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MADDE 1 - TARAFLAR

MADDE 2 - SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1 İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından, sözleşme konusu ürün olan lisanslı yazılımın (“Yazılım”), T.C. Sağlık
Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yetkilendirilmiş MOLEKÜL'den kiralanması yoluyla AHBS (Aile Hekimliği Bilgi
Sistemi)’den faydalanılmasına ve Müşteri tarafından girişi sağlanan verilere ilişkin koşullar ile ilgili tarafların hak
ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. 

2.2 İşbu Sözleşme, taraflar arasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (“Müdürlük”)’nün
2010/61 Sayılı Genelgesi’nin 7.4. maddesine göre taraflar arasında akdedilen/akdedilecek olan Gizlilik
Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 

MADDE 3- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Sistemin kullanımına ilişkin olarak MOLEKÜL tarafından online olarak kendi web sitesi üzerinden MÜŞTERİ’ye
sunulan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, sistem gereklilikleri, kullanım koşulları, ödeme şekli ve
teslimat/kurulum/bakım/teknik destek vb. hususlara ilişkin ön bilgileri okuyup, anlayıp bilgi sahibi olduğunu kabul
ve beyan eder.

3.2 Müşteri, sözleşme konusu üründen faydalanmak için MOLEKÜL tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve
güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. MÜŞTERİ kaydının
tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişiklik MOLEKÜL'e
gecikmeksizin bildirilecek ve bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak
verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle sisteme erişim sağlanamamasından ve bunlardan
faydalanılamamasından MOLEKÜL sorumlu değildir.

3.3 MÜŞTERİ ve müşterinin yetki ve izin verdiği diğer personelinin işbu Sözleşme’yi akdetmek ve Yazılım’dan
faydalanmak için gereken fiil ehliyeti de dahil yasal her türlü gereken yetkiye sahip olduğunu beyan ve taahhüt
eder. Yazılım, MÜŞTERİ’nin kendi bilgisayarına, beraber çalıştığı diğer sağlık personeli bilgisayarlarına, tablet,
masaüstü/dizüstü bilgisayar veya akıllı telefonlara kurulacak olan Yazılım'ların hepsini kapsamaktadır.
MÜŞTERİ'nin birden fazla bilgisayarda Yazılım'ı kullanması halinde senkronize edilebilen tek veritabanı
kullanılacak olup, bunun takibi ve sorumluluğu MÜŞTERİ' ye aittir. MÜŞTERİ’nin birden fazla bilgisayarda Yazılım’ı
kullanması ve birden fazla veritabanı bulunması halinde, MÜŞERİ bu hususu MOLEKÜL'e yazılı olarak bildirecek
olup, bu durumdan dolayı ortaya çıkabilecek her türlü risk ve sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

Molekül Teknoloji Ürünleri

www.molekulyazilim.com

Dan. Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
TEKNO-5 Kat:1 No:67/B-50 Melikgazi / KAYSERİ

0850 251 11 38
bilgi@molekulyazilim.com

www.molekulyazilim.com

AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİ SİSTEMLERİ (AHBS)
HİZMET VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Oluşturma Tarihi : 31.12.2021 / 00:00 1/4



3.4 MOLEKÜL, Bakanlık tarafından yayınlanan minimum veri setlerini Yazılım'a Bakanlık’ın vereceği süre
içerisinde, süre verilmezse 15 (onbeş) gün içerisinde entegre edeceğini taahhüt eder.

3.5 MOLEKÜL, Yazılım'ı ilgili mevzuatta ve ilgili mevzuatı doğrudan veya dolaylı etkileyebilecek tüm mevzuatlarda
yapılması muhtemel değişiklikleri, mevzuatça belirlenen süre içerisinde, süre belirtilmemişse 15 (on beş) gün
içerisinde güncelleyerek uygun hale getireceğini taahhüt eder. 

3.6 MOLEKÜL, MÜŞTERİ'nin kişisel bilgilerini içeren verileri 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak
müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu kapsamında ilgili verilerin kullanılmasına izin verilen hallerde kullanılabilecektir.

