
EURO DESİGN WEB TASARIM HİZMET TAAHHÜT 

SÖZLEŞMESİ 

 

   Firmamız Size Sunacağı Hizmetlerde Aşağıda Belirlediğimiz Hizmetleri Taahhüt eder 

1.firmanız için dinamik bir web sayfası yapıyoruz bu web sayfasının özelikleri  

 Dinamik Web Sayfası  Panel Sayesinde  Sayfa İçinde Her Alana Müdahale Ederek  

Ekleme Ye Güncelleme Yeteneğine Sahiptir 

 Web Sayfası Şık Tasarım Ve Tüm Cihazlara Pc  Tablet Telefon  Mac. Platformlarına 

Responsive Uyumludur 

 Web Sayfası SEO Uyumlu Olup Sektörde Diğer Rakiplerine Göre Google Yandex Bing  

Gibi Arama Motorlarında  Ön Sıralarda  Yer Alarak Avantajlı Haldedir 

 Web Sayfanız Sosyal Medya Entegrasyonu Sayesinde  Tüm Sosyal Medya 

Platformlarına Uyumlu Olacak   

 Web Sayfanızda Dinamik İletişim Forumları Olacak Bu Formlar Sayesinde 

Müşterilileriniz Sizin İle Daha Kolay İletişime Geçecek 

 Sayfanız Woocommerce E Ticaret Alt Yapısı Sahip Olup Ürün Satışına Olanak 

Sanmaktadır 

 Web Sayfanıza whatsapp Destek Ve Arama Botunu Olacak Bu Sayede Müşterileriniz 

Size Daha Kolay İletişime Geçecektir 

 Web Sayfanız Translate (Dil Çeviri) Sayesinde Belirleyeceğiniz Ülke Dillerinde 

Otomatikman Çevrilecektir  

 Web sayfanızın ihtiyaç duyduğu Disk alanı kadar alan taahhüt ediyoruz bu projenin 

yapısına göre  değişkenlik göstermektedir   

 Web sayfanız 5 adet Eposta ve sınırsız trafiğe sahip olacak. Not: çoklu e posta trafiği 

kullanan firmalar için ikinci bir seçenek olarak haricen Mail sonucu tahsis edilecektir bu 

ekstra fiyata sahiptir yada yandex sonuncularına taşınacaktır bu sonunculara taşınan  e 

posta hizmetleri yandex kuralarına  tabi olacaktır  

 Web sayfanızı Arama mottolarına Kayıt ediyoruz Google Yandex Bing Arama 

motorlarına kayıt ediyoruz 

 Firmanızın Haritasını  Google ve yandex  arama motorlarına  kaydediyoruz  

 Web sayfanızı sayfanısı search konsola  search konsola  kaydediyoruz  

2.web sayfanızın yıllık işleyişi ve güncellenmesi hakkında taahhüt etiğimiz hizmetler 

 Web sayfanızın hosting (sonucu) hizmeti yıllık olarak uzatılacaktır bu hizmet için 

belirlenecek fiyatlar kurumsal tanıtım reklam tanıtım kısacası e ticaret alt yapısı 

olmayan firmalar için yıllık ……….TL E ticaret alt yapısına sahip firmaların yapısı ve  

kapasitesine göre değişiklik göstermektedir bu alınan projeye göre konuşularak  ortak 

bir karar verilecektir. 



 Web sayfasının Domain (alan adı) tamamen firmanın kendisine ayıttır. bu alan adlarının 

uzatılması tamamen firmanın kendi sorumluluğundadır  

 Mail Sonucu Hizmetleri tamamen bağımsız olup firmanın isteğine göre istendiğinde 

ekstra bir hizmet olarak sunulacaktır  

 Web sayfanız beli periyodik dönemlerde  yedek alınarak olası saldırılara karşı sizi 

güvende  tutar 

 Web sayfanızın dış saldırılarına karşı güvenliğini firmamız  üslenmektedir olası bir hack 

durumunda firmamız  sistemleriniz ücretsiz olarak orijinal ve  daha  güvenli hale  

getirecektir Not: müşterilerin web sayfasını yönetmesi için verdiğimiz yönetici  

yetkililerinden kaynaklı aksaklıklar tamamen firmaya ayıt olup yapılacak güncellemeler 

ücrete tabidir. 

