
ELEKTRoNlK oToMATiK TELEFoN sANTRALi PBx)(

BAKIM sözLEŞMEsi

işbu sözleşme Türkiye'de DIYARBAKıR şehrinde.. kain 
_v_e 

bundan 
. 
böyle

müşteri olarak zikredilecek oiyarnakır DisKi GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Merkezi

Diyarbakır,da bulunan ve bundan toyı" ws olarak zikredilecek TELSAN TELEK9M /KADR1

oİıınr ve Diyarbakır Diski GENEL vüoünı-üĞü Müdürlüğü adına

taraflndan imzalanmlştlr,

A ) TAAHÜTLER VE işiN MAH|YETI

lş bu sözleşe koşultarı gereğince YTS bundan böyle "SISTEM" olarak anılacak 6 adet

telefon santrali (dahili tesisat, te|efon makinaları, bilgisayar, teyp, ups, ilave operatris kulaklığı

ve müşteri isteği üzerane yapı|an program değişiklikleri hariç olarak \ arıza ve tamir işlerini,

bu sözleşmenin imzalanmaslndan sonra derhal başlamak üzere (1) bir yıl müddetle ifa

etmeyi müşteride yTs,nin bu hizmetlerine kaçılık aşağıda belirtilen meblağı ödemeyi kabul

ve taahhüt eder ve Üstlenir. Ödemelerin belirlenen tarihlerde o|ması arıza ve tamir

hizmetlerinin devamlılığı sağlar.

B ) ÖDEME şARTLAR|

. yTs tarafından söz konusu sisteme sağlan acak arıza ve tamir hizmetlerine

karşltlkmÜşteriYTS'ye,değiştirilenveyaimalatçılartaraflndanonarımlyaplltna
PARÇALAR HAR|Ç olarak aşağlda belirtilen şekilde ödeme yapılacaktır,

KDVHAR|ç...........#...............,...............TL#......................ödeyecektir

.,,.TL.DiR.

Bu sözleşme hükümleri gereğince yTs faturası karşılığında yukarıda belirtilen bir

ilave bedel sözleşme imza tarihinden itibaren 20 gün içinde belirtiıen banka hesap

numaralarına müşteri tarafından havale edilerek ödenecektir.

Ödemelerin vadesinde yapılamaması hal|nde yTS, arıza tamir hizmetlerini yapıp

yapmamakta veya sözteşmeyi tek taraflı feshetmekte serbesttir.

C ) TAAHHÜTLER

YTS aşağıda belirtilen şartlar tahtında Ve müşteriden herhangi bir ilave bedel ve

masraf talep etmeden iş bu sözleşmenin imzasını müteakip derhal başlamak

üzere ( 1 Yıl) süreyle sistemin anza ve tamir işlerini ifa etmeyi kabul ve taahhüt

eder.

YTS sistem ve buna ait parçalarl iyi durumda bulundurarak işlevlerini yerine

getirebilecek biçimde çalışmasını sağlayacaktır.

sistemin arlza Ve tamir işleri nitelikli teknik personel taraflnda yap|lacaktlr.

Sisteme bağlı olarak bulunan diğer imalatçılara ait aparat ve teçhizatın bakım ve

tamiratı, TT hatlarındaki anza|ar için yapılacak servisler sözleşme kapsamına
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dahil değildir. Müşteriden gelecek her türlü servis taleplerinden ssN servis ücreti

talep etme hakkına sahiptir.

Bu sözleşme ayrıca belirtilen diğer yollarla başvurma dışında, bu antlaşma

tahtlnda verilmesine müsaade edilen herhangi bir ihbar, istek, fatura, bildiri veya

her türlü haberleşme yazlll olarak, şahsen veya taahhütlü posta ile aşağldaki

adrese yollanacaktır.

YTS'ye Yollanacak adres : ... .. . . .. .. . .. . . .. ..

Müşteriye Yollanacak Adres : DlSKi GENEL vÜoÜnLÜĞÜ DiYARBAKR

Müşteri tarafından servis talepleri (0 412 ) 2232714 (pbx) numaralarından ve (0

412) 2236056 nolu faksa veya YTS,nin yazlyla ilgililere bildireceği diğer telefon

numaralarından telefon/faks haberleşmesi ile yapılacaktır.

Sözleşme süresinde eğer müşteri halen bulunduğu yerden başka bir yere

taşınacak olursa yTs bu taşınma sırasında gerekli montaj giderleri müşteriden

talep edecektir. Müşteri isteği üzerine yeni binadaki sisteme ayrılan yer SSN
montaj uzmanlannca Uygun bulunmak koşulu ile montajını yaparak çalışmayı
taahhüt eder.

