HİZMET KOŞULLARI
Bu Hüküm ve Koşullar, WERI Consulting web sitesi (consult.weri.eu) aracılığıyla WERI
Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (bundan sonra WERI olarak
anılacaktır) tarafından sunulan hizmetlerin kullanımını düzenler.
Bu Hüküm ve Koşullar, WERI ve hizmet alan kişi veya kurum arasındaki sözleşmeyi ve
anlayışı temsil eder.
Lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.
WERI Consulting web sitesi aracılığıyla WERI'den herhangi bir hizmet almaya karar
verdiğinizde paylaştığınız doküman ve verilerin kullanılmasına rıza göstererek, bu
Sözleşmede belirtilen tüm hüküm ve koşullara uymayı kabul edersiniz.
WERI, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda, önceden
veya önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar,
değiştirilmiş Sözleşmenin consult.weri.eu web adresinde yayınlanmasından itibaren tüm
hizmet alan taraflar için geçerli olacaktır.
WERI, hizmet alımı yapan tarafların aldıkları hizmetlerin bu Sözleşmeye uygun kalmasını
sağlamak için zaman zaman bu belgeyi okumaktan sorumlu olduğunu hatırlatır.
Hizmetler
Her siparişte, WERI hizmet alımı yapan tarafa ayrı bir teklif verir. Verilen teklifin kabulünün
ardından WERI, hizmet alımı yapan kişi ve kurumlara, kişisel ve profesyonel detaylar
verdikleri bir form göndererek, hizmetin türü, ücreti ve tahmini tamamlanma süresini
karşılıklı teyit eder. Karşılıklı teyitin ve hizmet ile ilgili ücretin %50'sinin ödenmesinin
ardından hizmet alım süreci başlar.
WERI, hizmet alımı yapan tarafla hizmet alımı süresince e-posta yolu ile iletişim kuracaktır.
Her iki taraf da hizmet satın alımının başarılı bir şekilde tamamlanmasını kabul ettikten
sonra WERI, hizmet alan tarafa hizmet alım sözleşmesinin sona erdiğine dair bir form
gönderecektir. Hizmet alımı yapan taraf, hizmet ile ilgili ücretin kalan %50'sini ödedikten
sonra bu formu doldurup WERI'ye gönderir. Bu işlemler tamamlandığında hizmet
sözleşmesi kendiliğinden sona erer.
WERI Consulting, sunduğu hizmetler sonrasında, bir projenizin veya makalenizin hakem
incelemesi sonrasında fonlanmak amacıyla seçileceğini veya yayın için kabul edileceğini
hiçbir şekilde garanti etmez. WERI'nin yayınladığı dergilerdeki dergi editörleri, dergide
yayımlanan makalelerin niteliğine ve uygunluğuna bağlı olarak yayına gönderilen makaleleri
bağımsız olarak değerlendirir ve editoryal değerlendirmelerinde, bir makalenin WERI
Consulting aracılığıyla düzenlenip düzenlenmediğini dikkate almazlar.

WERI Consulting, hizmet alan tarafların, hizmet alımı sırasında kendilerine sunulan bir
belgeyi gelecekte kullandıklarında, elde edecekleri sonuçlar için herhangi bir garanti
vermez.
Hizmet alan taraf, Hizmetler için tahsil edilen ücretlerin, hizmet alanın belgeyi daha sonra
kullanması sonrasında elde edeceği herhangi bir sonuç ile ilişkilendirilemeyeceğini kabul
eder.
WERI Consulting akademik çeviri hizmeti ve metin düzenleme hizmetleri, metin/belgenizin
çevirisinden ve dilin geliştirilmesinden sorumludur. Etik ve akademik uygunluk ile ilgili
herhangi bir sorumluluk taşımaz ve içerik hakkında bir konu değerlendirmesi yapmaz.
Fikri Mülkiyet Hakları
WERI Consulting ve çalışanları, hizmet için gönderilen hiçbir iş için hak iddia etmez.
Tarafınızdan gönderilen tüm belgeler, içerikler, veriler, materyaller, eserler veya diğer fikri
mülkiyetler (toplu olarak "Belgeler") hizmet alanın fikri mülkiyetinde kalacaktır.
WERI Consulting tarafından üzerinde çalışılan ve hizmet olarak sunulan fikri mülkiyet ve
evraklar üzerindeki herhangi bir talebi reddeder.
Hizmet alan taraf aşağıdakileri beyan ve garanti eder:
(i) Hizmet alan taraf, WERI Consulting'e hizmet sağlaması için gönderdikleri dosyalarda yer
alan üçüncü şahıslara ait belgeler, bölümler ve veriler için gerekli tüm üçüncü taraf haklarını
almıştır.
(ii) Belgeler, etik kuralları ihlal eden, yasa dışı, cinsel açıdan açık, tehdit edici, küfürlü, taciz
edici, küçük düşürücü veya buna benzer diğer şeyleri içermeyecektir.
Ödeme
Hizmet alımı başlamadan önce, hizmeti alan taraf, WERI'nin sunduğu son teklifte yer alan
tam tutarın %50'sini banka havalesi ya da kredi kartı aracılığıyla öder. Hizmet alımının
tamamlanmasına dair karşılıklı teyitin sağlanmasını takiben, hizmeti alan taraf kalan tutarın
(tam tutarın %50'si) ödemesini gerçekleştirir ve faturalandırma işlemi otomatik olarak
başlar.
Faturalandırma
WERI Consulting Türk Lirası cinsinden faturalandırma yapar.
Faturalandırma süreci son ödemenin yapılmasını takiben, hizmet başlangıcında doldurulan
formdaki bilgiler esas alınır.
Hizmet alan, faturalandırma ile ilgili süreç hakkında soru sorular veya sözleşme öncesi
doldurulan
formlarda
beyan
edilen
bilgilerdeki
değişikliklerle
ilgili
(wericonsulting@gmail.com) adresine e-posta gönderilmelidir.

