BELEDİYE MEVZUAT ve İÇTİHAT VERİ BANKASI
ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta ............................................................................................................................
(bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Hüma Medya Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi
(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı:
b) Adresi : .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
c) Telefon numarası: .....................................................................................................................
ç) Faks numarası: ..........................................................................................................................
d) Tebligata esas elektronik Posta Adresi: ...................................................................................
e) Vergi kimlik numarası / Vergi dairesi: ......................................................................................

2.2. Yüklenicinin;
a)Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı:. ..............................................................................................
b) Vergi Kimlik No: ..................................................................................................................
c) Adresi : ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ç) Telefon numarası: ..................................................................................................................
d) Tebligata esas elektronik posta adresi :..................................................................................
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adresler ve E-posta bilgilerini tebligat adresleri olarak
kabul etmişlerdir.
Madde 3- Tanımlar
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde ve doğrudan temin dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer
alan tanımlar geçerlidir.
Madde 4- İş tanımı
Sözleşme konusu iş; “Belediye Mevzuat ve İçtihat Veri Bankası” sistemi içerisinde yer alan verilerin
İdarenin kullanımına açılması ve görüntülenebilmesidir.
Madde 5- Sözleşmenin türü ve bedeli
Sözleşme beledi .......................... TL’dir. Yazıyla ............................... TL
Madde 6- Sözleşme bedeline dahil olmayan giderler

İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare
tarafından Yükleniciye ödenecektir.
Madde 7- İşin süresi
İşin süresi, sözleşme tarihinden itibaren bir yıldır. İdarenin onayı durumunda ve bu onayın fiziki ya da
tebligata esas e-posta adresine iletilmesi şartıyla sözleşmenin uygulanması birer yıllık sürelerle uzatılabilir.
Sözleşmenin uzatılması durumunda sözleşme bedeli, abonelik bitiş tarihinden önceki yıl için TÜİK
tarafından ilan edilmiş yıllık TÜFE oranında artırılarak uygulanır. Yüklenicinin o yıl için uyguladığı satış
bedelinin bu artırımlı tutardan düşük olması durumunda, yenilenen sözleşme bedeli olarak düşük olan tutar
esas alınır.
Madde 8- Ödeme yeri ve şartları
Sözleşme bedeli, sözleşme tarihinden itibaren 45 gün içerisinde, Yüklenicinin faturada yer alan banka
hesabına tek hakediş şeklinde ödenir.
Madde 9- Fiyat farkı
Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi,
resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi
nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
Madde 10- Sözleşmede değişiklik yapılması
Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, işin süresi ve
bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
Madde 11- Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar
İdare, Sistemde yer alan verileri, çıktı almak ya da yargı ve denetim süreçlerinde savunma ve cevaplarda
kullanmak üzere doğrudan ya da değiştirerek kullanmak hakkına sahiptir. Ancak veriler internet ortamında
paylaşılamaz. İdare, kullanıcı adı ve şifresini diğer idarelerle ya da sözleşmeye taraf İdare personeli olmayan
üçüncü kişilerle paylaşamaz. Bu durumun sunucular üzerinden tespiti halinde Yüklenicinin abonelik iptal
hakkı bulunmaktadır.
Madde 12- Hüküm bulunmayan haller
Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu
Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 13- Anlaşmazlıkların Çözümü
İşin yürütülmesinde çıkabilecek ihtilafların giderilmesinde İdare ile Yüklenicinin karşılıklı mutabakatı
öncelikli çözüm yoludur. Aksi hallerde İdarenin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.
Madde 14- Yürürlük
14.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
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