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1 Taraflar 

Şirket ünvanı   : Ömerhisar Enerji İnşaat Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Adres     : Batı istasyon Mah. Camii Cad. No:21-C Sarayönü/Konya 
Vergi dairesi ve numarası  : Sarayönü VD: 6550438252 
Telefon    : +90 242 988 0369  
E-mail     : info@seotorite.com 
Website   : www.seotorite.com 
Yetkili temsilci    : Adil Mirza 
 
Bu sözleşme metninde “SEOtorite.com” olarak adlandırılmış ve anılmıştır. 
 
(kurumsal ise) 
Şirket ünvanı   : www.seotorite.com’da kayıtlı olduğu şekilde 
Vergi dairesi ve numarası  : www.seotorite.com’da kayıtlı olduğu şekilde 
Yetkili temsilci    : www.seotorite.com’da kayıtlı olduğu şekilde 
 
(bireysel ise) 
Adı-Soyadı   : www.seotorite.com’da kayıtlı olduğu şekilde 
TC Kimlik No   : www.seotorite.com’da kayıtlı olduğu şekilde 
 
Adres     : www.seotorite.com’da kayıtlı olduğu şekilde 
Telefon    : www.seotorite.com’da kayıtlı olduğu şekilde 
Faks     : www.seotorite.com’da kayıtlı olduğu şekilde 
E-mail     : www.seotorite.com’da kayıtlı olduğu şekilde 
Website   : www.seotorite.com’da kayıtlı olduğu şekilde 
 
Bu sözleşme metninde “müşteri” olarak adlandırılmış ve anılmıştır. İkisi birlikte “taraflar” olarak anılacaktır.  

2  Sözleşmenin konusu ve kapsamı 

1) İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli 

Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiştir.  

2) İşbu sözleşmenin konusu, müşterinin, SEOtorite.com’a ait www.seotorite.com veya sunulan 

hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“websitesi”) SEOtorite.com’un sunduğu ürün ve 

hizmetlerin (bu sözleşmede: hizmetler) satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, 

sözleşmede belirtilen niteliklere sahip hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin 

Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince 

tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. 
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3 Sözleşme konusu hizmetlerin temel nitelikleri ve fiyatları 

 
Hizmet Adı Açıklama  

Web Site (E-Ticaret veya 
Kurumsal) 

Tam hizmet içeriği için: www.seotorite.com 

Kapsamlı SEO Analizi Müşteri web sitesi birçok kritere göre analiz edilir 

Website Optimizasyonu (İç SEO) Her web site için işler ve fiyat değişir 

Backlink Paketleri  

 Tanışma paketi 1 Anahtar Kelime için çalışma yapılır 

 Mini Paket 3 Anahtar Kelime için çalışma yapılır 

 Eko Paket 5 Anahtar Kelime için çalışma yapılır 

 Midi Paket 10 Anahtar Kelime için çalışma yapılır 

 Mega Paket 15 Anahtar Kelime için çalışma yapılır 

 Özel Paket Müşteri taleplerine göre oluşturulur 

Blog Paketleri  

 1 Aylık Paket - Her gün bir yazı 26 blog yazısı 

 1 Aylık Paket - 2 günce bir yazı 13 blog yazısı 

 1 Aylık Paket - 3 günce bir yazı 9 blog yazısı 

 1 Aylık Paket - Haftada bir yazı 4 blog yazısı 

 3 Aylık Paket - Her gün bir yazı 78 blog yazısı 

 3 Aylık Paket - 2 günce bir yazı 39 blog yazısı 

 3 Aylık Paket - 3 günce bir yazı 27 blog yazısı 

 3 Aylık Paket - Haftada bir yazı 12 blog yazısı 

 6 Aylık Paket - Her gün bir yazı 156 blog yazısı 

 6 Aylık Paket - 2 günce bir yazı 78 blog yazısı 

 6 Aylık Paket - 3 günce bir yazı 54 blog yazısı 

 6 Aylık Paket - Haftada bir yazı 24 blog yazısı 

 12 Aylık Paket - Her gün bir yazı 312 blog yazısı 

 12 Aylık Paket - 2 günce bir yazı 156 blog yazısı 

 12 Aylık Paket - 3 günce bir yazı 108 blog yazısı 

 12 Aylık Paket - Haftada bir yazı 48 blog yazısı 

Sosyal Medya Yönetimi 1, 3, 6 ve 12 aylık paketler. Facebook, Twitter, 
Instagram, Google+ ve LinkedIn mecralarında 
günde 1 paylaşım.  

