WEB KONAKLAMA SÖZLEŞMESİ
1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bu sözleşmede taraflar, aşağıda bahsi geçen hizmeti sağlayan “BİLİŞİM” ve hizmeti kullanan “MÜŞTERİ”dir.
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
MÜŞTERİ’nin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla web sayfalarının ve e-posta hesaplarının
BİLİŞİM’in sunucuları üzerinden yayınlanmasına ve iletilmesine dair hizmetleri kapsamaktadır.
3- TANIMLAR
Bu sözleşmede geçen,
BİLİŞİM: Organize Sanayi Bölgesi 15. Cd. No:1 26110 ESKİŞEHİR adresinde bulunan Eskişehir Bilişim
İletişim ve Sanayi Ticaret A.Ş.’yi,
MÜŞTERİ: WEB KONAKLAMA hizmetinden yararlanan ve BİLİŞİM ile bu sözleşmeyi imzalayan
…...……………… …………………… ………………………………. adresinde bulunan ……………
…………………………………………………… gerçek veya tüzel kişiyi,
WEB KONAKLAMA: MÜŞTERİ’ye ait web sayfalarının internette yayınlaması ve e-posta iletilerinin
gönderilmesi için gerekli alanın BİLİŞİM tarafından sağlanmasıdır.
TARİFE: BİLİŞİM’in bu sözleşme kapsamındaki yapacağı iş ve hizmetlerin karşılığı olarak MÜŞTERİ’den
alınacak ücretleri,
MÜCBİR SEBEPLER: Hizmetin sağlanmasına engel teşkil eden deprem, su baskını, tayfun, salgın hastalık,
lokavt, grev, yangın, savaş, seferberlik ve olağanüstü hal ve benzeri olağan veya olağanüstü sebepler,
resmi makam veya yetkili mercilerin işin yapılmasını engelleyici veya geciktirici kararları, ifade eder.
4- SÖZLEŞMENİN AMACI
Bu sözleşmenin amacı, BİLİŞİM ve MÜŞTERİ‘nin, WEB KONAKLAMA hizmetine karşılık hak, yetki ve
yükümlülüklerini düzenlemektir.
5- TARAFLARIN HAK, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Bu hizmet kapsamında sunumu yapılan her türlü yazılı, sesli veya görsel içerik, Türkiye Cumhuriyeti
Kanunlarına, diğer ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlaki değerlere aykırı olamaz. Aksi takdirde bu sebeple
doğan ve doğacak olan tüm sorumluluklar MÜŞTERİ’ye ait olup, MÜŞTERİ bu konuda BİLİŞİM’in sorumlu
olmadığını kabul ve beyan eder.
5.2. BİLİŞİM, MÜŞTERİ’ye ait web sayfa/sayfaları veya e-posta/e-postaları ile alınan veya gönderilen her
türlü yazılı, sesli veya görsel içerik için doğan ve doğacak olan her türlü zararlardan dolayı sorumlu
tutulamaz. Sorumluluk tamamen MÜŞTERİ’ye aittir.
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5.3. BİLİŞİM tarafından MÜŞTERİ’ye bu hizmet kapsamında gönderilen her türlü erişim bilgilerinin
güvenliği MÜŞTERİ’ye aittir. BİLİŞİM bu erişim bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı
sorumluluk kabul etmez.
5.4. BİLİŞİM, ilgili mevzuat ve kanunlar çerçevesinde WEB KONAKLAMA hizmetine ilişkin MÜŞTERİ’ye ait
verileri düzenli olarak yedek almakla mükelleftir. Ancak BİLİŞİM aldığı yedeklerin güncel olmasından
sorumlu değildir. WEB KONAKLAMA hizmetine ait yedekleme sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. Bu konuda
BİLİŞİM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve BİLİŞİM’den tazminat talebinde bulunulamaz.
