
IDEAL BILGISAYAR E-TİCARET SİTESİ 

KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

İşbu anlaşma Ergenekon cad. No:41 Muratoğlu Çarşısı kat:5 Daire:124 SISLI – Pangaltı – Istanbul 

adresinde ikamet eden İDEAL BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİS ve İNTERNET HİZMETLERİ 

LTD.ŞTİ / ŞİŞLİ V.D. 4700219562 (Bundan sonra SATICI diye anılacaktır) ile FİRMA 

ÜNVANI:…………………………………………………………….......................................... 

 …………….………………………………………………………………………….………… 

( VERGİ NO:…………………………………………………………………………………... 

ADRES: ……………………………………………...………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………) 

SITENIN WEB ADRESİ :…………………………………………………………………….. 

SITENIN SABIT IP SI : ……………………………………………………………………… 

(Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) Arasında yapılan SATICI  nın üretmiş olduğu elektronik 

ticaret sisteminin MÜŞTERİ ye kullandırılmasına yönelik sözleşmedir. 

HEMENKONTOR sistemi tamamen bir sistem yapısında çalışmaktadır, MÜŞTERİ ilk başta bir sisteme 

giriş bedeli ödeyerek, istediği sistemin adresini belirtir ve bu adres altında sisteme giriş yapar. Bu bedel 

KESİNLİKLE SİTE BEDELİ DEĞİLDİR, kullanıyor olduğu sistem ve mülkiyeti tamamiyle SATICI ya 

aittir. MÜŞTERİ sisteme giriş bedelini ödeyerek, sitenin - yazılımın mülkiyetini değil aylık hosting 

ödemeleri düzenli yaptığı sürece, kullanım haklarını satın almış bulunmaktadır, ilk başta ödenen ücret site 

bedeli değil, sisteme katılım bedelidir, dolayısı ile MÜŞTERİ sitesinin mülkiyeti ile ilgili olarak hiç bir hak 

talep edemez. 

Sistemin kullanıcıya tahsisi ile birlikte site kullanımındaki tüm hukuki ve cezai sorumluluklar MÜŞTERİ 

ye aittir. 

MÜŞTERİ nin sitesinin domain adı, SATICI üzerine görünüyor olsa dahi şirketimize herhangi bir borcu 

olmaması kaydi şartı ile KESİNLİKLE MÜŞTERİ nindir. MÜŞTERİ nin talebi halinde SATICI domain 

in (web adresi) transferi yönünde derhal onay verecektir. 3 ay ödemesi yapılmamış ve sistemden silinmiş 

olan domain lerin isimleri talep edilmesi halinde başka bir kullanıcıya tahsis edilebilir, bu konu ile ilgili 

olarak elinde site kullanım anlaşması bulunan fakat 3 aydır ödemesini yapmamış olan MÜŞTERİ sistem 

dışı bırakılarak  sistemi silinir ve eğer tekrar sisteme dahil olmak ister ve SATICI da kabul ederse, sisteme 

katılım bedelini tekrar öder, bu konu ile ilgili hiç bir itiraz hakkı bulunamaz.. 

Aylık ödemesi yapılmayan sitelerin yayını otomatik sistem tarafından durdurulur ve mesai saati dışında 

kapanmış siteler sadece ilk mesai saati başlangıcında tekrar yayına açılabilir. MÜŞTERİ ödemesini 

aksatmış olmak sureti ile oluşturduğu bu durumdan dolayı uğraması muhtemel hiçbir zarardan firmamızı 

sorumlu tutamaz, herhangi bir talepte bulunamaz. 

3 Ay ödemesi yapılmamış sistemler tamamen sunucudan silinirler ve MÜŞTERİ bu konu ile ilgili herhangi 

bir talep ve hukuki girişimde bulunma hakkı olmayacağını baştan beyan ve kabul eder. 



