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İNTERNET HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Standart)
İşbu sözleşme Bilgisayar ve Internet servis hizmetleri sağlayıcısı olan Aymeet ile Müşteri arasında;
[ * ] Web Tasarım
[ * ] Hosting (barındırma)
[ * ] İsim Tescil (domain registiration)

1. İŞİ YAPTIRACAK OLAN ŞİRKET VE YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ (MÜŞTERİ)
İsim
Firma Adı
Adres
Telefon

:
:
:
:

E-Mail :

Fax:

2. İŞİ YAPACAK OLAN ŞİRKET VE YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ (AYMEET)
İsim
Firma Adı
Telefon
Adres

: AYÇA SÖZBİR
E-mail
: aymeetreklam@gmail.com
AYMEET YAYINCILIK VE BİLGİSAYAR HİZMETLERİ (www.tfrweb.net)
: 0232 246 6052
Fax : 0232 224 11 57
: 39 Sokak No:18 Daire:2-3 Güzelyalı Konak/İZMİR
Posta Kodu : 35290

3. TürkiyeFirmaReklamları (TFR) Yükümlülükleri
3.1 Müşterinin bilgilerini internet üzerinde tanıtacak dinamik bir web sitesinin hazırlanması.
3.2 com .net vb gibi isim tescili
3.3 1 ana sayfa + 6 ek sayfa tasarımı.
3.4 1 yıllık hosting
3.5 100 Megabyte disk alanı
3.6 3 adet mail
3.7 Arama motorlarına kayıt
3.8 Müşteri ürün bilgilerini içeren metinlerin ve resimlerin web sitesine aktarılması
3.9 Yönetici Kontrol Paneli
3.10 1 yıl süresince müşteriye ücretsiz teknik destek tarafımızdan verilecektir.
4. Müşterinin Yükümlülükleri
4.1 Web sitesinde kullanılacak materyalleri anlaşmadan sonraki yedi gün içerisinde (resim,yazı,logo vb)
4.2 Web sitesinden sorumlu olacak şirket yetkilisinin belirlemek.
4.3 Ödemeleri tam olarak , gününde yapmak.
4.4 Firmamızdan gelen web sitesi içeriği mailini 3 gün içinde müşterinin
hazırlayıp mail adresimize gönderilmesi,gönderilmediği takdirde,web tasarımcının
hazırladığı web sitesini Kabul etmekle yükümlüdür.
5. Kontenjan Ve Süre
5.1 AYMEET tarafından, her sipariş için bir iş başlangıç tarihi verilip, sözleşmede belirtilecektir.
5.2 Web sitesinin hazırlanması için gereken süre 2 haftadır. Bu süre iş başlangıç tarihinde başlar.
5.3 Müşteri, iş başlangıç tarihine kadar web sitesinde yayımlanmasını istediği her türlü medyayı ve metni
hazırlamaktan sorumludur. Dökümanların gecikmesi halinde geçen süre, site teslim tarihine eklenecektir.
6. Garanti
Garanti, web sitesinin, çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır.
TFR İnternet Hizmetleri tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 1
yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması
durumunda 7 (yedi) iş günü içinde müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep
edilmeyecektir. Firma, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Yönetici sayfası müşteriye
teslim edildikten sonra müşteri sitesini bozar ise yardım yapılması ücrete tabidir.
7. Vazgeçme
7.1 Müşteri, sözleşme tarihinden sonra, 1 hafta içinde sözleşmeyi iptal edebilir. Bu durumda, kendisine kesilen
faturaları iade eder.

7.2 Müşteri, sözleşme tarihinin üzerinden 1 haftadan fazla zaman geçtiği halde sözleşmeyi iptal etmek
istediğinde, yapmış olduğu ödemeyi tazminat bedeli olarak TFR İnternet Hizmetleri’ne bırakmayı kabul ve
taahhüt eder.
7.3 Sözleşmenin iptal edilmesi halinde, müşteri, web sitesini teslim alamayacağını kabul ve beyan eder.
8. Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler
Aşağıdaki aktivitelerin AYMEET servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. AYMEET, tek taraflı olarak bu
aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
8.1
AYMEET’ten alınmış webhosting hizmetlerinde Yedek işlemleri müşteriye aittir. AYMEET hiçbir
şekilde müşteriye ait verilerin yedek işlemi ile sorumlu tutulamaz.
8.2
SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir.
SPAM gönderimi, AYMEET 'e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda AYMEET sistemlerinde aşırı
yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.
AYMEET‘ten SMTP hizmeti alanlar, SPAM gonderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu
bulunduran kullanıcılar, AYMEET‘ten SMTP hizmeti alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP
hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde
çalıştıramazlar.
8.3 Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve
patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret
Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu
kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar..
8.4 AYMEET servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları
gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.
8.5
AYMEET servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek
şekilde kullanımı.
8.6
Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak
("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı
sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması.
8.7
Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of
service" gibi, diğer kullanıcıların, AYMEET ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı
kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.
8.8 Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite.
8.9 AYMEET kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar.
9. Anlaşmazlıklar
Bu sözleşmede meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar
bu sözleşmenin 1. sayfasında yazılı adreslerinin aynı zamanda tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Adres değişikliği
karşı tarafa iadeli taahhütlü mektupla bildirilmedikçe hüküm ifade etmez ve bu durumda sözleşmede belirtilen adreslere
yapılan tebligat geçerli sayılır.
10. Ödeme Şartları
10.1 TFR İnternet Hizmetleri banka hesap numaraları: T.C ZİRAAT BANKASI Güzelyalı şubesi:801 Hesap
No:410566305004 İZMİR AYÇA SÖZBİR İBAN NO:TR770001000801410566305004
10.2 Garanti Bankası IBAN No: TR05 0006 2000 2390 0006 2968 70 AYÇA SÖZBİR
10.3 PTT Posta çeki Hesabımız:6360902 İZMİR AYÇA SÖZBİR
10.4 Peşinat, iş başlangıç tarihinde yapılır. Peşinatta meydana gelen gecikme, site teslim süresine de eklenecektir.
İkinci ödeme, sitenin yayımlanacağı gün yapılacaktır. Bu ödeme yapılmadan site yayımlanmaz ve site
şifreleri firmaya teslim edilmez.
10.5 Heryıl güncelleme bedeli
alınacaktır.
11. Fiyat & İşe başlama tarihi

Toplam bedel :

Peşinat:

Kalan bakiye:

Peşinatın ödendiği ve Site Başlangıç tarih:
12. Sözleşme Onayı
Toplam 12 maddeden oluşan bu sözleşme taraflarca okunup kabul edilerek imza altına alınmıştır.

Site Sorumlusu :
Kaşe ve İmza

