İNTERNET SİTESİ VE SEO OPTİMİZASYON
HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
1.
TARAFLAR
İşbu sözleşme, bir tarafta HD SOLUTIONS ..... (bundan sonra “HD SOLUTIONS” olarak
yazılacaktır) ile diğer tarafta ................... (bundan sonra “İŞ SAHİBİ” olarak yazılacaktır)
arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Her ikisi birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
1.1. HD SOLUTIONS
Adı
:
Adres
:
Telefon
:
Vergi Dairesi :
Vergi No
:
E-Posta
:
1.2. İŞ SAHİBİ
Adı
:
Adres
:
Telefon
:
Vergi Dairesi :
Vergi No
:
E-Posta
:
1.3. Taraflar madde 1.1 ve 1.2’ de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en
son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
1.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra kanuni süresi içinde yapılmak kaydıyla; posta
kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
2.
KONU
İşbu sözleşme aşağıda detaylıca belirtildiği üzere; İŞ SAHİBİ’ne ait internet sitesinin
kurulması amacıyla; alan adı alınması, internet sitesi tasarımının, yazılımlarının ve
kurulumunun gerçekleşmesi, internet sitesi iletişimi, internet sitesi reklam, tanıtım ve
SEO optimizasyon hizmetlerinin HD SOLUTIONS tarafından hazırlanması hizmetini ve
buna karşılık İŞ SAHİBİ tarafından HD SOLUTIONS’a ücret ödenmesini kapsamaktadır.
2.1. Alan Adı Alınması
Alan adı, internet dünyasındaki isim ve adrestir. HD SOLUTIONS tarafından, İŞ SAHİBİ
adına alan adı alınacaktır. Alan adı, belirli bir süre için alınmaktadır. Söz konusu süre, iş
sahibinin talebi doğrultusunda alınacak ve masraflardan İŞ SAHİBİ sorumlu tutulacaktır.
2.2. İnternet Sitesi Tasarımı

HD SOLUTIONS, İŞ SAHİBİ adına kurulacak internet sitesinin ve internet sitesinde
kullanılacak logoları hazırlayacaktır. Fakat ilgili internet sitesinde yer alan içerikler, İŞ
SAHİBİ tarafından hazırlanacak, HD SOLUTIONS tarafından tasarıma eklenecektir.
2.3. İnternet Sitesi Yazılımı Ve Kurulumu
HD SOLUTIONS, ilgili internet sitesinin kurulumunu sağlayacak ve kurulumun
sağlanabilmesi açısından gerekli yazılımları hazırlayacaktır.
2.4. Reklam Tanıtım Ve Seo Optimizasyon
HD SOLUTIONS, İŞ SAHİBİ adına kurulan internet sitesinin, internet ortamında gerekli
reklamlarının yapılabilmesi amacıyla, hazırlanan internet sitesinin Google arama
motorunda aşağıda belirtilen kelimelerle, firma ile ilgili makale ve anahtar kelimelerle
sözleşme tarihinden itibaren 6 Aylık süreç sonunda ilk sayfada yer almasını ve siteye giriş
sayısının artırılmasını kapsar;
3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
3.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi sözleşme tarihinden itibaren 6 ay
olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi,
sözleşme yapılacak 6 aylık dönem için belirlenen barındırma/sunucu(Hosting), alan
adı(Domain) ve teknik destek ücreti mukabilinde uzatılabilir.
3.2 Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle barındırma
hizmetinin sona ermesinden dolayı doğabilecek bilgi, belge, veri, doküman gibi
kayıplardan HD SOLUTİONS sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı
tescilinin uzatılmamasından kaynaklanan iptal olması, durması veya başkası tarafından
tescil edilmesinden HD SOLUTİONS sorumlu tutulamaz.
3.3 HD SOLUTİONS, geliştirilen ek yazılım hizmetlerini ücreti karşılığında İŞ SAHİBİ’ne
sağlar.
