SÖZLEŞME
MADDE 1: TARAFLAR
İşbu Sözleşme, ............................
..............................................olarak anılacaktır)
ve
..................................... adresinde ikamet eden WBE Sprl (Bundan böyle kısaca “WBE” olarak
anılacaktır) arasında imzalanmıştır.
İşbu Sözleşme uyarınca, ..............ve WBE bundan böyle kısaca tek başlarına “Taraf”, birlikte
ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.
MADDE 2: AMAÇ
Taraflar, Madde 4’de tanımlanan ve ayrıntıları verilen iş birliği anlaşması kapsamının (bundan
böyle kısaca “Hizmet(ler)” olarak anılacaktır) Sözleşme’nin 6. maddesinde yer alan bedeller
karşılığında ortak yürütülmesine karar vermişlerdir. Hizmet kapsamı işler ve sınırları, Madde
4’de tanımlanmıştır.
MADDE 3: SÜRE
Bu Sözleşme, Hizmetin verilmeye başlandığı tarih olan ............. tarihi itibari ile yürürlüğe
girecek ve 4 (4) yıl yürürlükte kalacaktır. Taraflar karşılıklı mutabakat ile Sözleşme’nin
yürürlükten kaldırılmasına veya kapsamının değiştirilmesine, bu Sözleşme’ye yazılı olarak
yapacakları bir ek ile karar verebileceklerdir. Sözleşme süresi boyunca uygulanacak tüm fiyat
artışları ek protokol ile belirlenebilecektir.
MADDE 4: KAPSAM
4.1. Mutabık kalınan iş birliği kapsamı, WBE’nin Avrupa da düzenleyeceği ............... ..............
organizasyolarının Brüksel ve Avrupa Birliği kısmının WBE tarafından organize edilmesini
kapsamaktadır. Kapsam içerisinde AB tarafı katılımcılarının organize edilmesi, organizasyon
yerinin ayarlanması ve konu ile ilgili her türlü iş birliğinin yapılması bulunmaktadır.
Bu kapsamda yapılan iş birliği karşılığında Madde 6.1 da belirlenen ücretler taraflara ödenir.
4.2. İş birliği kapsamında yürütülecek projelerin tüm fikri ve sınai hakları fikir sahibine ait
olacaktır.
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4.3. İş birliği kapsamında ....... bünyesinde bulunan personel, teknik ekipman ve lisanslı
yazılım kaynağı WBE tarafından kullanılabilecektir. Bu durumda mevcut sözleşmeye ek
protokoller ile şartlar belirlenecektir.
4.3. İş birliği kapsamında WBE bünyesinde bulunan personel, teknik ekipman ve lisanslı
yazılım kaynağı ............. tarafından kullanılabilecektir. Bu durumda mevcut sözleşmeye ek
protokoller ile şartlar belirlenecektir.
MADDE 5: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Taraflar, bu Sözleşme çerçevesinde Proje için işbirliği yapmak ve bu Sözleşme
kapsamında Taraflar’ın üzerinde anlaştıkları koşullarda İş Birliğinin devamı için iyi niyet
çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda mutabık kalmışlardır.
5.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin imzalanmasını takiben İş Birliğini başlatarak, iş süreçleri,
organizasyon, lokasyon, uygulama yazılımı, veri, teknoloji ve sunulacak çıktılar konularında
kendi sorumluluklarını, 4. Madde’de belirtmiş alt maddelere uygun olarak ifa edecektir.
5.3. Taraflar projelerin yürütülmesi ve ön finansmanı için gerekli kaynakları sağlamayı kabul ve
taahhüt eder.
5.4. WBE destek başvuruları ve destek süreçleri ile ilgili dokümantasyon ve iş planlarını
hazırlamak ile sorumludur.
5.5. ................ iş birliği kapsamında gerekli tüm bilgi ve belgeleri istenilen zamanda
WBE ‘e temin etmeyi kabul eder.
5.6. Taraflar yapılacak olan iş birliği kapsamında tüm bilgileri gizli tutmayı kabul ve taahhüt
eder.
5.7. Taraflar, proje kapsamında düzenlenecek organizasyon için gereksinimleri belirleyip karşı
tarafa sunmayı kabul ve taahhüt eder.
MADDE 6: FİYATLAR VE ÖDEME ŞARTLARI:
6.1.Belçika ve Avrupa organizasyonu için gerekli olacak salon kiralama, organizasyon ve
reklam için gerekli bedellerin ............ öder.
WBE Belçika ve Avrupa organizasyonların da tek yetkili ve yasal kurumdur.
6.2. WBE organizasyon için anlaşılan ....................................organizasyon gerçekleştikten
sonra ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6.3. Taraflar, organizasyon için gerekli hizmet ve ürünü sağlamak üzere anlaşmışlardır.
6.2. .........................
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MADDE 7: SÖZLEŞMENİN FESİHİ
7.1. Aşağıda sayılan olaylar bir Taraf’ın işbu Sözleşme’yi feshetmesi için Haklı Sebep teşkil
eder:


Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme ile belirlenen süre içinde yükümlülüklerini yerine
getirmemesi.



Taraflar’dan birinin iflas, konkordato veya mahkeme ya da başka resmi
makamlarca söz konusu Taraf aleyhine iflas işlemleri başlatılması; veya söz
konusu Taraf’a kayyum ya da mutemet atanması.

