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KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. 
SEO Optimizasyon Hizmet Sözleşmesi 

Madde 1 - Taraflar 

İş bu, SEO Optimizasyon Hizmet Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Müşteri ve KMK 
arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir. 

1.1 – Hizmet Sağlayan, 

Unvanı :KMK Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi 

Adresi 
:DAP Royal Center Altayçeşme Mahallesi Çam Sokak D. Blok 
Daire:64  Kat:17 Maltepe / İstanbul 

Telefon :0216 504 21 21 

Eposta Adresi :bilgi@kmk.net.tr 

 

1.2 – Müşteri, 

Adı, Soyad / Unvan : 

Adresi : 

Telefon : 

E-Posta adresi : 

Web Adresi : 

Anahtar Kelimeler  : 

 

Madde 2 – Sözleşme Konusu 

İşbu sözleşme Müşterinin internet reklamcılığından faydalanması hakkında ilgili şekil ve 
şartları ile Sözleşme'nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarını 
kapsamaktadır. 

Madde 3 - Hak ve Yükümlülükler 

3.1. İşbu sözleşmenin imzalanmasını takiben; müşteri hesabı aktif hale gelir. Müşteri 
hesabının aktif hale gelmesini müteakip Optimizasyon işlemleri başlatılır. 
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3.2. Arama motoru Optimizasyon müşteriye ait 1 adet web sitesinin arama motorları 
tarafından algılanabilmesi ve bunun sonucunda uygun sıralamada yer alması için yapılan 
çalışmalar bütünüdür. 

3.3. Bunla ilgili öncelikle KMK, SEO Uzmanları tarafından Müşteri web sitesinin arama 
motorlarına uygunluğu kontrol edilir. 

3.4. Müşteri Web Sitesinin meta, keywords, ayarları yapılır ve talep ettiği anahtar kelimeler 
web sitesinin keywordslerine eklenir. 

3.5. KMK, Backlink amaçlı yapmış olduğu 50 'den fazla web sitesinden müşteri web sitesine 
istenilen anahtar kelimeden link verir. 

Madde 4 - Süre 

4.1. Bu İşlemlerin Sonucunda müşteri sitesi maksimum 30 ile 90 gün içerisinde arama 
motorlarında performans almaya başlayacaktır. 

4.2. İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren optimizasyon işlemi tamamlanana kadar 
geçerlidir. 

Madde 5 - Fesih 

Taraflardan biri işbu anlaşma hükümlerine uymadığı veya ihlal ettiği takdirde, diğer taraf on 
beş gün önceden yazılı ihbarda bulunmak kaydı ile anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir. 

Madde 6 - Ödeme 

6.1. Bu sözleşmeye konu olan bütün hizmetler için Müşteri, KMK, ya …………..………………. TL 
Ödeyecektir. Fatura ödeme tarihlerinde düzenlenecektir. 

6.2. KDV Dahil Toplam ………………………………………………….. TL Sözleşmenin imzalandığı tarihten 
itibaren ödeme yapılabilir. 

6.3. Ödemeler, KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Banka Hesaplarına yatırılacaktır. 

Madde 7 - Devir Yasağı 

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 

Madde 8 - Gizlilik 

Müşterilere ait bilgiler, KMK tarafından gizli tutulacak ve müşterinin onayı alınmaksızın 3. 
kişilere iletilemeyecektir. Müşteride KMK nın yaptığı çalışmaları 3. Kişilere ifşa etmeyecektir. 
Ancak Mahkeme, Yargı mercii, resmi ve idari kurumlardan gelen yazılı talepler üzerine 
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istenen bilgi ve evraklar, MÜŞTERİ’ye yazılı olarak haber vermek koşuluyla ilgili kurumlar 
açısından gerçekleştirilecektir. 

Madde 9 - İhtilafların Çözümü  

İşbu sözleşme ve sözleşmeden kaynaklanan her türlü hukuki ihtilafta yargılama, tahkim, 

arabuluculuk, uzlaşma vb. süreçler açısından MÜŞTERİ, KMK’nın kayıtlarının, defterlerinin, 

belgelerinin vede sunacağı bütün bilgi ve evrakların mahkeme, tahkim, icra dairesi, 

arabuluculuk ve ilgili hukuki kurumlar nezdinde kesin ve tek delil olduğunu, olacağını 

gayrikabili rücu olarak kabul, ikrar, beyan ve taahhüt eder. 

Taraflar, işbu Sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu 
Mahkemeleri (Kartal) ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ederler. 

Madde 10 - Tebligat Adresleri 

Tarafların tebligat adresleri işbu sözleşmede belirtilen adresler olup, adres değişiklikleri yazılı 
olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. 

Bu sözleşme KMK web sitesinde yayınlanır hizmeti satın alan Müşteri bu sözleşmeyi okuyup 
kabul etmiş sayılır. Sözleşme gerekli olduğu anda yazdırılarak kullanılabilir. 

 


