Minimalist Web Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi
Website Programlama, Tasarım, Yayınlama ve Yönetim Hizmeti Sözleşmesi

Madde 1: KONU
1.1. Müşteri’ye özel 1 (bir) adet WEBSİTE aboneliği.
Madde 2: HİZMETİN İÇERİĞİ
KAPSAM
.com uzantılı alan adı, barındırma (hosting), e-mail (5
adet), güvenlik sertifikası (SSL), ilk yayın için SEO’ya
uygun içerik yönetimi, web sitesi tasarımı, aylık SEO
raporu,yıllık yazılım güncelleme.
YAZILIM
Hızlı sayfalar, daha iyi kullanıcı deneyimi, etkili SEO ve
verimli online pazarlama için; güncel teknolojileri takip
ederek sürekli geliştirdiğimiz özel yazılımımız w3seosem
web sitesi yazılımı.
TASARIM
Performans kriterlerimiz ve UI/UX anlayışımız ile her birini
özel kodladığımız tasarım arşivimiz. Seçilen bir tasarımı
Müşterimiz için uyarlıyoruz
PERFORMANS
Google Lighthouse Mobil ve Masaüstü test skorlarının
tümü ~ %100 seviyesindedir. Akıllı telefon ve bilgisayara
uygulama gibi indirilebilir (PWA). Dünya genelinde CDN
olmadan mobilde bile ilk ziyaret 2 sn. den hızlı açılır.
RAPORLAMA
Web sitesinin Google, Bing ve Yandex Web Yönetici
Araçları ile Google Analytics doğrulamalarını yapıp; aylık
durum raporlarını, önerilerimizi de ekleyerek müşterimize
e-mail ile gönderiyoruz.
TEKNİK SEO (PERİYODİK)
Kodlama, link yapısı, metaveri ve içerikleri; uluslararası
standartlara (W3C HTML) (W3C CSS) tam uyumlu
şekilde yapılandırıyoruz.
ORGANİK SEO (TEK SEFERLİK )
Müşterimizin verdiği içerikleri; deneyimli editörlerimiz
yayına uygun şekilde düzenleyip, online pazarlamaya
uygun şekilde eksiklerini tamamlıyor ekliyor.

4.2. Müşteri; Yüklenici’den sunucu dosyalarına erişim
yetkisi istemeyeceğini kabul ve beyan eder.
4.3. Yüklenici; web sitesinde kredi kartı ile ürün
satabilmek için https://teyit.li/sartlar/ sayfasındaki
sözleşmeyi doldurmuş ve başvurusu onaylanmış olmalıdır.
Madde 5: HİZMET SÜRESİ ve FATURALAR
5.1. Yüklenici’nin işbu sözleşme ile taahhüt ettiği hizmetin
süresi 3 (üç) aydır.
5.2. Müşteri hizmeti sonlandırmak istediğini yazılı olarak
beyan etmediği sürece, sonraki her aylık hizmet yenileme
için fiyat listesindeki aylık ücret fatura edilir.
5.3. İlk 3 (üç) aylık ücret, banka kartı veya kredi kartıyla
online ödenir. Ödenmesi sözleşme onayı anlamına gelir.
5.4. Her abonelik yenileme için Müşteri‘ye WhatsApp
yoluyla ödeme linki gönderilir.
Madde 6: YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ
6.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her
türlü uzlaşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
6.2. Altı (6) maddeli işbu sözleşme bir (1) sayfadır ve
__/__/2021 tarihinde iki (2) nüsha olarak düzenlenmiştir.
Madde 7: TARAFLAR
7.1. Yüklenici
Ünvan

Minimalist Web Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Adres

Evliya Çelebi Mahallesi, Sadi Konuralp
Caddesi, IKSV Vakfı, No:2, İç Kapı No:2,
34433, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

Telefon

0090(532)111-6116

Kaşe ve İmza

2.8. E-TİCARET (Ücretsiz teyit.li Üyeliği)
teyit.li üyeliği ile anında kredi kartı ile ürün satışını
etkinleştiriyoruz. Satışlardan %3,5 kesinti yapıyoruz. iyzico
tarafından Müşteri IBAN’ına haftalık ödeme yapılıyor.
2.9. ÜCRET TABLOSU
Aylık abonelik ücreti 169,00TL + %18 KDV’dir
Madde 3: YÜKLENİCİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Yüklenici; sözleşme geçerlilik süresince, kendi
yönettiği sunucuda, bu sözleşmede belirtilen şartlarda
Müşteri websitesini yayınlayacaktır.
3.2. Yüklenici; Müşteri’ye verilen hizmetlerde oluşacak
hata ve kesintileri 24 saat içinde düzeltecektir.
3.2. Yüklenici; ilk 30 gün içinde web sitesini yayınlar.
Madde 4: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Müşteri; sunucuya yüklenen tüm kodların
Yüklenici’ye ait olduğunu ve çoğaltmayacağını ve/veya
dağıtmayacağını kabul ve beyan eder.

İstanbul Ticaret Odası - Oda Sicil No:1252532
7.2. Müşteri
Ünvan
Adres
Telefon
Kaşe ve İmza

