KİRALIK SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ
(DEDICATED SERVER HOSTING)

Madde 1 – TARAFLAR
1.1 Proyaz Bilgisayar Yazılım Donanım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Fevzipaşa Bulvarı No:168/1 Ankara İş Merkezi Oda:207 İZMİR
(İşbu sözleşme içerisinde kısaca PROYAZ olarak anılacaktır.)
1.2 .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(İşbu sözleşme içerisinde kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.)
Madde 2 – KONU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç
duyduğu internet sunucusunun PROYAZ tarafından temin edilmesi ve barındırılması hizmetini kapsamaktadır.
Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 MÜŞTERİ, PROYAZ’dan sadece sunucu desteği alacağından, sistem yönetimi, ihtiyaç duyduğu ek
yazılımlar, site tasarımları ve benzeri konular kendisi tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacaktır. İsteğe bağlı
olarak etüdü ve ücretlendirmesi ayrıca yapılmak üzere gerekli ek destek sağlanabilmektedir.
3.2 MÜŞTERİ, PROYAZ’a ait network(iletişim ağı) ve bağlı bulunduğu ana altyapıya zarar verecek, güvenliğini
etkileyecek aktivitelerde bulunamaz. Bu tür bir sorunla karşılaşılması durumunda, PROYAZ, gerekli müdahale
yapılana kadar erişimi durdurma hakkını saklı tutar.
3.3 MÜŞTERİ ve kullanıcılarının dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait ve
kullanılan ücretli yazılımların lisans bedellerinin ödenmiş olduğunu, PROYAZ’ın hiçbir şekilde sorumlu
olmadığını kabul ve beyan eder.
3.4 MÜŞTERİ, yayınladığı içeriğin T.C kanunlarına uygunluğunu önceden taahhüt eder. Bu yasal düzenleme
ve hükümlere aykırı koşullar oluşması durumunda, PROYAZ, haber vermeksizin verdiği hizmeti durdurma
hakkını saklı tutar.
Madde 4 – PROYAZ’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 PROYAZ, MÜŞTERİ adına bir internet sunucusu (server pc) yapılandırmayı ve gerekli altyapı desteğini
sağlayarak kendi makina parkında(datacenter) hizmete açmayı taahhüt eder.
4.2 PROYAZ, MÜŞTERİ adına yapılandırdığı sunucu için kullanılacak işletim sistemi ve ek yazılımların ücretsiz
olanlarını, herhangi bir bedel talep etmeden kurmayı taahhüt eder. Ücretli yazılımlara ait bedeller
MÜŞTERİ'den ayrıca talep edilir.
4.3 PROYAZ, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş olan sunucunun internet erişiminde Türk Telekom'dan kaynaklanan
sorunlar nedeniyle kesinti oluşması durumunda sorumluluk kabul etmez.
4.4 PROYAZ, elinde olmayan sebeplerden (doğal afet, sel, deprem, yangın, vs...) dolayı, MÜŞTERİ’ye tahsis
edilmiş olan sunucunun internet erişiminde yaşanabilecek kesintilerde sorumluluk kabul etmez.
4.5 PROYAZ, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş sunucudaki fiziksel arızaları 24 saat içerisinde düzeltmeyi taahhüt
eder. Kullanım hatalarından kaynaklanan sistem sorunlarında ise tüm sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir.
4.6 Kullanım hataları nedeniyle oluşacak arızalarda, ücreti mukabilinde gerekli bakım-onarım çalışmasının 24
saat içinde yapılacağı PROYAZ tarafından taahhüt edilmiştir.

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ
5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, süre bitiminde her iki
tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.
5.2 Hizmet bedeli PROYAZ tarafından 1(bir) aylık .........$(Amerikan Doları) + KDV olarak belirlenmiştir.
5.3 Aylık hizmet bedeli, her ayın ......nci günü MÜŞTERİ tarafından fatura karşılığı PROYAZ’a ödenecektir,
belirlenen günün hafta sonuna isabet etmesi durumunda, takip eden ilk pazartesi ödeme günü olarak kabul
edilir.
5.4 Ödemelerin yapılmaması veya aksatılması durumunda, PROYAZ taahhüt ettiği hizmeti ertelemek,
durdurmak veya iptal etmek hakkını saklı tutar. Fatura tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmeyen hizmet
bedellerine %10 gecikme faizi uygulanacaktır.
Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir (Konak)
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6(altı) maddeden ve 2(iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ...../....../....... tarihinde 2(iki) nüsha olarak
düzenlenmiştir.

PROYAZ LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ

[ İMZA – KAŞE]

[ İMZA – KAŞE]

