarılamaz. Fiyatlandırma sigorta şirket başına tahsil edilmektedir. 
Kullanıcılar ise “Acente Yöneticisi, Acente Kullanıcısı, Şube ve Temsilci” olarak 4 gruptan oluşmaktadır. Her bir 
kullanıcı bedeli, yıllık peşin olarak tahsil edilmektedir. Kullanıcı sayısı 5 ve üzeri olan Müşteriler ödemeleri aylık 
peşin olarak tahsil edilebilir. Aktif edilen kullanıcının yerine farklı bir kullanıcı tanımlamaz, kullanıcının iptali 
halinde ücret iadesi yapılamaz. Her bir kullanıcı sadece bir bilgisayar lisansı olacak şekilde tanımlanır. Sonraki 
her bilgisayar için bir kullanıcı bedeli daha ödenmesi gerekmektedir. 

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
a. Poliksir Yazılım tarafından geliştirilmiş olan bu yazılım, Acente’nin resmi acentesi olduğu sigorta şirketlerinden 

zorunlu trafik sigortası ve kasko (ilk aşama için sıfır araçlar hariç) ürününde hızlı ve doğru bir şekilde fiyat 
sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu yapısıyla iş yükünü hafifleten, sigorta şirketlerinin sistemlerine herhangi bir 
ekstra yük getirmeyen, trafik sigortası ve kasko fiyatlarını (ilk aşama için sıfır araçlar hariç) öğrenmek için eş 
zamanlı olarak sorgulama yapabilen bir yapıya sahip programdır. 

b. Bu yazılımı, Acente sahibi olduğu resmi şubelerine kurdurabilir ve kullandırabilir. Resmi olmayan şubelerin, kişi 
veya kişilerin kullanması durumunda veya yasal olmayan kullanımlar ve bundan kaynaklanan tüm maddi, manevi 
ve hukuki sorumluluk Acente’ye aittir. 

c. Aşağıdaki durumlarda; 
i. Herhangi bir sigorta şirketinin fiyat sorgulama sayfasında yapmış olduğu değişiklik ile fiyat sorgulaması 

mümkün olmayacak olursa 
ii. Sigorta şirketi farklı bir platforma geçip fiyat öğrenilmesini imkânsız hale getirirse 

iii. Herhangi bir yaptırım ve yasal engelleme ile programın çalışması engellenirse 
Poliksir Yazılım sorumlu tutulamaz. Bu durumda Acente fiyat çalışması yapılamayan şirket için herhangi bir para 
iadesi talebinde bulunamaz ve hukuki sorumluluk altında tutamaz. 

d. Acente veya Acente’nin çalıştığı sigorta şirketlerinden kaynaklanabilecek sorunlar, bilgi giriş hataları, programın 
yüklenmesini engelleyici yazılım, donanım eksiklikleri, gerekli alt yapının sağlanamaması, internette 
yaşanabilecek sorunlar ve kullanıcı hataları, virüs problemi, donanım arızaları ve benzeri nedenlerle doğabilecek 
sorunlar ve sorunların giderilmesi Poliksir Yazılım’ın sorumluluğunda ve garantisi altında değildir, bu sorunlardan 
dolayı Acente’nin uğrayabileceği zarar ve ziyandan Poliksir Yazılım sorumlu olmayacaktır. Yazılımsal ve kodlama 
hatalarından dolayı olması muhtemel zarar ve ziyandan ise Poliksir Yazılım sadece sorunun yaşandığı döneme 
dair lisanslama bedeli kadar sorumlu tutulabilecektir. 
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e. Yeni versiyon geliştirildiği zaman tüm kullanıcılar yeni versiyona bedelsiz olarak geçmeyi peşinen kabul etmiş 
sayılırlar. 

f. Polixir geliştirme sürecinde menüde, özelliklerde, raporlarda ve diğer özelliklerde değişiklik yapma hakkına 
sahiptir. 

g. Poliksir Yazılım, Acente adresindeki sunucuya bazı ayarlamalar yapabilir veya yazılımların sağlıklı çalışması için 
bazı programlar kurabilir. Acente, söz konusu kurulumlar nedeniyle sunucu veya kurulacak bilgisayarda meydana 
gelen herhangi bir sorun veya aksaklıktan dolayı, Poliksir Yazılım’ı sorumlu tutmayacağını taahhüt eder. Poliksir 
Yazılım sadece kendi kurduğu programlardan sorumlu olacaktır.  