 Euro Design Web Site Tasarım Sözleşmesi 
 Madde 1 – TARAFLAR 

 Hizmet veren taraf; Euro Design   icadiye mah hüriyet cad no:45 Merkez Elazığ  Hizmet alan 

taraf: ..………………………………………………………adresinde ikamet eden 

............................................................ ( Sözleşmede Müşteri olarak anılacaktır) arasında 

aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir  anlaşmaya varılmıştır. 

 Madde 2 – KONU 

 İşbu sözleşme Müşteri’nin İnternet Ortamında, iletişim, tanıtım, reklâm ve benzeri hizmetleri 

yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu  internet yazılımlarının Hakları Euro Design  

tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır. 

 Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 3-A. Müşteri, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server) sistemini ve bu sistemin 

çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini Euro Design Sunucularından temin 

eder. 

 3-B. Müşteri, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı 

bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Dilerse müşteri resimlerin Euro 

Design     tarafından çekilmesini talep edebilir. 

 3-C. Müşteri  Euro Design   tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan yazılım ve tasarım 

tekniklerinin telif hakkının Euro Design   ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, 

dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder. 

 3-D. Müşteri, web sitesinde yayınlanacak tüm Resim,Video,Flash,fikir, düşünce, ifade, yorum 

ve yazıların kendisine ait olduğunu Euro Design  hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve 

beyan eder. 

 Madde 4 – Euro Design YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 4-A. Euro Design   müşteri’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web 

tasarımı) hazırlamakla  yükümlüdür. 

 4-B. Euro Design  müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve 

sorunları 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. 

 4-C. Euro Design   müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler 

(komple tasarım değişikliği  gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan 

sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli  düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre 

edeceğini beyan eder. 

 4-D. Euro Design   müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren 

düzeltmeler ve eklentiler)  için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre 



içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret  mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan 

eder. 

 4-E. Euro Design   müşteri tarafından talep edilen Yıllık güncelleme içerik ve doküman 

girişlerini tam zamanlı destekleme hizmetini ayrıca düzenlenecek Güncelleme Destek 

Sözleşmesi ile özel anlaşmaya tabi ücret mukabilinde verebilir. 

 4-F. Euro Design   Ücretsiz güncelleme destek hizmetini site tesliminden sonraki 15 gün 

sonuna kadar ücretsiz verir. 15 günden sonraki Güncelleme hizmetleri Güncelleme Destek 

Sözleşmesi ile sağlanır. 

 Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ 

 5-A. İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1 (bir) yıl olarak belirlenmiştir, süre 

bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir. 

 5-B. Hizmet bedeli Euro Design   tarafından 1 (bir) yıllık teknik destek, Web Tasarım bedeli, 

Panel bilgileri, E-Mail kontrol, Domain, Hosting ve Standart SEO , Standart Arama motorları 

kaydı için TOPLAM : ………..............TL  + KDV olarak belirlenmiştir. 

 5-C. Hizmet Bedel’inin %30’si iş başlangıcında, kalan %70’si tasarım sürecinin bitiminde 

müşteri tarafından ödenecektir. Toplam işin %50’si başlangıç bedeli olan müşteriye tahsis 

edilecek (Domain, Hosting, Web Page Panel, Paralı Özel Tasarım) satın alınacağı için iş 

başlangıcında işin toplam bedelinden %50’si peşin alınır. Alınan %50’lik toplam bedel 

………...TL. olup iş bitiminde kalan bakiye ………………/2022  tarihinde ödenecektir. 

 5-D. Ödemelerin yapılmaması durumunda Euro Design taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, 

durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir. Alınan Kaparo bedeli müşteriye geri iade 

edilmeyecektir. 

 Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ 

 İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Elazığ 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6 (altı) maddeden ve 1 (bir) sayfadan oluşan işbu 

sözleşme 28/08/2020 Tarihinde 2 (iki) nüsha olarak  düzenlenmiş olup, iş başlangıcı müşteri 

tarafından verilecek web doneleri tamamlandığı zamandan en geç 3-10 hafta içerisinde (E-

Ticaret ,kurumsal, Kişisel siteleri 2 hafta içerisinde) müşteriye bitmiş olarak teslim edilip geri 

kalan bakiyenin alınmasını beyan edilip, okunmuş ve imza altına alınmıştır. (İmza altına 

alınma, siparişin internet ortamı için Euro Design gönderilmesi ile gerçekleşmiş ve kabul 

edilir.) 

   

 Euro Design  Firma: 

 Yetkili Personel   : ......................                              Firma Yetkilisi : ........................ 

 İMZASI                : ........................                               İMZASI            : ........................ 

 