5.5. MÜŞTERİ, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim ve
görsel medyaların izinsiz kopyalanması, dağıtılması ve bunların WEB KONAKLAMA hizmeti kapsamında
yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı doğacak her türlü sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. Çıkacak
anlaşmazlıklarda, BİLİŞİM taraf olarak gösterilemez ve sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü
şahıslara karşı taraf MÜŞTERİ’dir. MÜŞTERİ, doğacak olan bütün zararları karşılamayı kabul ve taahhüt
eder. Bu gibi durumlarda BİLİŞİM anlaşmayı feshetme hakkını saklı tutar.
5.6. BİLİŞİM, WEB KONAKLAMA üzerinden verdiği hizmetlerden MÜŞTERİ’nin talep ettiği tarife üzerinden
yararlanmasını sağlamakla, MÜŞTERİ, WEB KONAKLAMA üzerinden aldığı hizmetlerin karşılığı BİLİŞİM’in
Ücret Tarifesinde belirlenen ücretleri ödemekle yükümlüdür.
5.7. BİLİŞİM, bu Sözleşme kapsamında WEB KONAKLAMA hizmeti ile ilgili MÜŞTERİ’nin yazılı ya da kayıtlı
e-posta adresi üzerinden yapacağı talepleri dikkate alacaktır. Bunun haricinde yapılacak taleplerin
BİLİŞİM tarafından karşılanmayacağını MÜŞTERİ kabul eder.
5.8. BİLİŞİM, bu Sözleşme kapsamında verdiği hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması
durumunda, makul bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi ve MÜŞTERİ’yi en kısa sürede
bilgilendirmeyi taahhüt eder.
5.9. MÜŞTERİ, karşı tarafların istemediği reklam ve tanıtım amaçlı e-posta iletisini kesinlikle
göndermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlardan doğacak her türlü sorumluluk MÜŞTERİ’ye
aittir.
5.10. MÜŞTERİ, BİLİŞİM’den aldığı WEB KONAKLAMA hizmetini, BİLİŞİM’in, sistemlerine zarar
vermeyeceğini, işleyişini engellemeyeceğini, bu sistemlerden veri hırsızlığı yapmayacağını ve internet
kullanıcılarını zor durumda bırakmayacağını kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, hiçbir şekilde BİLİŞİM’in
sistemlerinin, güvenliğini tehdit edecek, sisteme aşırı yükleme yapacak, çalışmasını engelleyecek veya
durduracak uygulama ve girişimlerde bulunmayacağını, kendi yetkisi dışındaki herhangi bir bölüme
izinsiz girmeyeceğini, güvenlik taramaları ve e-posta bombardımanı yapmayacağını kabul ve taahhüt
eder. BİLİŞİM bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz feshetme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ
bu durumdan dolayı BİLİŞİM’den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt
eder.
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5.11. MÜŞTERİ Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ’nin bildirdiği e-posta adresine yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri
uyarınca MÜŞTERİ’ye yapılmış sayılır. MÜŞTERİ iletişim adresi ve ikamet adresi değişikliklerini BİLİŞİM’e
yazılı ya da e-posta ile bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan adresine veya
e-posta adresine yapılan bildirim, bizzat MÜŞTERİ’nin kendisine yapılmış sayılır. MÜŞTERİ’nin iletişim
adreslerinde yapacağı değişiklikleri bildirmemesi halinde yeni adresine tebligat yapılmamasından
BİLİŞİM sorumluluk kabul etmez.
5.12. Elde olmayan veya yasal nedenlerle MÜŞTERİ’nin, WEB KONAKLAMA hizmetinin yetkili mercilerce
iletişime kapattırılması gibi hallerde MÜŞTERİ, BİLİŞİM’den hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz.
5.13. BİLİŞİM, WEB KONAKLAMA hizmeti üzerinden sunduğu hizmetlerde değişiklik yapmak, kaldırmak,
yenilemek ve tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
5.14. MÜŞTERİ, Türkiye Cumhuriyeti 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve
Bu Yayın Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve yönetmeliklerine uymakla ve
bu kanun ve yönetmeliklerle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir.
5.15. BİLİŞİM, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgileri yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara vermekle
yükümlüdür.