İtibar Yönetimi  

Google SEM Hizmetleri  

 Google Adwords Aylık bütçeniz üzerinden yüzdelik oran ile veya aylık 
sabit fiyat önden ödenmek şartıyla fiyatlandırılır 

 Google Shopping Bir kereye mahsus altyapı hizmetidir 

 Google Remarketing Bir kereye mahsus altyapı hizmetidir 

 Google Rich Snippet Bir kereye mahsus altyapı hizmetidir 
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Güncel hizmetler, fiyatlar ve teslim süreleri için bakınız: www.seotorite.com. Standart hizmetler ve ilgili 
fiyatları dışında taraflar yeni bir hizmet ve ilgili fiyat veya standart hizmetlere farklı bir fiyat üzerinde 
anlaşmaya varmış olabilir. Taraflar arasında mutabakata varılan fiyatlar geçerlilik kazanacaktır.  

4 Hizmetlerin teslimi ve teslim şekli 

Sözleşme müşteri tarafından dijital olarak onaylanmakla ve ilgili bedellerin ödenmesiyle yürürlüğe girmiş 
olup, müşterinin satın almış olduğu hizmetin SEOtorite.com tarafından gereğinin yapılmasıyla müşteriye 
teslim edilmiş ve ifa edilmiş olur. Bütün hizmetler dijital olarak yapılır ve müşteriye e-posta ile hizmetin 
tamamlandığı konusunda bildirim gider.  

5 Müşterinin beyan ve taahhütleri 
Müşteri, web sitesinde yer alan sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile 
teslimata ilişkin olarak SEOtorite.com tarafından yüklenen bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve 
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Müşteri, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini 
yukarıda yer alan SEOtorite.com’un iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilir. 
 
Müşteri, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce 
SEOtorite.com tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikler, 
hizmetlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit 
etmiş olur. 

6 SEOtorite.com’un beyan ve taahhütleri 

SEOtorite.com, sözleşme konusu hizmetin Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte 
belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile müşteriye teslim 
edilmesinden sorumludur. SEOtorite.com, mücbir sebepler veya teslimi engelleyen olağanüstü durumlar 
nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu müşteriye mümkün olan en 
kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu hizmet, müşteriden başka bir kişiye teslim edilecek 
ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SEOtorite.com sorumlu tutulamaz. 

7 Cayma hakkı 

1) Müşteri, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin 

sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden 

cayma hakkına sahip bulunmaktadır. Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu hizmetlere 

ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:  

 Müşterinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan (üzerinde 

değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dâhil) hizmetler;  

 Müşteriye anında teslim edilen veya cayma bildirimi SEOtorite.com’a ulaşmadan önce gereği 

yapılan ve teslim edilen her türlü hizmetler 

 İlgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler. 

 

2) Ödeme alındıktan sonra Seotorite.com tarafından işlerin ifasına derhal başlanır ve maliyetler 

gerçekleştirilir. 14 Günlük cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler için aşağıdaki 

koşullar geçerlidir: 
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Hizmet Adı İfasına başlandığı takdirde geçerli olan koşul (ilk 14 gün 
içerisinde) 

Web Site (E-Ticaret 
veya Kurumsal) 

Cayma hakkı yoktur 

Kapsamlı SEO Analizi Cayma hakkı yoktur 

Website Optimizasyonu 
(İç SEO) 

Cayma hakkı yoktur 

Standart Backlink 
Paketleri 

Toplam rakamın %50’sinden az olmamak şartıyla 
SEOtorite.com tarafından yapılan bütün alımlar ve maliyetler 
müşteri tarafından karşılanarak cayma hakkı vardır 

Standart Blog Paketleri Toplam rakamın %50’sinden az olmamak şartıyla 
SEOtorite.com tarafından yapılan bütün alımlar ve maliyetler 
müşteri tarafından karşılanarak cayma hakkı vardır 

