……………………………………. (Bundan böyle 'KUŞADASI HAVADİS' olarak
anılacaktır) , ile Yayın Kuruluşu (Bundan böyle 'YAYINCI' olarak anılacaktır) aşağıda
belirtilen hükümler uyarınca anlaşmaya varmışlardır.
1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

A-KUŞADASI HAVADİS
……………………………….
……………………………….
Tel :
E-mail :
V.D. :
V.N. :
Ticaret Sicil No:
2. ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Taraflar yapılmış olan hizmet sözleşmesiyle ilgili her türlü tebligat için sipariş formunda
belirtilen elektronik posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt
etmişlerdir.
Yapılan her türlü tebligat tebliğ edilmiş kabul edilecektir ve işbu adreslere ait değişiklikler
diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli tebligat adresi olarak kabul
edilecektir.
İşbu sözleşme nedeniyle tarafların e-mail kullanarak birbirlerine yapacakları her türlü bildirim
aynen geçerli olup, e-mail'in gönderici tarafından yollanmasından iki iş günü sonra karşı
tarafa ulaştığı kabul edilecektir. Taraflar, bu husustaki her türlü itirazlarından peşinen feragat
ederler.
Sözleşme sırasında verilen elektronik posta adresine KUŞADASI HAVADİS her türlü bilgi,
yazı, ihtar içerikli bildirimler gönderebilir.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
KUŞADASI HAVADİS ve YAYINCI www.kusadasigundem.com adresli internet sitesinde
yayınlanacak içerik ve bağlantı hizmetleri konularında aşağıda maddeler halinde düzenlenmiş
olan hükümler uyarınca anlaşmaya varmışlardır.
4. YAPILAN SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ & SÖZLEŞME SÜRESİ
YAYINCI, sözleşmeye konu olan internet sitesini www.kusadasigundem.com'da yer alan
elektronik kayıt formu aracılığı ile kayıt ettiği ve bu elektronik sözleşmeyi onayladığı andan
itibaren sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresi kayıt edilen internet sitesi KUŞADASI
HAVADİS'da yayınlandığı sürece devam eder.
5. SÖZLEŞME KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLER

KUŞADASI HAVADİS tarayıcı robotlarını kullanarak YAYINCI'ya ait internet sitesi
içeriğinin bir bölümünü YAYINCI'nın internet sitesine link vermek şartıyla
www.kusadasigundem.com adresinde yayınlar. Bu içerik haber görselleri, haber başlıkları,
yazar fotoğrafları, makale başlık ve içerikleri, video ve fotoğraf albüm görselleri veya
sözleşme konusu olmayan ancak KUŞADASI HAVADİS tarafından yayınlamaya değer
bulunan tüm diğer içerikleri kapsar.
KUŞADASI HAVADİS, YAYINCI'ya tahsis edeceği kontrol paneli yazılımı ile bir kısım
içerik ve bilgilerin YAYINCI tarafından güncellenebilmesini sağlar.
KUŞADASI HAVADİS YAYINCI'nın internet sitesinden botlar vasıtası ile topladığı
görsellerin yanında veya sayfanın farklı pozisyonlarında veya internet sitesinden
YAYINCI'nın internet sitesine verilen bağlantılarla açılan sayfaların üst kısmında IFRAME
içerisinde reklam yayınlayabilir. YAYINCI işbu sözleşme ile bunu peşinen kabul eder.
6. YAYINCININ SORUMLULUKLARI
a. İçeriklerinde Cinsellik, Porno, Hack, Warez, Crack ve T.C. Yasalarına aykırı öğeler
bulunan sitelere bağlantı hizmetleri verilmez. Söz konusu kural ihlalleri oluştuğu
taktirde KUŞADASI HAVADİS ilgili linklere verilen bağlantı hizmetlerini durdurur.
YAYINCI'ya ait içeriklerde T.C. Yasalarına aykırı öğelerin bulunması halinde
doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk YAYINCI'ya aittir.
YAYINCI tarafından yayınlanmak üzere verilen içerikte ve/veya güncellenmiş
içerikte yukarıdaki maddeler kapsamına giren yada bu sözleşmede belirtilmemiş ancak
KUŞADASI HAVADİS tarafından sakıncalı ve/veya bulundurulması uygun
bulunmayan içerik de tek taraflı olarak hiçbir sebep göstermeksizin yayından
kaldırılabilir.
Böyle bir durumda KUŞADASI HAVADİS'ın herhangi bir yükümlülük altına
girmeyeceğini YAYINCI işbu sözleşme ile kabul eder.
b. KUŞADASI HAVADİS, 'dan hizmet almaya başlayarak sözleşme maddelerini kabul
etmiş olan YAYINCI'nın içeriği ile ilgili olarak KUŞADASI HAVADİS'ın
uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararların muhatab ve sorumluluğunun
kendisinde olacağını işbu sözleşme ile kabul eder.
c. Yayınlanan içeriğin doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda YAYINCI
sorumludur.
d. YAYINCI, gerek KUŞADASI HAVADİS'a vermiş olduğu bilgilerin gerekse bu
sözleşmede belirtilen bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Aksi takdirde doğacak tüm
hukuki ve cezai sorumluluk YAYINCI'ya ait olacaktır.
e. YAYINCI'ya ait içeriğin herhangi bir üçüncü şahıs haklarını ihlal etmesi durumunda,
YAYINCI tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını, KUŞADASI HAVADİS'ın
böyle bir ihlalden doğacak her türlü maddi ve manevi zararını derhal tazmin etmekle
yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
f. YAYINCI, KUŞADASI HAVADİS'a ait sunucularda kullanımına açılan servisleri
diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek,
sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri
herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz.