5.16. MÜŞTERİ’nin, BİLİŞİM’den aldığı diğer hizmetlerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi,
WEB KONAKLAMA hizmetine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı yapılacak kapama
ve fesih işlemine engel değildir.
5.17. MÜŞTERİ, BİLİŞİM’den aldığı tüm hizmetlere tek fatura düzenlenmesini kabul eder.
5.18. MÜŞTERİ, beyan ettiği bilgilere ait değişiklikleri yazılı olarak BİLİŞİM’e bildirmedikçe sözleşmede yer
alan bilgiler geçerli olacaktır.
5.19. MÜŞTERİ, yasalarla kendisine yüklenen ve/veya ileride ihdas edilecek her türlü yasal mükellefiyeti
yerine getirmeyi bu sözleşme ile peşinen kabul eder.
5.20. MÜŞTERİ, BİLİŞİM ile arasındaki ilişkilere dair yasa, tüzük ve yönetmeliklere aynen uymayı, yasa,
tüzük ve yönetmelikler ile ücret tarifeleri üzerinde sonradan yapılacak bütün değişikliklerin kendisine de
uygulanacağını, BİLİŞİM ile arasında ortaya çıkacak bütün anlaşmazlıkları giderilmesinde bu sözleşmenin
yapıldığı yer olan Eskişehir Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduklarını kabul ve taahhüt eder.
5.21. Bu sözleşmede bulunmayan haller için ilgili kanunlar ve yönetmeliklere göre işlem yapılır.
6. ÖDEMELER
6.1. MÜŞTERİ, tarifesi karşılığı ücretini peşin öder. Ödeme yapıldıktan sonra tarafına fatura düzenlenir ve
kanuni adresine posta ile gönderilir.
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6.2. WEB KONAKLAMA hizmetinin uzatılması için MÜŞTERİ’ye bildirilen tutarının son ödeme tarihine
kadar ödenmemesi halinde BİLİŞİM, WEB KONAKLAMA hizmetini iletişime kapatmaya ve/veya sözleşmeyi
feshetmeye yetkilidir.
6.3. MÜŞTERİ, fatura tutarını, BİLİŞİM’in bildirdiği Banka Hesaplarına ya da BİLİŞİM’in kanuni adresindeki
muhasebe birimine fatura bedelinin tamamını öder. MÜŞTERİ tarafından yapılan ödemelerde banka
havalesinin kullanılması durumunda, MÜŞTERİ’nin ödeme tarihi olarak, BİLİŞİM’in hesaplarına geçtiği
tarih geçerli olacaktır.
7.SÖZLEŞMENİN FESHİ
7.1. Sözleşmede yazılı olan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf sözleşmeye aykırı davranmış olur ve
diğer tarafça sözleşme feshedilir. Sözleşmeyi taraflardan birinin herhangi bir sebeple feshi durumunda,
taraflar BİLİŞİM kayıtlarına göre doğmuş ve doğabilecek tüm borçlarını ödemekle yükümlüdür.
7.2. Bu sözleşmesinin haklı nedenlerle BİLİŞİM tarafından feshi durumunda, ödenmiş ücretler iade
edilmez.
7.3. MÜŞTERİ imzalı ve kaşeli resmi yazısıyla ya da kayıtlı e-posta adresinden göndereceği ileti ile
sözleşmesini feshedebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesini isteyemez.
8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
8.1. İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 12 (on iki) ay süreyle geçerlidir. Taraflardan biri
bu sözleşmeyi süresi sona ermeden 15 (on beş) gün önceden karşı tarafa ihbarda bulunarak feshetmediği
takdirde, sözleşme aynı koşullarla gelecek her takvim yılı yürürlükte kalır.
9. SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI
9.1.İş bu sözleşme 9 (sekiz) ana başlık altında ve 4 (dört) sayfadan oluşmakta olup biri MÜŞTERİ’de diğeri
de BİLİŞİM’de kalmak üzere ...../…../.20...... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.
Bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okudum ve aynen kabul
ediyorum.
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