3.7 MOLEKÜL, Yazılım içeriğindeki veritabanını hiçbir ortamda kendi menfaatine alamaz ve saklayamaz. Müşteri de
aynı şekilde, Yazılım’ın kullandığı veritabanındaki verileri 3. şahıslarla paylaşırsa; MOLEKÜL bundan sorumlu
tutulamaz. MÜŞTERİ, hasta kayıtlarına ilişkin tüm verileri ilgili mevzuat ve Bakanlık’ın yayınladığı Bilgi Güvenliği
Politika Belgeleri çerçevesinde gizliliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ve mahremiyetini sağlamakla yükümlü
olduğunu taahhüt eder. Veri işlenmesi ve aktarımı esnasında MÜŞTERİ’ye izafe edilebilecek kusurdan kaynaklı
olarak kişisel verilerin ihlali yahut verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesi ve/veya ifşası halinde Bakanlık
yönünden zarar doğması halinde, Müşteri sorumlu olup, MOLEKÜL'ün kusuru oranında Müşteri’ye rücu hakkı
saklıdır. 

3.8 Yazılım'ın kullanmış olduğu veritabanı ve sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. MOLEKÜL, sözleşme bitiminde
MÜŞTERİ’nin yeni bir tedarikçi ile sözleşme yapması ve veri aktarımının söz konusu olacağı haller dışında,
Yazılımının aktifliğini sona erdirerek güncelleme ve destek işlemlerini de durdurabilecek olup, Müşterinin Yazılım'a
erişme hakkı olmayacaktır. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 32. maddesi gereği, veri devir işlemlerinde
uzaktan erişim ve telefon ile Toplum Sağlığı Merkezlerine gereken destek MOLEKÜL tarafından verilecektir.

3.9 MOLEKÜL, sözleşme bitiminde Müşteri’nin yeni bir tedarikçi ile sözleşme yapması ve veri aktarımının söz
konusu olduğu hallerde, Yazılım’ı sözleşme bitiminden sonra tüm özellikleriyle, veri girişine tamamen kapalı
olacak şekilde ilk 15 gün açık bırakarak, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı AHBS Minimum Veri Modeline
(AHBS_VEM) uygun şekilde veri aktarımını sağlayacaktır.

3.10 MÜŞTERİ, Yazılım'ın kullanıldığı kişisel bilgisayarının genel veri güvenliğini sağlamak ile yükümlüdür. Bu
amaçla kullanmakta olduğu işletim sisteminin güncel güvenlik sürümlerini yüklemek, güncel lisanslı antivirüs
yazılımı kullanmak ve bilgisayarının açılış şifresini 3. şahıslar ile paylaşmamak durumundadır. Bu halde herhangi
bir zarar doğması halinde, MOLEKÜL sorumlu değildir.

3.11 Yazılım’ın giriş şifresinin güvenlik derecesini belirleme MÜŞTERİ’ye aittir. Güvenli şifre belirleme metotları
Yazılım' da şifre değiştirme ekranında görünmektedir. MÜŞTERİ, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka
şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal MOLEKÜL’e bildirecektir.

3.12 MÜŞTERİ, işbu Sözleşme gereğince, Yazılım’ın çalışacağı gerekli alt yapıyı (gerekli donanıma sahip bilgisayarı,
yazıcıyı, kablolamayı, kesintisiz güç kaynağını vb.) hazır edeceğini ve rutin düzenlenecek olan eğitimlere, programı
ve güncellemeleri daha etkin kullanabilmeleri ve performansının maksimum seviyede hatasız olabilmesini
sağlamak için katılımlara azami özen göstereceğini taahhüt eder.

3.13 MÜŞTERİ, Yazılım’ın bütünlüğünü bozacak ya da performansına etki edecek herhangi bir eylemde bulunamaz.
Sözleşme konusu ürünle aynı amaçla ve bunlara neden olabilecek başkaca bir sistem/yazılım kullanamaz.