Fatura, hizmet alımı başarıyla tamamladıktan sonra ve sipariş kapatıldıktan sonra hizmet
alan tarafa posta yoluyla teslim edilir. Talep edilmesi durumunda faturanın taranmış bir
versiyonu PDF olarak hizmet alana teslim edilir.
Geri ödeme politikası
Çalışmaya çoktan başlamış olan bir sipariş iade edilmez. Bununla birlikte, hizmet alan taraf,
WERI Consulting'e herhangi bir iptal beyanında bulunsa dahi, sipariş başlangıcında ödemesi
yapılan tam tutarın %50'si geri ödenmez.
Sipariş iptali talebi yalnızca belge/doküman sipariş alan tarafa teslim edilmeden önce
yapılabilir. Sipariş iptalinin kabul edilmesi durumunda, sipariş başlangıcında ödemesi
yapılan tam tutarın %50'si geri ödenmez, hizmet alan taraf, yalnızca sipariş teslimini takiben
ödemesi gereken tam tutardan kalan %50'lik kısımdan muaf tutulur.
Herhangi bir sipariş WERI Consulting tarafından iptal edilmesi durumunda, ödenen miktar
üzerinden vergiler haricinde kalan miktarın tamamı hizmet alana iade edilir.
Müşteri İletişimi
WERI Consulting ile iletişime geçtiğiniz taktirde, bizden müşteri bültenleri, özel teklifler ve
özel indirimler dahil olmak üzere dergi ve düzenlediğimiz konferanslarla ilgili iletişim
kurmayı seçiyorsunuz. Herhangi bir e-postanın altında da belirtildiği üzere,
wericonsulting@gmail.com adresine "abonelikten çık" başlığıyla bir e-mail göndererek bu
iletişimden istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.
Çatışma çözümü
WERI, bu sözleşmenin yorumlanması veya yasal etkileriyle ilgili olarak ortaya çıkan
anlaşmazlıkları ilk önce müzakere ederek çözmeye çalışır. Bu tür müzakereler anlaşmazlığı
bir ay içinde çözemezse, taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda Eskişehir Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
Sonlandırma
Bu sözleşmedeki şartlar hizmet alan veya WERI Consulting tarafından feshedilmediği sürece
geçerli olmaya devam edecektir. WERI Consulting, hizmet alanın şartlara uymadığı bir
durumda, sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar. WERI Consulting ya da hizmet alan
tarafından herhangi bir fesih durumunda, WERI Consulting'in, daha önce ödenen herhangi
bir bedeli iade etme yükümlülüğü ya da sorumluluğu yoktur.
Kullanıcı, WERI Consulting ile kendisi arasındaki sözleşmenin şartlarını incelediğini,
anladığını ve kabul eder ve onaylar.
Güvenlik ve Gizlilik

WERI Consulting, hizmet sağladığı taraflar ve bu taraflara sağlanan hizmetler hakkındaki
bilgileri ve teslim alınan/edilen veri, bilgi ve belgeleri hiçbir koşul altında üçüncü bir şahıs
ve kurumla paylaşmayacağını taahhüt eder.

