
WEB Bulut SÖZLEŞMESİ
Hizmet Tutar Mik. Toplam Tutar ACIKLAMA

Domain-Alan Adı 75TL 1Ad. 75TL Yıllık yenileme ucreti alınır
Hosting-Yer Sağlayıcı 175TL 1Site 175TL Yıllık Yayın ucreti alınır
Kurulum 250TL 250TL Başlangıç ucreti alınır
Özel Tasarım 300TL 300TL Tasarım beyenildiğinde alınır
Özel Animasyon TL TL animasyon beyenildiğinde alınır
Reklam 300TL 300TL Yayınlanma süresince ucreti alınır
İlave Paket ilave edildiğinde ucreti alınır
emlak 200TL 1 200 TL
Dil : TL ilgili alanlara farklı diller
Toplam 1300TL Sözleşme Başlangıc: 2017-07-08
Indirim 400TL Sözleşme Yenileme: 2018-06-08
Genel Toplam 900TL Sözleşme Bitişi: 2018-07-08
Ödeme Planı: Özel Şartlar 
SÖZLEŞME 
1.Alan adı alınarak sözleşme yürürlüğe girer. 
2.Yer ücreti alınarak site yayınına müşteri eğitimi ile birlikte başlanır. 
3.Kalan Bakiye ödeme planında belirtildiği zamanlarda alınır. Ödemelerin tamamlanması ile Fatura kesilir. Fiyatlarımızda KDV Hariçtir. 
4.Alan adı, Yer, E-posta ücretleri yıllık alınır. 
5.Tasarım, Programlama, Dil ve Modül ücretleri tek seferlik alınır. 
6.Tasarım, Dil ve İlave İstekler yeniden ücretlendirilir. 
7.İçerik Destek ve Reklam Ücretleri, destek ve reklam zamanlarında alınır. 
8.Verilen hizmetin beğenilmemesi durumunda Yıllık Ücretler'in harici müşteriye iade edilir. Alan Adı ve Yer şifreleri müşteriye mail ile gönderilir. Sözleşme bitimine kadar mail
ile destek verilir. 
9.Sözleşme süresince Site Yayınından Softmobil (Yer sağlayıcı), Site içeriğinden Müşteri (İçerik Sağlayıcı) sorumludur. 
10.Alan Adı süresi bitmeden 1 Ay önce yenilenmeyen sözlesme iptal edilir. 
11.Sözleşme iptali durumunda mevcut site HTML Halinde CD yada Mail ile teslim edilir. 
12.Alan adlarının transferi durumunda Alan adı ücreti kadar transfer bedeli alınır. 
13.Ödemelerin zamanında yapılmaması veya sözleşmenin iptal edilmesi durumunda Site geçici olarak kapatılır ve reklam yayınlanır. 
14.Sitelerimiz Teknoloji İletişim Kurumunun 178 Sayılı Yer sağlayıcı Faaliyet Belgesi ile 5651 Sayılı Kanun'a göre hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. 
15.Site yedekleri Yer Sağlayıcı tarafından aylık olarak alınır. Sunucularda meydana gelen bir sorun durumunda en geç bir ay önceki yedekler geri yüklenir. 
16.Bu sözleşme imzalandıktan sonra Borçlar Kanunu'nun 156/2 maddesine göre müşteri site yapımından vazgeçtiği taktirde Alan Adı ve Yer Ücretleri'ni geri alamayacaktır. 
17.Geciken ödemelere %3 vade farkı uygulanır. Bu sözleşmenin uygulamasından doğacak hertürlü uyuşmazlığın giderilmesinde T.C. Ayvalık Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir. 
5651 Sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 
İçerik Sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri, 
MADDE 5 – (1) Ticari veya ekonomik amaçlı içerik sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve erişim sağlayıcıları, aşağıda belirtilen tanıtıcı bilgilerini, kendilerine ait internet ortamında,
kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında, doğru, eksiksiz ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür: 
a) Gerçek kişi ise; Adı ve Soyadı, tüzel kişi ise; Ünvanı ve sorumlu kişiler, Vergi Kimlik Numarası veya Ticaret Sicil Numarası, 
b) Yerleşim Yeri, tüzel kişi ise Merkezinin Bulunduğu Yer, 
c) Elektronik İletişim Adresi ve Telefon Numarası, 
ç) Sunduğu hizmet, bir merciin iznine veya denetimine tabi bir faaliyet çerçevesinde yapılıyor ise, yetkili Denetim Merciine İlişkin Bilgiler. 
(2) Ticari veya ekonomik amaçlı içerik sağlayıcı, birinci fıkradaki bilgilerle birlikte, yer sağlayıcıya ilişkin tanıtıcı bilgileri, doğru, eksiksiz ve güncel olarak ana sayfasında
bulundurmakla yükümlüdür. 
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı veya erişim sağlayıcıya Başkanlık tarafından ikibin
Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
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