3.14 Yazılım, asgari olarak Microsoft Windows (Dış sistemlerin stabil çalışması için gerekli minumum
gereksinimlerde) sürümleri ile çalışmalıdır. Bu işletim sistemlerinin haricinde Yazılım’ın çalışmama durumu
olabileceğini MÜŞTERİ gayri kabili rücuen kabul eder. MOLEKÜL, Yazılım’ın farklı bir işletim sisteminde çalışabilir
versiyonunu üretirse, alınan lisans bu versiyonu da kapsayacaktır. MOLEKÜL, MÜŞTERİ'nin kullanmakta olduğu
işletim sisteminin yeni bir versiyonunun piyasaya sürülmesi halinde Yazılım’ı en geç 1 (bir) ay içerisinde, söz
konusu yeni işletim sistemine uyumlu hale getirecektir.
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3.15 MOLEKÜL, lisans anlaşmasının başlangıç tarihinden itibaren yazılıma ait sorun ve arızaların internet
üzerinden uzak masaüstü bağlantı yoluyla çözümünü sözleşme süresince bedelsiz şekilde garanti eder. Uzak
masaüstü bağlantısı için kullanılacak ek yazılım MOLEKÜL tarafından temin edilecektir. Yazılım ile ilgisi olmayan
işletim sistemi ve bilgisayar kaynaklı sorunlar için destek hizmetleri garanti kapsamı dışında olup, bu hizmetler
taraflar arasında ek bir sözleşme ile ücreti karşılığında gerçekleştirilebilir.

3.16 MÜŞTERİ, kendisinin ve yanında çalışan personelinin, Yazılım’ı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için
kullanacağını, işbu Sözleşme, yürürlükteki mevzuat ve Yazılım’a ilişkin olarak öngörülen diğer hüküm ve koşullara
uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. 

3.17 MÜŞTERİ tarafından işlenilen ve paylaşılan verilere ilişkin tüm sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. Söz konusu
verilerin doğruluğuna ve hukuka uygunluğuna ilişkin olarak MOLEKÜL sorumlu tutulamayacaktır.

3.18 Hiçbir hal ve şartlar altında sözleşme konusu Yazılım lisansının devri, alt lisans verilmesi, alt kiralanması vb.
hukuki işleme konu edilmesi söz konusu olamaz. 

3.19 MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme kapsamında yer alan diğer koşullar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine
aykırı davranması halinde, MOLEKÜL Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek sona erdirme hakkına
sahip olacaktır. Böyle bir durumda MOLEKÜL'ün söz konusu hukuka aykırılıktan doğan zararlarının tazminini
MÜŞTERİ’den talep hakkı saklıdır.

3.20 MOLEKÜL, resmi tatil ve bayram günleri haricinde, web sitesi üzerinde belirtilmiş saatler arasında,
MÜŞTERİ’nin MOLEKÜL'e ait web sitesi üzerinden ve/veya mail yahut telefon yoluyla ulaşabileceği, yerinde destek
birimi ile bakım, güncelleme, yedekleme vb. gibi gerekli her türlü teknik desteği MÜŞTERİ’ye en geç 48 saat
içerisinde sağlayacaktır. Resmi tatil ve bayram günlerinde acil müdahale gerektiren hallerde ise MOLEKÜL'ün
belirttiği mail adresine bildirim yapılmak suretiyle veya telefon yoluyla gerekli destek MOLEKÜL tarafından 4 saat
içerisinde sağlanacaktır. 

3.21 Doğal afetler, yangın, pandemi, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da
savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, öngörülmeyen ve tarafların
kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri
borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini
imkânsızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis
sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse, MOLEKÜL'ün
sağlamakla yükümlü olduğu bakım, güncelleme gibi destek hizmetlerinde ortaya çıkabilecek aksamalardan
MOLEKÜL sorumlu değildir. Bahsi geçen mücbir sebep halinin sona ermesinden itibaren MOLEKÜL'ün destek ve
bakım yükümlülüğü sözleşmede belirtildiği haliyle aynı şekilde devam edecektir.    

MADDE 4 - ÖDEME KOŞULLARI

4.1 MÜŞTERİ, MOLEKÜL tarafından aylık/yıllık olarak beyan edilen ücretleri beyan edilen ödeme koşulları ve
araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında Yazılım’dan faydalanabilecektir.

