AKDENİZMEDYA
WEB TASARIM SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar
Bir tarafta mücahitler Cad. camişerif mah. H. Yılmaz İŞH. Kat : 2 No :5 Mersin adresinde
mukim AKDENİZMEDYA A.Ş. Web tasarım, Bilgisayar hizmetleri ( kısaca Akdenizmedya
olarak alınacaktır.) diğer taraftan
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Adresinde mukim ( kısaca müşteri olarak alınacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şekil ve
şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.
Madde 2. Konu
İş bu sözleşme müşteri’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek
amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının akdenizmedya tarafından hazırlaması
hizmetini kapsamaktadır.
Madde 3.MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 .Müşteri , web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server) sistemini ve bu sistemin
çalışa bilmesi için gerekli donanım, yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle
yükümlüdür.
3.2 . Müşteri, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve
bazlı dökümanları kendisi tedarik etmek yükümlüdür.
3. 3. Müşteri, Akdenizmedya tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım
tekniklerinin teklif hakkında AKDENİZMEDYA’ya ait olduğu, bu yazılımların hiçbir şekilde
çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan ederim.
3. 4. Müşteri, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum, ve yazılımların kendisine ait
olduğunu Akdenizmedya’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan edereim.
Madde 4. AKDENİZMEDYANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4. 1. Akdenizmedya, müşterinin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılıları (web
tasarım) hizmetlerini hazırlamakla yükümlüdür.
4. 2. Akdenizmedya, müşteriye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşa bilecek hatları ve
sorumlulukları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.
4.3 Akdenizmedya, müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut durumlardaki değişikler(
komple tasarım değişikliği getirmeyen düzeltmeler) için gerekli etüd’ü tamamladıktan sonra
verileceği en kısa süre içerisinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret talep etmeyecektir.
4. 4 . Akdenizmedya, müşteri tarafından talep edilen ek tasarım ( tasarım değişikliği
gerektiren düzenlemeler ve eklentiler) için gerekli etüd’ü tamamladıktan sonra verileceği en
kısa süre içerisinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme aktaracağını
beyan eder.

MADDE 5-HİZMET SÜRESİ
5.1 İş bu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi (…………….) yıl olarak belirlenmiş
süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.
5.2 Hizmet bedeli akdenizmedya tarafından (………..)yıllık (…………….)tl kdv dahil olarak
belirlenmiştir
5.3 hizmet bedeli olarak iş başlangıcında100 ytl kapora alınıp kalan ise tasarım süresinin
bitiminde müşrteri tarafından fatura karşılıgı AkdenizMedya ya ödenecektir .
5.4 ödemenin yapılmaması durumunda AkdenizMedya taahhüt ettigi hizmeti ertelemek
durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.
MADDE 6-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İş bu sözleşmenin uygulanmamasından dogabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde
mersin mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
6 (altı) maddeden ve 1 (bir) sayfadan oluşan bu sözleşme……/……./……. tarihinde 2(iki)
nüsha olarak düzenlenmiştir.
AKDENİZMEDYA WEB TASARIM HİZMETLERİ
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