h. Poliksir, Acente’nin lisanslı olarak kullanmakta olduğu Poliksir Yazılım Ürünlerinde gerçekleştirdiği yenilikler ve 
mevzuata dayalı olarak yaptığı değişikliklerle ilgili olarak Acente’yi bilgilendirme ve yedi gün, yirmi dört saat 
zaman kavramına göre Acente’nin kullandığı bilgisayar sistemleri üzerinde güncelleme yükümlülüğündedir. 
Olağandışı hallerin meydana gelmesi (deprem, sel, yangın vs.), elektrik kesintileri, sistem bakımları gibi 
durumların oluşması halinde meydana gelecek gecikme ve aksamalar bağlayıcı değildir. Poliksir, mesai saatleri 
dâhilinde olmak üzere, Acente’nin lisanslı olarak kullandığı Poliksir Yazılım Ürünlerine ilişkin soracağı soruları 
cevaplamak, yeterli sayıda ve yetenekte destek personeli istihdam etmekle yükümlüdür.  

i. Oluşturulan tekliflerde veya poliçelerde bilgilerin, teminatların, prim bilgilerinin doğruluğunun kontrolü acentenin 
sorumluluğu altındadır. Herhangi bir hatalı teklif kaydından Poliksir Yazılım sorumlu tutulamaz. 

j. Aktivasyonu yapılan Sigorta Şirketinin iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılmaz ve bir başka sigorta şirketi 
ile değiştirilemez. 

k. Her bir kullanıcı lisansı, bir bilgisayar için geçerlidir. Birden fazla bilgisayardan program çalıştırılamaz.  
l. İş bu sözleşmenin ana konularını ihtiva eden, Poliksir’in Acente’ye sağlayacağı E-Destek Hizmeti ve Yazılım 

Güncelleme hizmetleri dışında kalan; Acente adresinde gerçekleştirilecek Poliksir Yazılım ürünlerinin yeniden 
kurulumu, yeniden gerçekleştirilecek personel eğitim hizmetleri veya Acente tarafından talep edilecek özel rapor 
tasarımları ve yazılım uyarlamaları hallerinde Poliksir’in servis ücreti ve masraflarını talep etme hakkı saklıdır. 

 
5. Yazılım Telif Hakları 

a. Acente, Poliksir Yazılım tarafından geliştirilen ve tüm hakları münhasıran Poliksir Yazılım’a ait olan yazılımları, 
programlanan sistem mimarisini ve sistem kodlarını sadece işbu Sözleşme süresince ve işbu Sözleşme 
hükümlerine uygun olarak kullanacağını, yazılımlara ait kaynak kodlarını, ara yüzleri, sistem mimarisini ve sistem 
kodlarını tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde kopyalamayacağını, 
çoğaltmayacağını, satmayacağını, ücretli veya ücretsiz olarak devretmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, 
yaymayacağını, umuma sunmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü şahısların kullanımına açmayacağını, 
içeriğinde değişiklik yapmayacağını, kaynak kodu dönüştürme veya yazılımları yeniden yazmak üzere 
kopyalamayacağını ve işbu sözleşme kapsamı dışında kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
Acente, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi halinde Poliksir Yazılım’ın uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı 
Poliksir Yazılım’ın talebi üzerine derhal nakden ve defaten ödeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve 
taahhüt etmektedir. 

b. Yazılımların ve dokümantasyonun telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 
Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. 

 
6. Sözleşmenin Süresi, Feshi ve Yenilenmesi; 

a. Sözleşmenin geçerliliği Acente tarafından imzalanarak Poliksir’e ulaştırılması şartı ile başlar. 
b. Taraflardan herhangi birinin belirtilen süre boyunca, aşağıda belirlenen hallerin oluşması durumunda, 

sözleşmenin iptalinin ve ücretin ödenmesini talep edemez; 
i. Taraflardan herhangi birinin iflasını ilan etmesi hali, 

ii. Taraflardan herhangi birinin ticari faaliyetini sona erdirmesi hali, 
iii. Taraflardan herhangi birine kayyum atanması hali, 
iv. Taraflardan herhangi birinin ikamet bölgesinde olağandışı hallerin (deprem, sel, yangın vb. doğal afetler) 

meydana gelmesi hali. 
c. İş bu sözleşme sona erme tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak uzatılmaması talep edilmediği taktirde, 

sözleşme aynı koşullarda 1 yıl daha uzatılmış sayılacaktır. 
d. Sözleşmeye ait damga vergisi, alıcı tarafından beyan edilerek ödenecektir. 

 
7. Genel Hükümler 

a. İş bu sözleşme toplam 6 (altı) ana maddeden ibarettir.  

b. Tarafların her türlü uyuşmazlığı halinde ANTALYA mahkeme ve ilgili mercileri yetkili kılınmıştır. 

c. İtilaf durumunda Poliksir tarafından sunulacak belge ve dokümanlar delil niteliği taşıyacaktır. 

d. Tarafların rızalarına istinaden okunarak, her bir tarafta bir örneği bulunmak üzere iki nüsha olarak imza edilmiştir. 

Poliksir Yazılım Ltd. Şti. Acente 