Sistemlerimizde bayi bilgilerinin, bakiyelerinin yedeklenebilmesi özelliği bulunmaktadır ve bu bilgileri  

periyodik olarak yedeklemek MÜŞTERİ nin sorumluluğundadır. Herhangi bir nedenden dolayı 

oluşabilecek bilgi kayıplarından SATICI nın sorumluluğu bulunmamaktadır. 

SATICI sistemlerinde her türlü koruma alternatifini (IP kısıtlamaları, sanal klavye kullanımı, sisteme girişte 

SMS ile şifre güvenliği vs.. vs ..)  MÜŞTERİ nin istekleri doğrultusunda sunmuştur. Konu bir yazılım 

konusu olduğundan dolayı MÜŞTERİ nin sistemine 3. Şahıslar tarafından oluşabilecek saldırılar, 

şifrelerinin başkaları tarafından ele geçirilmesi, sunucularda söz konusu olabilecek donanım arızaları, 

bozuklukları ve yanmalar gibi herhangi bir olaydan dolayı söz konusu oluşabilecek veri kayıpları - 

mağduriyetler den dolayı SATICI herhangi bir hukuki sorumluluk taşımamaktadır. MÜŞTERİ işbu 

anlaşmayı kaşeleyip – imzalaması sonucunda tüm bu ve buna benzer durumlar karşısında SATICI ya karşı 

herhangi bir hukuksal girişimde dahi bulunma hakkından baştan feragat ettiğini kabul eder. 

Sitelerin mülkiyeti SATICI ya ait olması nedeni ile ileride siteler üzerinden yapılabilecek tüm reklam 

gelirleri tamamen SATICI ya aittir, MÜŞTERİ bu konu ile ilgili itiraz, red ya da hak talep edemez. 

SATICI siteye 3. Şahıslar tarafından yapılması muhtemel tüm kötü niyetli hareketler sonucunda mağduriyet 

yaşamış olan MÜŞTERİ ye elinde bulunan ve adaletin tecellisine yardımcı olabilecek her türlü bilgiyi 

sağlamayı kabul ve taahhüt eder. 

Siteler yazılım lisanslama kanunlarına tabi olarak bir kullanıcıya tek lisans olarak lisanslanmaktadır, site 

devredilemez, SATICI müşterisini kendisi seçme hakkını daima saklı tutar. 

Sitelerde isim değişikliği yapılmaz, isim değişikliği taleplerinde mevcut site kapatılarak yeni site açılır. 

Sistemlerimizin kullanıma açılabilmesi için, kimlik fotokopisi, vergi levhası, şirketler için kuruluş ve yetkili 

kişinin imza sirküleri gerekmektedir, aksi taktirde site aktif edilmez. 

SATICI mesai saatleri ( hafta içi pazartesi – Cuma 09:00 – 19:00) arasında destek sağlamakla yükümlüdür, 

mesai saatleri dışında herhangi bir destek verilmez. 

Yukarıdaki maddeler dışında kalan her türlü kanuni anlaşmazlıklar sonucunda yetkili yargı kurumları 

İSTANBUL/ŞİŞLİ Adliyeleri olarak tayin edilmiştir. 

İşbu sözleşme iki sayfadan ve eklerinden ibarettir,  ………………………..…… tarihinde taraflar 

arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Taraflar işbu anlaşmayı kaşe ve imza altına almak sureti ile 

anlaşmada yazılı tüm şartları kabul etmiş sayılırlar. 

 İDEAL BİLG.TEK.SER.VE MÜŞTERİ 

 İNT.HİZM.LTD.ŞTİ KAŞE- İMZA 

 

 

 

Sözleşme ekleri; 

1- MÜŞTERİ ye ait vergi levhası 

2- MÜŞTERİ nin mevcut adresine ait adina düzenlenmiş bir fatura 

3- MÜŞTERİ firma yetkilisi kimlik fotokopisi 

4- MÜŞTERİ ye veya şirket yetkilisine ait imza sirküsü 

5- MÜŞTERİ şirket ise geçerli bir şirket faaliyet belgesi                         