4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. İşin Başlaması Ve Revize Talepleri
4.1.a. İşbu sözleşme imza tarihi ile yürürlüğe girdikten sonra, HD SOLUTIONS tarafından,
İŞ SAHİBİ’nin talep ettiği alan adı belirlenen süre ile satın alınacaktır. Talep edilen alan
adı başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanımda ise, İŞ SAHİBİ’ne bilgi verilerek
yeni bir alan adı satın alınacaktır. Söz konusu alan adları, belirli bir ücret karşılığında
belirli bir süre dahilinde satın alındığından; sürenin belirlenmesi ve ücretin ödenmesi
sorumluluğu; İŞ SAHİBİ’ne aittir.
4.1.b. HD SOLUTIONS, alan adı alınmasını takiben .... gün içerisinde internet sitesi internet
sitesini hazırlayıp İŞ SAHİBİ’ne taslak tasarımı sunacaktır. Fakat, internet sitesi
tasarımının görsel ve yazılımsal kısımları HD SOLUTIONS’a ait olup, içerik İŞ SAHİBİ
tarafından HD SOLUTIONS’a gönderilecektir. İŞ SAHİBİ’nin içeriği HD SOLUTIONS’a
gönderdiği süre, tasarım süresine eklenecektir.
4.1.c. Taslak tasarımın, İŞ SAHİBİ’ne teslim edilmesinden sonra, İŞ SAHİBİ’nin 3 (üç) defa
revize talep etme hakkı bulunmaktadır.

4.1.d. işbu sözleşmenin 4.1.b. maddesinde belirtildiği üzere; tasarım ve kurulum işlemleri
HD SOLUTIONS’a ait olup, içerik İŞ SAHİBİ tarafından sunulacaktır. Bu bağlamda İŞ
SAHİBİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere
sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait
olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm
hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Bu hallerde,
HD SOLUTIONS’ın hiçbir şekilde sorumluluğu olmadığı gibi İŞ SAHİBİ, HD SOLUTIONS’a
bu sebeple yöneltilecek her türlü itiraz, dava ve talebe HD SOLUTIONS’ın yanında taraf
olarak katılarak sonucu üstlenmeyi ve/veya HD SOLUTIONS’ın ilgili doğrudan ve dolaylı
maddi ve manevi zararını tazmin etmeyi taahhüt eder.
4.1.e. HD SOLUTİONS, İŞ SAHİBİ tarafından talep edilen ve Web sitesi taslak metni içinde
belirtilmemiş ek tasarım ve fonksiyonları gerekli araştırma tamamladıktan sonra
mümkün olması halinde belirleyeceği süre içinde ek ücret mukabilinde sisteme entegre
edebileceğini beyan eder.
4.2. Tanıtım, Reklam ve SEO Optimizasyon
4.2.a. İşbu sözleşmenin 4.1. maddesinde belirtilen internet sitesinin tasarım ve kurulum
işlemlerinin gerçekleşmesini ve internet sitesinin aktif hale gelmesini takriben HD
SOLUTIONS tarafından, İŞ SAHİBİ’nin işbu sözleşme ile belirlemiş olduğu anahtar
kelimeler (“keywords”) aracılığıyla tanıtım, reklam ve seo optimizasyon işlemleri
başlatılır.
4.2.b. Bunla ilgili öncelikle HD SOLUTİONS, SEO Uzmanları tarafından İŞ SAHİBİ’nin
internet sitesinin arama motorlarına uygunluğu kontrol edilir.
4.2.c. İŞ SAHİBİ’nin internet sitesinin meta, keywords, ayarları yapılır ve talep ettiği
anahtar kelimeler web sitesinin keywordslerine eklenir. HD SOLUTİONS, Backlink amaçlı
yapmış olduğu 50 'den fazla web sitesinden İŞ SAHİBİ’nin internet sitesine istenilen
anahtar kelimeden link verir. Bu sayede, İŞ SAHİBİ’nin internet sitesi belirlenen anahtar
kelimeler ile yapılan aramalarda Google arama motorlarında öne çıkması sağlanır.
4.2.d. İşbu SEO Optimizasyon bir başka deyişe Google arama motorunda öne çıkma
hizmeti ile; sözleşmenin süresi olan 6 aylık dönem sonunda; İŞ SAHİBİ’nin internet sitesi
belirlenen anahtar kelimeler ile yapılan aramalarda ilk sayfada olacağı, HD SOLUTIONS
tarafından garanti edilmektedir. 6 aylık süre sonunda, belirlenen anahtar kelimelerle,
Google arama motorunda İŞ SAHİBİ’nin internet sitesinin ilk sayfada yer almaması
halinde, işbu sözleşme ile belirlenen SEO Optimizasyon bedeli’nin %50’si HD SOLUTIONS
tarafından İŞ SAHİBİ’ne iade edilecektir.