Doğal felaketler, yangln, ani voltaj, ylldırım, Teçhizatın yanlış şekitde kullanılması

veya fiziki olarak kötü niyetli kullanllması ve kaza nedeniyle hdsıl olan zararlardan

dolayı meydana gelecek arızalarla ilgili olarak teçhizatta yapılacak tamir ve

tebdiller sözleşme şartlarına d6hil olmayacak, bu durumda müşterinin müdahale

talebi olumlu karşılanacak fakat malzeme ve işçilik YTS 'nin faturası üzerine

ayrıca ödenecektir . SSN teknisyeni ile müşteri yetkilisi bu hususta ortak karar

verecektir.

Bildirilen anzanln tamirinde kullanllacak malzemenin YTS tarafından yapılan

işçilik ücreti allnmayacaktır. Ancak arlzanın tamirle giderilmemesi halinde ünite

Veya kart yenisi ile değiştirilecekse yada ilgili ünite onarımı imalatçı firmaya
yaptırılacaksa değiştirilen / onarılan malzemenin değişim ve onarlm bedeli müşteri

taraf lnda ayrlca ödenecektir.

Sistemin herhangi bir kısmında arıza olması halinde müşteri yetkilisi bu durumunu
YTS'ye bildirilecek ve YTS kendi çalışma usulüne göre gerekli arıza ve tamir
hizmetlerini temin edecektir. Yanlış yapllan bildirimler sonrası yapılacak olan
servislerde, herhangi bir arza görü|memesi halinde SSN servis ücreti talep etme
hakklna sahiptir.

YTS' nin bu sözleşmenin içerdiği taahhütlerden herhangi birisinin ifası Doğal
felaketler, Halk düşmanlarının harek6tı savaş, Ayaklama, Yangın, Patlama,
Sabotaj, sel basklnl, Dev|et dairesi memuru Veya temsilcisinin direktifleri ve
emirlerine uyma zorunluluğu, sisteme ulaşmanın olanaksızlığı YTS veya
Müşteride olabilecek grev gibi durumlara bağlı olup bunlardan herhangi birinin
zuhurunda YTS'nin vecibesi yerine getirememesi dolaytsıyla, YTS herhangi bir
kayba ve mesuliyet maruz bırakılmayacak ve YTS'ye taahhütlerini yerine
getirilmemesi için makul bir süre tanınacaktır .
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Bu sözleşme müşterinin ve YTS'nin yetkiii temsilcileri tarafından yazılı ve imza
olarak yapacaklan değişiklik ve ilaveler haricinde hiçbir değişikliğe ve ilavelere
tabi tutulmayacak ve ayrıca yapılacak değişiklerin bu sözleşmenin kapsamına
girdiği açıkça belirtilecektir.

Sistemin yetkili YTS personeli veya temsilcileri dışında başkaları tarafından yeni

bir mahalle taşınması ve monte edilmesi halinde sözleşme hükümsüz olacaktır.
Bundan ayrı olarak sistemin müşteriye tabi kuruluşlar dışında hükmi şahsa
satIlmasl durumun bu sözleşme üçüncü şahlslara devredilemez. Yukarıda
zikredilen durumundan birnin zuhurunda müşteri sözleşme bedelini kabullenmiş
o|up, müşteriye herhangi bir para iadesi yaplmaz.

YTS Personeli olmayan bir kimsenin veya YTS tarafından tasvip edilen şahısların
kişiler taraflndan yapılacak tamir, tadilat ve kapasite değişikliği YTS'nin tamir
masraflarını artırırsa YTS, müşteriye durumdan haberdar edecek ve tamir ile
sözleşme ücretinde bir ayarlama yapılacaktır. Artan masraf üzerinde bir
an|aşmaya varılmazsa YTS, kendi inisiyatifiyle bu anlaşmayı sona erdirebilir ve
böyle bir durumda geriye para iadesi mevzubahis olmaz.

Müşteri veya bağlı kuruluşların YTS personeli veya temsilcileri sistemle ilgili

hizmetlere benzer servislerin direkt ifası için bu sözleşme süresince herhangi bir
sözleşme yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

İş bu sözleşme 1 nüsha olarak hazırlanmıştır.

İş bu sözleşme ......l......l2O2..... tarihine kadar geçerlidir

Bu sözleşmeden doğabilecek her çeşit anlaşmazlığa bakmakla yetkili
mahkemelerin DiYARBAKIR mahkemelerinin olduğu taraflarca kabul olunur.

MU Ri ADl

üilgi İşlem Dai,

YTs AD|NA


