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1. İş bu anlaşma, lisans belgesinde açık adı ve adresi yazılı olan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra 

kullanıcı olarak anılacaktır) ile, merkezi Kültür Mah. A.İ.B.Ü. Şehir Kampüsü Teknokent No: 2/13 Merkez / 

Bolu adresinde bulunan Tutku Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri (bundan sonra tutku diye anılacaktır) arasında 

yapılmış kanuni bir taahhütnamedir.  
 

 2. Programın mülkiyeti, tüm telif ve yasal hakları tutku’ya, kullanım hakkı, programı satın alan kullanıcıya 

aittir. Programın kopyalanması, çoğaltılması, başka yazılımların üretilmesi sırasında yararlanılması, tutku’nun 

yasalardan doğan haklarının ihlali, haksız fiil ve suç teşkil eder. 
 

 3. Satın alınan bu program eğitim hakkı içermez. Ancak kullanıcı dilerse bir tutku eğitim bayisinden ücret 

mukabili eğitim talebinde bulunabilir.  
 

 4. Tutku programının, kullanıcının tüm gereksinimlerini karşılayacağını hiçbir şekilde taahhüt etmez. 

Program kullanıcı tarafından olduğu gibi kabul edilir. Tutku programın kuruluşu, kullanılması ve uygulanması 

nedeniyle oluşabilecek sonuçlardan; bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan; keza yasalara aykırı olarak 

kullanılmasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, programı satın aldıktan sonra hiçbir şekilde iadesini 

talep edemez. 
 

 5. Tutku sistem arızası, elektrik kesilmesi, virüsler ve diğer nedenlerle oluşabilecek bilgi ve program 

kayıplarından sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, tutkuya ait internet tabanlı yedekleme sisteminden yararlanmıyorsa; 

satın alınan programın korunması ve düzenli yedeklenmesi kullanıcının sorumluluğundadır. 
 

 6. Yukarıda belirtilen lisans tarihinden sonraki ilk 5 yıl içerisinde programın yeni versiyonu çıkarsa, yeni 

versiyon program için tutku; kullanıcıdan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. 5 yıldan sonraki zamanlarda 

programın yeni versiyonu çıkarsa ve kullanıcı yeni versiyonu kullanmak isterse tutku; programın yeni versiyonu için 

kullanıcıdan ücret talep edecektir. Kullanıcı yeni versiyonlara geçmek zorunda değildir.  
 

 7. Yukarıda belirtilen lisans tarihinden sonraki 2 yıl içerisinde programın kurulum hizmeti; tutku tarafından 

kullanıcının bilgisayarına uzaktan bağlanarak ücretsiz verilecektir. 2 yıldan sonraki zamanlarda programın kurulum 

hizmeti yine müşterinin bilgisayarına uzaktan bağlanılarak verilecek fakat bunun için tutku, kullanıcıdan ücret talep 

edecektir. Bu ücret; programın o andaki satış fiyatının 1/25 ‘i kadar olacaktır. 
 

 8. Program aynı anda bir bilgisayarda kullanılabilir. Kullanıcı, programı kullandığı bilgisayarı 

değiştirdiğinde tutku’ ya yalnızda teknik destek ücreti öder. 
 

 9. Bu sözleşmeyle sağlanmış hak ve sorumluluklar hiçbir şekilde bir başka gerçek veya tüzel kişiye ücretli 

veya ücretsiz devredilemez, kiralanamaz ve kullandırılamaz. 
 

 10. Bu sözleşme on madde olup, doğacak her türlü dava ve icra takiplerinde Bolu Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri yetkilidir.   

Kullanıcı Yetkili Satıcı Üretici Firma 