5. ÜCRET
5.1 Hizmet bedeli HD SOLUTİONS tarafından sözleşme süresi için;
- İnternet sitesi tasarım kurulum ve alan adı alınması işlemleri için …… TL
(………………. Türk Lirası) + KDV(%18)
- reklam, tanıtım ve SEO Optimizasyon işlemleri için …… TL (………………. Türk Lirası)
+ KDV(%18)
Olmak üzere toplam …… TL (………………. Türk Lirası) + KDV(%18) olarak belirlenmiştir.
5.2 Hizmet bedeli’nin %50’ si işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren 1 hafta
içerisinde, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içerisinde

İŞ SAHİBİ tarafından fatura karşılığı HD SOLUTİONS’ a ödenecektir. İŞ SAHİBİ tarafından
ödemede yaşanacak önlenemeyecek bir gecikme halinde İŞ SAHİBİ sadece HD
SOLUTİONS ile anlaşma yapmak şartı ile her gecikmeli hafta için (%5) gecikme faizi
karşılığında en fazla iki ay olacak şekilde geç ödeme yapabilir.
5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, HD SOLUTİONS taahhüt ettiği hizmeti
ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.
6. DEVİR YASAĞI VE TELİF HAKLARI
6.1. Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik
etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi bir durum sözleşmenin haklı nedenle fesih
sebebidir.
6.2. HD SOLUTIONS, İŞ SAHİBİ adına hazırlamış olduğu internet sitesini, münferiden /
özel olarak hazırlayıp sunmaktadır. İŞ SAHİBİ, internet sitesini sadece kendi ticari unvanı
altında kullanabilir, kendi ticari unvanı ile tescil ettirebilir.
6.3. İŞ SAHİBİ, internet sitesine ait yazılım ve tasarımı ve/veya bunlara ait kullanım
hakkını ve/veya bunlara dair tescilden doğan haklarını hiçbir şekilde, ivazlı veya ivazsız
üçüncü kişilere devredemez, dağıtamaz. İŞ SAHİBİ’nin ortakları, yöneticileri ile bunların
hısım akrabaları, ortağı bulunduğu şirketler de yasak içeriğini ve uygulamasını
sınırlandırmamak üzere devri yasağı kapsamındadır.
6.4. İŞ SAHİBİ’nin, vuku halinde tescile dayalı hakları HD SOLUTIONS’ın işbu Sözleşme’ye
dayalı haklarının önüne geçemez, HD SOLUTIONS’ın haklarını bertaraf edemez.
6.5. İŞ SAHİBİ, HD SOLUTIONS tarafından üretilen internet sitesi yapımında kullanılan
özel tekniklere (yazılım vb.) ilişkin tüm hakların HD SOLUTIONS’a ait olduğunu, bu özel
teknik ve yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.
Bunun yanı sıra; İŞ SAHİBİ, HD SOLUTIONS tarafından kendisine teslim edilen internet
sitesi ve bağlı verilerin saklanmasından ve veri güvenliğinden kendisi sorumludur.
6.6. HD SOLUTİONS, hazırlanan yazılımın kaynak kod, grafik ve dokümanlarını İŞ
SAHİBİ’ne verme hakkını saklı tutar. İŞ SAHİBİ hazırlanan tasarım ve yazılım’ın kaynak
kodlarını HD SOLUTİONS yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz, kopyalayamaz, başka
sunucuya taşıyamaz.
6.7. İŞ SAHİBİ, işbu (6.) maddeyi ihlal etmesi halinde HD SOLUTIONS’ın doğrudan ve
dolaylı ilgili tüm maddi ve manevi zararlarını tazmin etmekle birlikte HD SOLUTIONS’a
______,00.TL (____TL) cezai şart ödemekle yükümlüdür. Taraflar, işbu madde kapsamında
belirlenen cezai şartın, fazla olmadığı, tenkis edilemeyecek nitelikte bir bedel olduğu
hususunu gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. İşbu cezai şart
doğabilecek diğer tazminatlardan bağımsız bir alacak olup, doğması halinde başkaca
tazminat hakları saklıdır.