Sosyal Medya Yönetimi Toplam rakamın %50’sinden az olmamak şartıyla 
SEOtorite.com tarafından yapılan bütün alımlar ve maliyetler 
müşteri tarafından karşılanarak cayma hakkı vardır 

İtibar Yönetimi Toplam rakamın %50’sinden az olmamak şartıyla 
SEOtorite.com tarafından yapılan bütün alımlar ve maliyetler 
müşteri tarafından karşılanarak cayma hakkı vardır  

Google SEM Hizmetleri  

 Google Adwords 400 TL (KDV Hariç) kurulum maliyetleri karşılığında cayma 
hakkı vardır.  

 Google Shopping Cayma hakkı yoktur 

 Google Remarketing Cayma hakkı yoktur 

 Google Rich Snippet Cayma hakkı yoktur 

 
3) Cayma hakkının kullanılması için yasal 14 günlük süre içinde SEOtorite.com’a bildirimde 

bulunulması şarttır. Bu bildirim mektup, elektronik posta ile de şu adrese yapılabilir: 

info@seotorite.com. Bu hakkın kullanılması halinde, alınan bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya 

müşteriye teslim edilen (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi gerekmektedir. Cayma hakkı 

kullanılarak iade edilen hizmetlerin varsa kargo bedeli müşteri tarafından karşılanır.  

 

4) Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde kabul 

edilmeyecektir. Yukarıda yazılı belgelerin ve hizmetin SEOtorite.com’a bu şekilde ulaşmasını takip 

eden 30 gün içinde hizmet bedeli müşteriye iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de 

müşteri kredi kartına iade sureti ile yapılır (Genel Hükümler 8. maddenin iadeye ilişkin hüküm ve 

açıklamaları cayma hakkının kullanılması sebebi ile iade hallerinde de geçerlidir). 

 

5) Cayma hakkı kullanılabilen hizmetlerde, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında 

kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalar ya da genel olarak müşterinin 

kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise müşterinin değerdeki bu azalmayı, iade 

imkânsızlığı var ise malın değerini (satış fiyatını) SEOtorite.com’a tazmin etmesi gerekir. 
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8 Genel hükümler 

1) Müşteri, ihtiyaç olduğu durumlarda SEOtorite.com ile website üzerinde çalışma yapabilmek için 

gerekli bütün şifreleri paylaşır. SEOtorite.com, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır 

saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin 

tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü 

bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt 

etmektedir. 

 

2) SEOtorite.com ile eşzamanlı olarak websitenizde 3. şahısların veya şirketlerin çalışmasından dolayı 

doğabilecek aksaklıklardan veya zararlardan SEOtorite.com sorumlu tutulamaz. 

 

3) Websitenizin yedeğinin alınmasından SEOtorite.com sorumlu değildir. Sıklıkla yedeklerinizi almanız 

tavsiye edilir. 

9 Sözleşmenin süresi 
İşbu sözleşme, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerli olur ve sözleşme konusu hizmetlerin ifa edilip teslim 
edilmesiyle geçerliliği son bulur. 

10 Uygulanacak hukuk 

Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SEOtorite.com ve 
müşteri kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Bu 
sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Ortaya çıkan 
anlaşmazlıklarda taraflar öncelikle iyi niyet çerçevesinde sulhen çözüm yollarını bulmaya çalışacaklardır. 
Tarafların karşılıklı iradeleriyle oluşturulan bu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan ve 
sulhen çözülemeyen tüm uyuşmazlıklarda Türkiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

11 Değişiklikler 

Bu sözleşme, ancak müşteri ve SEOtorite.com tarafından ve yazılı olarak değiştirilebilir. Değişiklikler her iki 
tarafın imzalarıyla geçerlilik kazanacaktır.  

12 Sözleşme bütünlüğü 

Bu sözleşme, taraflar arasında bu konuda varılan sözleşme ve mutabakatın tamamını kapsar. 

13 İmzalar   

Bu sözleşme beş (5) sayfadan ibaret olup müşterinin www.seotorite.com websitesi üzerinden sözleşmeyi 
onaylamasıyla geçerlilik kazanır. 
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