
 

www.marblingweb.com – info@marblingweb.com – 0 543 215 24 26 

 

www.marblingweb.com – info@marblingweb.com – 0 543 215 24 26 

Masa Üstü  ve Mobil Uyumlu Web Yazılımı & Tasarımı Fiyat Teklifi 

PROJE BİLGİLERİ 

Proje Adı Proje Sahibi 

  

 
WEB SİTE ÖZELLİKLERİ 

I. Web siteniz , standart olarak Anasayfa, Kurumsal bilgiler, Ürün & Hizmet Bilgileri ve İletişim 
sayfalarından oluşaktır. Ek sayfalar isteğe göre hazırlanacaktır 

II. Web siteniz üzerinden iletişim kurulması adına iletişim formları oluşturulacaktır. Form 
sayesinde mail adresinize mesaj iletilecektir 

III. Web sitenizde kullanılmak üzere ihtiyaç dahilinde uygun ölçekli fotoğraf çekimleri 
yapılacaktır (*) 

IV. Web siteniz için istediğiniz adet kadar e-posta hesabı açılacaktır 

V. Web siteniz , Google altyapısına uygun hazırlanıp SEO destekli olacaktır 

VI. Web siteniz standart TR dil ile hazırlanacaktır. Ek dil seçenekleri eklenebilecektir (**) 

VII. Web siteniz modüler yapıda olup , dilediğiniz zaman ekstra alanlar eklenebilecektir (*) 

(*) Bu madde ek ücrete tabi tutulabilmektedir. 
(**) Bu madde ek ücret karşılığında yapılmaktadır. 

 
HİZMET KAPSAMI 

I. Web siteniz için Firma adınıza uygun Domain ve web sitenizin en iyi şartlarda çalışması için 
Hosting altyapısı oluşturulacaktır 

II. Web siteniz için ; ziyaretçilerin kolay gezinebileceği ve hızlı çözüm bulabileceği şekilde 
arayüz hazırlanarak , hazırlanan arayüzün mobil çağa ayak uyduracak şekilde responsive 
tasarım olarak düzenlenmesi ve yeni yazılım entegrasyonu yapılacaktır 

III. Web siteniz için ; sürekli güncel tutulması ve veri girişlerinin (örn. Haber , duyuru , ürün , 
hizmet , resim v.b.) kolay bir şekilde yapılabilmesi için yönetim paneli hazırlanacaktır 
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TEKNİK ÖZELLİKLER 

I. Web siteniz , PHP dilinde yazılacaktır 

II. MySql veritabanı kullanılacaktır 

III. HTML,CSS3,VueJs,Vue-Cli,Jquery dilleri ile desteklenecektir 

IV. Linux Server’da barındırılacaktır 

V. Trafik sınır olmayan sunucular kullanılacaktır 

 

EKSTRA EKLENTİLER 

I. Web Site Özellikleri (VI) Madde de belirtildiği üzere , ek dil taleplerinde dil sayısı kadar ücret 
talep edilmektedir. 

II. Web Site Özellikleri (VII) Madde de belirtildiği üzere , web siteniz modüler yapıda olacaktır. 
Ek alanların içeriği , web sitenizin genel yapısına bozmayacak taleplerin dışında ise ek 
ücret ile değerlendirilecektir 

 
TEKNİK DESTEK 

Yapılacak bu çalışmalar içerisinde ya da sonrasında küçük güncellemeler (Örn. 1-2 adetlik sayfa 
ilaveleri , 2-3 fotoğraf değişimi yada eklenmesi) ücrete tabi olmayacak olup , büyük çaplı 
güncelleme taleplerinde ise talebin içeriğine göre gerekli teklif tarafınıza iletilerek karşılıklı mutabık 
kanılacak şekilde ücretlendirilecektir. 

 
MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

I. Yapılacak  olan web sitesinin çalışmaları esnasında gerekli tüm doküman ve bilgilerin 
sağlanması konusunda zaman kaybı olmaması adına gerekli hassasiyet sağlanarak 
iletilmesi gerekmektedir. 

II. Web sitenizde kullanılan kod ve yazılıma dair her şeyin kullanım hakkı saklı ve gizlilik 
çerçevesindedir.  

III. Verilen fiyat teklifi tamamiyle size özeldir ve 3. Bir şahıs/kurum ile paylaşılması gizlilik 
esasında olup gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.  

 
TESLİMAT BİLGİLERİ 

I. Web Siteniz , gönderme yükümlülüğünüzde bulunan bilgileri yerine getirdikten sonra ……… iş 
günü süre içerisinde teslim edilecektir 

II. Web sitenizin tasarım ve yazılımına başlamadan Ödeme Aşamaları I. Maddesinde 
belirtildiği gibi uygulanır 
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III. Web siteniz tamamen size özel hazırlanır. 

IV. Web sitenizin çalışmalarını görebilmeniz adına size ait olan domaine siteniz kurulur ve 
sizlerden gelen geri bildirimlere göre hareket edilerek çalışmalar devam ettirilir. 

BAŞLIKLAR ve FİYATLANDIRMA 

Konu Tutar 

Projelendirme ve Arayüz Tasarımı 
Web Yazılımı & Kodlama 
%100 Mobil (Telefon-Tablet) Uyum 
Dil Seçeneği (……......) 
Kapsamlı Yönetim Paneli 
SEO (Google Arama Entegresi) 
İlk Veri (Proje,Resim,Haber v.b.) Girişleri 
1 Yıllık Hosting ve Domain (.com,.net,.org) 
3 Aylık Ücretsiz SSL (Güvenlik) Sertifikası 
Sınırsız Adette Mail Adresi 
Sınırsız Kota Mail Kutusu 

 
 
 
 

Fatura talebinde %18 KDV eklenir 

 
ÖDEME AŞAMALARI 

I. Ödeme belirlenen tutarın …50%… oranı kadar peşin alınır ve kalan tutar web siteniz yayına 
açılmadan hemen önce tahsil edilir. 

II. Ödemelerinizi , elden nakit olarak ya da aşağıda bulunan Banka bilgileri doğrultusunda 
Havale / EFT ile yapabilirsiniz. Banka aracılığı ile yapılan ödemenin bildirimini Whatsapp ya 
da mail yolu ile bilgi verebilirsiniz. 

III. Ödemeler , Max. 2 aşamada ve Max. 30 gün vade ile kabul edilmektedir. 

 

1.Aşama 2.Aşama 
 

Belirlenen tutarın %........... / ............ TL sözleşme 
kabulunde 

Kalan ............ TL lik tutar, web siteniz 
yayınlanmadan hemen önce 

 
Dilerseniz ödemeleriniz Online Ödeme sayfamızdan Kredi Kartı ile yapabilirsiniz 

 
BANKA BİLGİLERİ 
g 
Akbank   : TR55 0004 6006 9388 8000 2453 15 (Talip YILMAZTÜRK) 
Yapı Kredi  : TR91 0006 7010 0000 0047 7073 28 (Talip YILMAZTÜRK) 
Garanti   : TR22 0006 2001 1620 0006 6740 32 (Talip YILMAZTÜRK) 
Ziraat   : TR32 0001 0021 8947 1084 5950 02 (Ebru YILMAZTÜRK - Fatura Sahibi) 


