
IDEAL BILGISAYAR SANAL SUNUCU 

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: ……………………………………………...………………………………………… 

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

SUNUCUNUN SABIT IP SI : ……………………………………………………………………… 
 

(Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) Arasında yapılan SATICI ya ait olan bir sunucunun ve 

sunucuya bağlı IP adresinin MÜŞTERİ ye kullandırılmasına yönelik sözleşmedir. 

MÜŞTERİ nin ödemiş olduğu ücret SATICI nın kendisine tahsis etmiş olduğu sanal sunucunun ve IP 

adresinin kullanımı için tahsil edilen bedeldir. Bu bedel KESİNLİKLE SUNUCUNUN MÜLKİYET 

BEDELİ DEĞİLDİR, kullanıyor olduğu sunucunun mülkiyeti tamamiyle SATICI ya aittir. MÜŞTERİ 

bedelini ödeyerek, sunucunun ve IP adresinin mülkiyetini değil aylık sunucu ödemelerini düzenli yaptığı 

sürece, kullanım haklarını satın almış bulunmaktadır, dolayısı ile MÜŞTERİ sunucu ve IP adresinin 

mülkiyeti ile ilgili olarak hiç bir hak talep edemez. 

Sunucunun MÜŞTERİ ye tahsisi ile birlikte sunucu kullanımındaki tüm hukuki ve cezai sorumluluklar 

MÜŞTERİ ye aittir. 
 

3 aydır sunucu ödemesini yapmamış olan MÜŞTERİ  sistem dışı bırakılarak sunucu silinir ve MÜŞTERİ 

eğer tekrar sisteme dahil olmak ister ve SATICI da kabul ederse, yeni bir sunucu tahsis edilir, MÜŞTERİ 

eski sunucudaki verileri ile ilgili herhangi bir hak idda edemez. 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 sunucuların tamamen silinmesi durumunda MÜŞTERİ bu konu ile ilgili herhangi 

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

Sunucular tamamen MÜŞTERİ nin sorumluluğundadır. Herhangi bir nedenden  dolayı oluşabilecek bilgi 

kayıplarından SATICI nın sorumluluğu bulunmamaktadır. MÜŞTERİ ihtiyaç duyduğu taktirde kendi 

yedeklemesini kendisi yapacaktır. 

SATICI sunucuları belirli yazılım ve donanımlar sureti ile belirli güvenlik korumaları altına almış 

bulunmaktadır fakat konu sanal ortamda direk olarak tüm yönetimi  MÜŞTERİ  ye teslim edilmiş bir 

sunucu konusu olduğundan dolayı ve bu ortamda sunucu yöneticisinin yapması muhtemel hatalardan dolayı 

korumalar zayıflatılabileceğinden MÜŞTERİ nin sunucusuna 3. Şahıslar tarafından oluşabilecek 

saldırılar ve bu saldırılar sonucunda, sunucularda 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 ve beyan eder. 

 



 MÜŞTERİ, sunucusunun kullanıma açılabilmesi için, aşağıda belirtilmiş evrakları SATICI ya 

göndermeyi Kabul ve taahhüt eder, bu evraklar SATICI ya ulaşmadan sunucu aktivasyonu yapılmaz.. 

 
 

MÜŞTERİ işbu anlaşmayı imzalayıp akit altına alarak, yukarıda bahsi geçen tüm şartları kabul ettiğini 

sunucu kullanımı dolayısı ile herhangi bir şekilde SATICI yı uğratabileceği tüm zararı en geç 2 iş günü 

içerisinde nakten ve defaten SATICI ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

Doğabilecek her türlü kanuni anlaşmazlıklar sonucunda yetkili yargı kurumları İSTANBUL Adliyeleri olarak  

tayin edilmiştir. 

 

İşbu sözleşme ……………………… tarihinde taraflar arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir… 

 

 

 İDEAL BİLG.TEK.SER.VE Müşteri Adı Soyadı, Kaşe ve imza 

 İNT.HİZM.LTD.ŞTİ 

 

 

 

 

 

 
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 