7. GİZLİLİK
İŞ SAHİBİ’ne ait bilgiler, HD SOLUTİONS tarafından gizli tutulacak ve İŞ SAHİBİ’nin onayı
alınmaksızın 3. kişilere iletilemeyecektir. İŞ SAHİBİ de HD SOLUTİONS’ın yaptığı
çalışmaları 3. Kişilere ifşa etmeyecek ve teknik bilgileri paylaşmayacaktır. Ancak
Mahkeme, Yargı mercii, resmi ve idari kurumlardan gelen yazılı talepler üzerine istenen
bilgi ve evraklara ilişkin bilgi paylaşımı Gizlilik yükümlülüğünün ihlali olarak
değerlendirilmez.

8. KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ
İŞ SAHİBİ; İlk Talimat, revize talepleri ve HD SOLUTIONS ile paylaştığı her türlü sair bilgi,
dokuman ve talep içeriğinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili
mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına uygun hareket ettiğini taahhüt
eder.
9. SÖZLEŞMENİN FESHİ
9.1. İşbu sözleşme, imza tarihinden itibaren 6 ay sürenin sonunda kendiliğinden sona
erer. Taraflar, karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme süresini uzatabilirler.
9.2. Taraflardan herhangi birinin iş bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden
birini ihlal etmesi halinde ihlale uğrayan taraf diğer tarafa, ilgili ihlalin giderilmesi talebini
iletecektir. İlgili ihlal 7 gün içerisinde giderilmediği takdirde, 7 günlük süre sonunda;
ihlale uğrayan taraf Sözleşme’yi derhal, herhangi bir ihbara lüzum olmaksızın feshetme
hakkına haizdir.
9.3. İşbu sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun (haklı sebeplerle feshedilme halleri
dahil olmak üzere), sona erme tarihinden evvel feshedilmesi halinde, HD PRODUCTIONS
tarafından sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükler sözleşme başlangıcında
tamamlanacağından sözleşme kapsamında belirlenen bedelin tamamı İŞ SAHİBİ
tarafından ödenecektir. Taraflar bu hususu gayrikabilirucu olarak kabul, beyan ve taahhüt
etmişlerdir.
10. DİĞER HÜKÜMLER
10.1. Yazılı olmayan ve haklarından feragat eden tarafça imzalanmayan feragatler geçerli
olmayacaktır. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme hüküm ve şartlarından
herhangi birinin yerine getirilmesini talep etmekten imtina etmesi veya işbu Sözleşme’nin
ihlalinden doğan haklarını kullanmaması, söz konusu hüküm ve şartın bundan böyle
ortaya çıkacak ihlallerde uygulanmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
10.2. İşbu Sözleşme’den doğacak damga vergisi ve diğer her türlü harç HD SOLUTIONS ve
İŞ SAHİBİ tarafından yarı yarıya ödenecektir.
10.3. Bu Sözleşme’nin hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair
şekilde ortadan kalkması durumunda, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği
bundan etkilenmeyecektir.
10.4. Bu Sözleşme’de yazılı delil esası geçerli olup, ihtilaf vukuunda Tarafların defter,
kayıtları ve sair sözleşme ile ilgili diğer kayıt ve belgeler ile bilgisayar kayıtları Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca Kesin delil kabul edilecektir.
10.5. Tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu Sözleşme ile yüklendiği
borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir
sebep hali olarak değerlendirilecektir (Örneğin; grev, lokavt, savaş, salgın, idari tedbir ve
kararlar, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, su baskını, benzeri tabii afetler vb.)
Taraflar, mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine
getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
10.6. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup Sözleşme’den veya Sözleşme’ye ilişkin
olarak taraflar arasında doğacak herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde .............. Mahkeme
ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10 (on) maddeden ibaret iş bu sözleşme 2 (iki) asıl nüsha olarak düzenlenmiş olup
Taraflarca ............ Tarihinde imza edilmiş ve he bir asıl nüsha Taraflar’dan birine
verilmiştir.

HD SOLUTIONS

İŞ SAHİBİ