YAYINCI hiçbir şekilde KUŞADASI HAVADİS'a ait sistemlerin güvenliğini tehdit edecek
girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz.
T.C. yasalarına aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında T.C. Cumhuriyet Savcılığı' na suç
duyurusunda bulunulacaktır.
7. KUŞADASI HAVADİS'IN SORUMLULUKLARI
a. YAYINCI ile yapılan sözleşme KUŞADASI HAVADİS'a hiçbir şekilde,
YAYINCI'ya ait içeriği denetleme yükümlülüğü getirmez.
b. KUŞADASI HAVADİS, internet üzerinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu, güncelliği
veya geçerliliğini taahhüt etmediği gibi, YAYINCI'nın bu nedenle veya internet
üzerinde kaybolan, değişen veya eksik iletilen bilgilerinden dolayı uğrayacağı zararlar
nedeniyle hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.
c. YAYINCI'nın internet üzerinde üçüncü şahısların eylemlerinden dolayı uğrayacağı
zararlardan KUŞADASI HAVADİS sorumlu değildir.
d. KUŞADASI HAVADİS'ın tek sorumluluğu, teknik imkanlar ve işbu sözleşme
hükümleri dahilinde YAYINCI'ya ait içeriğin bir kısmını www.kusadasigundem.com
adresinde yayınlayarak internet kullanıcılarının kullanımına sunulmasına sağlamaktır.
8. KUŞADASI HAVADİS'IN YETKİLERİ
a. KUŞADASI HAVADİS , önceden e-mail aracılığıyla bildirerek, hizmet süre ve
şartlarını, uygulanan hizmet bedellerini veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak
değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. YAYINCI, yeni şartları kabul etmediği
takdirde, KUŞADASI HAVADİS'a bildirimde bulunarak işbu sözleşmeyi sona
erdirebilir.
b. KUŞADASI HAVADİS'ın işbu sözleşmede zikredilen haklarını belirtilen sürelerde
kullanmaması, hiçbir suretle feragat olarak nitelendirilemez .
9. VERİLEN HİZMET(LER)İN DURDURULMASI
1. KUŞADASI HAVADİS, YAYINCI'nın işbu sözleşme konusu sorumluluk ve
yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve/veya gereği gibi yerine getirmediğini tesbit ettiği
takdirde, YAYINCI'ya sağladığı hizmetleri bir süreye bağlı olmaksızın YAYINCI'ya
bildirimde bulunmadan sözleşmeyi tek yanlı ve tazminatsız olarak feshetmeye,
sağlamakta olduğu hizmetlerin herhangi birisini veya tamamını durdurmaya, silmeye
veya askıya almaya yetkilidir. YAYINCI servis kesintilerinden ötürü uğrayacağı
zararlardan dolayı KUŞADASI HAVADİS'ı sorumlu tutmayacağını işbu sözleşme ile
peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. SÖZLEŞMENİN FESİH
YAYINCI dilediği zaman KUŞADASI HAVADİS'ın kendisine sağladığı tüm bağlantı
hizmetlerini durdurmaya yetkilidir. Bu talebini KUŞADASI HAVADİS'a ilettiği andan
itibaren 3 işgünü içerisinde ilgili internet sitesine ait tüm bağlantılar yayından kaldırılarak
YAYINCI'nın üyeliği iptal edilecektir.

