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İŞ BAŞLANGIÇ TARİHİ:   

 
1. İŞİ YAPACAK OLAN ŞİRKET VE YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ 

 
 İsim :ENES AKEL  E-mail : info@akelhosting.com 
 Şirket :AKEL HOSTİNG BİLİŞİM HİZMETLERİ 
 Adres  :Çamçeşme Mah. Misakı Milli Cad. No:27/A Pendik/İST 
 

 
2. İŞİ YAPTIRACAK OLAN ŞİRKET VE YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ  

 
 İsim : E-mail :  
 Şirket : Telefon :   
 Adres :  
                             

   

3. Galaksi Bilişim Hizmetleri'nin Yükümlülükleri 

 
1 Tanıtım ve vizyonu hedef kitlesine iyi yansıtan bir statik web sitesinin hazırlanması 

2 1 Anasayfa + 5 Adet Sayfa Tasarımı 
3 1 Yıllık Hosting 
4 500 Mb disk alanı 
5 5 adet E-mail 
6 Firma ve ürün bilgilerini içeren metinlerin ve resimlerin web sitesine aktarılması 

4. Firmanın Yükümlülükleri 

 
7 Web sitesinde kullanılacak materyalleri sağlamak, metinleri bilgisayar ortamına aktarmak, resimleri bilgisayar 

ortamında veya yüksek kalitede tab edilmiş şekilde vermek 
8 Kullanılacak materyallerin telif haklarını satın almak(Site yapım aşamasında kullanılan materyallerin telif hakları ile 

ilgili doğacak olan mesuliyet işi yaptıran firmaya aittir.)  
11 Web sitesinden sorumlu olacak şirket yetkilisini belirlemek 
12 Ödemeleri tam olarak, gününde ve nakten yapmak 

5. Tasarım Değişiklikleri ve Güncelleme 

 
13 Yeni statik sayfa ekleme işi sayfa başına 15$ + KDV şeklinde ücretlendirilecektir. Değişiklikler, gerekli materyal 

firma tarafından sağlandıktan sonra 5 iş günü içinde tarafımızdan gerçekleştirilecektir. Güncelleme veya tasarım 
değişikleri ya da yeni statik sayfa eklenmesi acil isteniyorsa, alınacak ücret %50 arttırılacak ve değişiklikler, 
gereken materyallerin firma tarafından sağlandığı gün içinde yapılacaktır. İmlâ hatalarını düzeltme, adres, telefon 
ekleme veya düzeltme gibi ufak değişimler ücretsizdir. 

6. Site Yenileme 

 14 Site Yenileme Periyodu aksi belirtilmediği sürece 1 yıldır.Bu sürenin bitiminde site aynen muhafaza edilerek alan 
adı ve hosting süresi 1 yıl uzatılır.Yenilemeyi Kabul eden müşteri sözleşme bedelinin %50’sini ödeyerek yeni 
sözleşme imzalar.Site yenileme hizmeti istenmezse 1 yıllık sürenin sonunda internet sitesi Medtasarım 
serverlarından silinir aynı zamanda alan adı yenilemesi yapılmaz. 

7. Kontenjan Ve Süre 

 
15  İnternet Sitesinin kullanım süresi Alan adı tescili tarihinden itibaren başlar. 
16 Statik web sitesinin hazırlanması için gereken süre 2 haftadır. Bu süre iş başlangıç tarihinde başlar. 
17 Firma, iş başlangıç tarihine kadar web sitesinde yayımlanmasını istediği her türlü medyayı ve metni hazırlamaktan 

sorumludur. Dökümanların gecikmesi halinde geçen süre, site teslim süresine eklenecektir. 
 

8. Garanti 

 
18 Garanti, statik web sitesinin, istenen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra 

çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır. Akel Hosting 
İnternet Hizmetleri tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak statik web 
sitesinde, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin 
çalışmaması durumunda 5 (beş) iş günü içinde müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir 

İNTERNET SİTESİ SÖZLEŞMESİ 



                                                                 

 Çamçeşme Mah. Misakı Milli Cad. No:27/A Pendik/İST. • Tel: (0544) 606 90 60  • www.akelhosting.com 

2 

ücret talep edilmeyecektir.  Firma, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Bu şifreler 
firmaya teslim edildiğinde firmanın web sitesi garanti kapsamı dışında kalır. 

9. Anlaşmazlıklar 

 
19  Bu sözleşmede meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda İstanbul…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. Fiyat 

 
20   Toplam :       TL                          

11. Ödeme Şartları 

 
Galaksi bilgisayar- Enes AKEL 
Şube Kodu:Gebze İŞ BANKASI 
Hesap No: 
IBAN:TR 21 0006 4000 0012 4202 3637 56 
 
 

21   Sözleşme İmzalandığında işe başlanmadan önce sözleşme bedelinin %50’ si nakit olarak alınıp site yayına hazır 
hale geldiğinde kalan %50’si tahsil edillir. 

12. Ödeme Tablosu 

 

Toplam Bedel:…………….. TL 

 
Alınan   :……………. TL 
 
Kalan    :……………. TL 

13. Sözleşmenin Geçerli Olması İçin Gereken Belgeler 

 
22 Bu sözleşmenin firma imza yetkilisi tarafından imzalanmış nüshası 
23 Firma vergi levhasının ve bu sözleşmeyi onaylayan imza yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi 
24 Tescil edilecek domain şirket için istenmişse, ticaret sicil gazetesi fotokopisi; marka için istenmişse marka tescil 

belgesi fotokopisi. 
 

14. Sözleşme Onayı 

 
Toplam 14  maddeden ve iki sayfadan oluşan bu sözleşmenin her sayfasını, aşağıda adı soyadı yazılı firma imza 
yetkilisi okuyup, hür iradesiyle kabul etmiş olduğunu hem alttaki damga pulunun üzerine ve hem de sayfanın altına 
attığı imza ile beyan etmiştir. 

 
 

Site Sorumlusu:                                                                       Ünvan :  
 
                     
 
 

 


