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Sayın Yetkili, 
 

Celilcan olarak, internet ve bilişim sektöründe her türlü çözüm ile  kazanmış olduğumuz uzmanlık ve 
tecrübelerimizi sizinle paylaşmaktan memnun olacağımızı belirtir, şirketimize göstermiş olduğunuz güven için 
teşekkür ederiz. TARİH 
 
 
Teklifimiz aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır; 

 Celilcan Şirket profili 

 Proje kapsamı 

 Ücretlendirme detayları 

 Ticari şartlar 
 

Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz olduğunda bizi aramaktan veya yazmaktan lütfen çekinmeyiniz. 

 

 

Saygılarımızla, 
Celil CAN 
Kurumsal Hizmetler 
 
Tel : 0 212 649 5441 
Fax : 0 212 649 5441 
bilgi@celilcan.com 
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CELİLCAN ŞİRKET PROFİLİ 
 
 
Celilcan, 1999 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu yana internet tabanlı yazılım ve arama motoru 
optimizasyonu konularında hizmet vermektedir. Sistem ve yazılım mühendisliği alanlarında en son teknolojiyi 
görsel sanat unsurları ve kolay ve anlaşılabilir kullanıcı arabirimi tasarımı ile birleştirerek müşterilerine interneti en 
etkin biçimde kullandırmayı amaç edinmiştir. 
 
İnternet teknolojileri anlamında, web tasarımı, domain tescili, hosting, interaktif cd tasarımı ve basımı, internet 
projeleri işlerini başarı ile yürütmektedir. 
 
Web tasarım sektöründe özellikle internet sitelerini arama motoru dostu tasarlayan, arama motorları tarafından 
sevilen Xhtml ve CSS kodlama yapısı kullanan, ayrıca mobil aygıtlar için ( iphone, android ) yazılımlar hazırlayan  bir 
firmayız. 
 
Celilcan Microsoft İşletim Sistemleri ve ağları üzerinde uzmanlaşmış teknik servis ve yazılım ekibiyle teknolojiyi 
bugünkü haliyle kullanmakta, dünya standartlarındaki güçlü teknik altyapısı ile %100 müşteri memnuniyetinden 
ödün verilmeksizin yaratıcı teknoloji çözümleri sunmaktadır. 
 
Celilcan, farklı sektörlere hitabeden sayısız internet tabanlı programlama hizmetinin yanında, yüksek kapasiteli, 
hızlı, gelişmiş internet sunucularında yayınlama ve ilgili tüm hizmetleri birinci elden kesintisiz olarak vermektedir. 
Müşteriler için hedef internetin %100 verimle kullanılabilmesini sağlayabilmektir. 
 
Celilcan, Türkiye’deki internet ihtiyaçlarına paralel olarak gerekli altyapı yatırımlarını yaparak, Amerika’da bulunan 
sunucularının yanında, ürkiye tabanlı sunucuları ile altyapısını daha da güçlendirmiştir. Celilcan, müşterine hızlı ve 
doğru çözümleri üretmek için hazır olan MCSE & MCP Sertifikalı personeli ve görsel sanat çözüm ortakları ile her 
türlü sorunuza cevap vermeye hazırdır. 
 
 
 
 
 
 

CELİLCAN'IN SUNDUĞU TEMEL HİZMETLER 
 
 Hosting hizmetleri 
 Arama motoru optimizasyonu  
 Sosyal medya yönetimi 
o E posta barındırma 
o Alan adı tahsis hizmeti (domain registration, domain parking) 
o Kurumsal mail ve sunucu hizmetleri 
o SSL sertifika satışı ve kurulumu 
 Web Tasarım ve Web Program Çözümleri 
o Mobil aygıtlar için internet sitesi 
o Alışveriş sitesi tasarımı 
o Web programlama ve web tabanlı yazılım geliştirme hizmetleri 
o Portal site kurulumları ve e-ticaret uygulamaları 
o E-Marketing Çözümleri (Duyu mail gönderim sistemleri) 
o Mobil Uygulama Çözümleri 
 Özel Çözümler 
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PROJE VE TEKLİFİN KAPSAMI 
 

WORDPRESS TABANLI YÖNETİM PANELLİ WEB SİTESİ  
 
Bu teklif, kurumsal internet sitesi tasarımı ile ilgilidir. 
 
 

  Açıklama Bölüm Fiyat 

1 Kolayca yönetilebilir yönetici arayüzü  Yönetim paneli 0 

2 Yönetim panelinden güncellenebilir ürün listeleme 
modülü 
Ürüne dilediğiniz kadar resim ekleme 
 

Ürünler 0 

3 Hakkımızda, haberler, iletişim sayfaları bölümü Genel 0 

4 Html5, Css3 en güncel yazılım dilleri ile kodlama Genel 0 

5 Arama motoru optimizasyonu ( seo ) uyumlu 
kodlama 

Genel 0 

6 Kullanıcı dostu kodlama Genel 0 

7 Blog modülü Genel 0 

8 Mobil tüm aygıtlarda en mükemmel görünüm ( 
Responsive mobil tasarım ) 

Genel  

    Toplam 1800 USD 

  İndirim 150 USD 

  Toplam Tutar 1650 USD 

 
 

 
 
 
NOTLAR 

* Yukarıda belirtilen fiyatlara %18 KDV dahil değildir. 
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TİCARİ ŞARTLAR 

 
Yukarıda belirtilen hizmetler sözleşmenin taraflarca imzalanmasını takiben devreye alınacaktır. 
 
1. FİYAT 
 Fiyatlara KDV dahil değildir. (%18 KDV oranı uygulanır) 
 Fiyatlar ABD doları olarak hazırlanmış ise, TCMB döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilir. 

 
2. ÖDEME 
 %45 peşin, kalan %55 ise site yayınından iki hafta sonra kesilcek faturaya istinaden ödenir. 
 Geciken ödemelere aylık %5 vade farkı uygulanır. 

 
3. TESLİMAT 
 Hizmetler, teklifte bildirilen detaylar üzerindeki kriterlere göre gerçekleştirilir. 
 Ürün ve içerik girişi müşteriye aittir. 

 
4. BAKIM VE ÜRÜN DESTEK 
 Proje kapsamındaki web sitesine, devreye alınmasını takiben 15 (onbeş) gün süre ile bedelsiz destek verilir. Kurulu 

ve/veya kurulacak web sitesinin işletme sürekliliğinin sağlanması, işgücü ve zaman kaybının önlenmesi için “Web 
Sitesi Bakım ve Ürün Destek” Sözleşmesi yapılması halinde hizmet ve ürün desteği verilir.  

 Yazılım projeleri bir yıl yazılımda oluşabilecek hatalara karşı garanti kapsamında güncellenir. Garanti kapsamı 
sadece yazılım geliştirme ve test sürecinde farkedilmeyen hataların giderilmesi konusunda geçerli olup, ek modül 
geliştirme hizmetlerini kapsamaz. 

 


