
                POLİTİK ARDAHAN (POLİTİKARDAHAN.COM) HİZMET ALIM/SATIM SÖZLEŞMESİ 
 

  
 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları: Bu sözleşme, bir tarafta yüklenici Çıldır Vergi Dairesi Vergi No: 0420272757 POLİTİK ARDAHAN 
(POLİTİKARDAHAN.COM) ile diğer taraftan ………………………………………….………………………………. arasında aşağıda yazılı şartlar 
dâhilinde akdedilmiştir. 
  Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler: 
 2.1. Hizmet veren yüklenici POLİTİK ARDAHAN’IN (POLİTİKARDAHAN.COM) tebligata esas adresi UFUKTEPE MAHALLESİ ATIF 
ABABAY CADDESİ NO:3 ÇILDIR/ ARDAHAN  olup, Tel No: 05469225738 Elektronik posta adresi politikardahan@gmail.com’dur. 

2.2.  Hizmet alan firma/temsilci, ……………………………………………………..................... tebligata esas adresi  ………………………… 
……………………………. olup,  Tel No:……………………. Elektronik posta adresi (varsa)………………………….@………………. dur. 

2.3.Taraflar madde 2,1. ve 2,2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde 
karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 
  Madde 3- Tanımlar ve Kısaltmalar: Bu sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlar geçerlidir. 
  Madde 4- Sözleşmenin Konusu: POLİTİK ARDAHAN (POLİTİKARDAHAN.COM) ile …………………………………................................... 
arasında hizmet alım/satımıdır. 

Madde 5- Sözleşmenin Türü ve Bedeli (KDV dâhil/hariç): Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli brüt,  Yıllık……….TL., Aylık  …………..TL. 
Günlük  ………….  TL’dir.                                     

Madde 6 -Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler: Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler 
sözleşme bedeline dâhildir. 

Madde 7- Sözleşmenin süresi: İşe başlama tarihi olan ( …. / ….  /20 … )’den  ( …. / …. /20 … ) tarihleri arasındadır. 
Madde 8- İşin yapılma yeri, iş yeri teslim ve işe başlama tarihi 
                 8.1 - İşin yapılma yeri …………………………….. 
  8.2 - İşyerinin teslimine ilişkin esaslar     
                 8.3 - İşyeri teslim ve işe başlama tarihi   ( …. / …. /20 … ) 

 Madde 9- Ödeme Yeri ve Şartları: Sözleşme bedeli, ilgili firma/temsilci tarafından sözleşmenin imzalandığı tarihte veya her iki tarafın 
taahhüt ettiği ……………………………. Tarihinde faturanın kesilmesi sırasında peşin/banka havalesi şeklinde ödenir.  
 Madde 10-  Fiyat Farkı ve Avans Verilmesi: Yüklenici POLİTİK ARDAHAN (POLİTİKARDAHAN.COM) gerek sözleşme süresi, gerekse 
uzatılan süre içinde sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç vb. mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin 
ihdası gibi nedenlerle hizmet verdiği firma/temsilci’den fiyat farkı talebinde bulunabilir. Bu iş için avans talep edebilir. 
 Madde 11- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar: Yüklenici POLİTİK ARDAHAN (POLİTİKARDAHAN.COM)  taahhüdünü sözleşmede 
belirtilen tarihte ve koşullarda yerine getirmez veya teslim etmez ise hizmet alan firma/temsilci sözleşmeyi sonlandırma talebinde bulunabilir. 
 Madde 12- Mücbir Sebepler: Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan ancak taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelik arz 
eden a) Doğal afetler b) Kanuni grev c) Genel salgın hastalık d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı e) İş teslimine engel teşkil eden belgelenebilir 
diğer haller,   taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Yüklenici Politik Ardahan (politikardahan.com) mücbir sebebin meydana geldiği tarihi 
izleyen 20 gün içerisinde hizmet alan firma/temsilci’ye yazılı bildirimde bulunmadığı takdirde hizmet alan firma/temsilci sözleşmeyi sonlandırma 
hakkına sahiptir.  
 Madde 13- Hizmet alan firma/temsilci’nin hakları ve yükümlülükleri:  

13.1-5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde hizmet haklarını satın alan firma/temsilci; Mobil Medya Hakları, Katma 
Değerli Servis, IP TV, Web, internet, İsteğe Bağlı Yayın, sesli ve/veya görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, ayrı ayrı yayınlarda, farklı zamanlarda, 
sadece sözleşmeye konu olan mercide (gazete, tv, dergi, web sayfası, sosyal medya) kullanabilme hakkına sahiptir. Satın alınan hizmeti, 
sözleşmenin dışında bir mercide (gazete, tv, dergi, web sayfası, sosyal medya) kullanması/yayması/satması/işletmesi halinde Politik Ardahan 
(politikardahan.com)’un sözleşmeyi sonlandırma veya ek ücret ödenmesi talebini kabul eder.  
 Madde 14- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar:  iş bu sözleşmede yükümlülüklerinden herhangi birine uyulmadığının tespiti halinde, iş bu 
sözleşme tarafların ortak kararı ile ihtara gerek kalmaksızın sonlandırılır.              

Madde 15- Anlaşmazlıkların Çözümü: 
  15.1- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ardahan Mahkemeleri ve İcra Daireleri 
yetkilidir. 
 Yürürlük 
 Madde 16. 16 maddeden ibaret olan bu sözleşme; yüklenici POLİTİK ARDAHAN (POLİTİKARDAHAN.COM) ve hizmet alan 
firma/temsilci ……………………………………………………………. tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ( …./…. /20 … ) tarihinde bir 
nüsha olarak taraflarca imzalanmıştır. 
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