4.2 Sözleşme konusu Yazılım’a ilişkin ücretler ve şartlar MOLEKÜL'ün web sitesi / Yazılım üzerinden online
şekilde yayınlanacaktır. Lisansa ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, MÜŞTERİ’nin yıllık
üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin
başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca MÜŞTERİ’nin istifası, emeklilik ve ölüm haricinde üyeliğin
herhangi bir nedenle sona ermesi halinde MOLEKÜL tarafından geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3 Müşteri, sözleşme bedeli olan aylık bedel tutarı sözleşme tarihinde MOLEKÜL'ün websitesinde yayınlanan
hesabına veya Online Ödeme kanallarından yatıracak, MOLEKÜL ise ücret ödendiğinde gecikmeksizin fatura
kesecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harç bedellerinden MÜŞTERİ sorumludur.

4.4 Sözleşme bitiş tarihinde yeni sözleşme fiyatı en fazla, eski fiyatın üzerine oransal olarak, Türkiye İstatistik
Kurumu (TUİK) TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 - Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre (TÜFE+Yİ-ÜFE Bir önceki yılın aynı ayına göre
toplanarak 2'ye bölünmesi ile bulunan oran) oranında ilave edilerek, 10TL katları yukarı yuvarlanarak belirlenir.
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MADDE 5 - FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1 Yazılım üzerindeki sözleşme konusu ürünün Bakanlık teknik şartnamesinde belirtilen lisans kapsamı
haricindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat MOLEKÜL'e aittir. Sözleşmedeki hiçbir hüküm Yazılım’a ilişkin
hakların ve menfaatlerin MÜŞTERİ’ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. 

5.2 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve nedenle Yazılım’ı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma,
geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak koduna ulaşma, Yazılım üzerinden işleme eser oluşturma hakkına
sahip değildir.

5.3 yatıracak, , herhangi bir şekilde MOLEKÜL'ün (veya bağlı Şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet
markasını, logosunu, alan adını vs. kendi nam ve hesabına kullanmayacaktır.

5.4 İşbu sözleşme kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü fikri ve sınai hak ihlalinde 5846 Sayılı Kanun ile 6769
Sayılı Kanun hükümleri geçerlidir. 

MADDE 6 - SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

6.1 İşbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda imza ile/yüzyüze birlikte imza ile yürürlüğe girer ve
yürürlük tarihi 1 (bir) yıldır. Ancak, taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği
sürece 1’er yıllık periyotlar halinde uzayacak ve yürürlükte kalacaktır. MOLEKÜL'ün mevzuat ve her türlü yasal
değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi tadil ve revize etme hakkı saklıdır.

6.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine sözleşmenin bitiminden 1 (bir) ay
önceden yapacağı yazılı bir bildirimle, işbu Sözleşme’yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat
ödemeksizin feshedebilecektir. MÜŞTERİ’nin, Sözleşme süresinin bitiminden önce işbu sözleşmeyi 4.2. maddede
belirtilen haller dışında tek taraflı olarak feshetmesi halinde bakiye aylara ilişkin ücret bedeli MOLEKÜL tarafından
iade edilmeyecektir.  

6.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve
diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşı söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde,
bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın MÜŞTERİ tarafından
gerçekleştirilmesi halinde, MOLEKÜL aykırılık giderilene kadar Yazılım lisansını askıya alma hakkına sahip
olacaktır. MÜŞTERİ’nin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde MOLEKÜL Sözleşme’yi derhal geçerli olacak
şekilde haklı nedenle feshedebilecek ve bu sebeple doğabilecek zararlardan MÜŞTERİ sorumlu tutulacaktır.

MADDE 7 - DİĞER HÜKÜMLER

7.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya
aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

7.2 İşbu Sözleşme, sözleşmenin konusunda belirtilen Gizlilik Sözleşmesi ile bir bütündür. Bunlar arasında
herhangi bir çelişki olması halinde, işbu sözleşmede yer alan hükümler geçerli olacaktır.

7.3 MÜŞTERİ ile, sözleşme öncesinde bildirdikleri e-mail vasıtasıyla iletişim ve yazışma sağlanacaktır. E-mail ile
yapılan iletişim, yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

7.4 İşbu Sözleşme’den kaynaklı uyuşmazlıklarda MOLEKÜL'ün ikamet adresinin yetkili olduğu Mahkeme ve İcra
Daireleri geçerli olacaktır.
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