7.2. Bu Sözleşme’nin 7.1 maddesinde açıkça Haklı Fesih sebebi olarak gösterilebilecek
hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda, işbu Sözleşme’yi ihlâl eden Tarafı diğer Taraf,
ihlâlden haberdar olmasından sonra en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak ihtar eder. İhlâl
durumu yazılı ihtarın karşı Tarafça teslim alınmasını takip eden 15 (onbeş) gün içinde ortadan
kaldırılmadığı takdirde ihtar eden Tarafa, ihlâl durumunun giderilmemesi durumunda
Sözleşme’yi başka bir ihbar süresi olmaksızın fesih hakkı doğar.
MADDE 8: HİZMET KAPSAMI’nın DEĞİŞTİRİLMESİ
Taraflar, pazar koşullarındaki değişiklikler nedeni ile, WBE ’un yazılı talebi üzerine, Hizmet’in
kapsamı’nı değiştirebilirler. Bu durumda Taraflar yeni bir fiyat ve zaman tablosu üzerinde
anlaşacaklardır. Yapılacak değişiklikler, kurulmuş bulunan veya kurulması için gereken
bağlantılar yapılmış olan yatırımları geçici veya kalıcı bir süre için gereksiz hale getirirse bu
durumdan kaynaklanan mali yükümlülükler ilgili tarafa ait olacaktır.

MADDE 9: MÜCBİR SEBEP
9.1. Aşağıdakiler, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Mücbir Sebep hallerine örnektir:


Savaş (ilan edilmiş olsun olmasın hizmetin verilmesini engelliyor ise), seferberlik,
olağanüstü hal, isyan, ihtilâl, ayaklanma, terörist eylemler, sabotaj, doğal afetler
(sel, yıldırım düşmesi, yangın, deprem, su baskını, salgın ve bulaşıcı hastalık vb.),
grev ve lokavt, resmî makamlarca mevzuatta yapılan değişiklikler (ithal ve ihraç
kısıtlaması, belli nedenlerle haberleşme özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar).
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9.2. Taraflar, yükümlülüklerini Mücbir Sebep dolayısıyla yerine getirememeleri durumunda
sorumlu tutulmayacaklar ve bu durum Sözleşme’nin ihlâli olarak nitelendirilmeyecektir.
9.3. Mücbir Sebep’i öne sürmek isteyen Taraf diğer Taraf’ı, kendi ifası üzerinde Mücbir
Sebep’in yarattığı etki hakkında, Mücbir Sebep’in meydana geldiği tarihten itibaren 7 (yedi)
gün içerisinde, yazılı olarak bilgilendirecektir.
MADDE 10: SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI
10.1. Taraflardan hiç biri, işbu Sözleşme çerçevesinde hafif ihmallerinden, dolaylı zararlardan
ve yoksun kalınan kârdan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
MADDE 11: DEVİR
Taraflar, bu Sözleşme’den doğan hak ve yetkilerini, diğer Taraf’ın yazılı onayını almak koşulu
ile devredebileceklerdir. Ancak, grup şirketleri arasında yapılacak devir işlemleri diğer Tarafın
onayı gereklidir.
MADDE 12: DİĞER KONULAR
12.1. Taraflar, işbu Sözleşme hazırlıklarına ilişkin işlerden doğan dahili ve harici masrafları
kendileri üstlenmek durumundadırlar. İşbu Sözleşme’nin imzalanması sırasında oluşacak
damga vergisi, Taraflar arasında eşit olarak paylaşılacaktır.
12.2. Bu Sözleşme, burada açıklanan hükümler haricinde, Taraflar’a herhangi bir hak ve
yükümlülük getirmez. Ayrıca, Taraflar’ın ortak girişim, ortaklık veya resmi mahiyette başka bir
işin kurulmasını amaçladığı, birlikte başka projelerde çalışacakları veya gelecekte burada
bahsi geçen Sözleşme dışında bir anlaşma yapılacağı şeklinde yorumlanamaz.
12.3. İşbu Sözleşme, Taraflar’ın imzalamasıyla beraber ......... tarihinde yürürlüğe girer.
Sözleşme'ye ait değişiklikler Taraflar’ın mutabakat metnini imzası ile yapılabilir.
12.4. Bir yetkili mahkeme bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü kanunlara aykırı kabul ettiği
takdirde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılanlar dışındaki Sözleşme hükümlerini ya
da geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin başka şahıs veya durumlara uygulanmasını
etkilemez ve Sözleşme’nin diğer hükümleri kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa
edilebilir sayılacaktır.
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12.5. Taraflar’ın hiç biri, diğer Taraf’ın önceden iznini almadan, tanıtım veya pazarlama
materyalleri de dahil, bu Sözleşme ya da Sözleşme konusu hakkında hazırladığı basın
bültenleri, kamuya açıklamalar veya basın açıklamalarında doğrudan doğruya veya dolaylı
olarak diğer Taraf’ın adını ve logosunu kullanmayacak ya da diğer Taraf’a atıfta
bulunmayacaktır. Taraflar’ın hiçbiri, diğer Taraf’ın kendi takdirine göre verebileceği yazılı
onayını almadan, diğer Taraf’ın ticari markaları veya servis markalarını kullanamaz. Ancak,
İşbu Sözleşme kapsamındaki proje onay alınmaksızın tanıtım ve sunumlarda referans olarak
kullanılabilecektir.
12.6. Bu Sözleşme, bu konuda Taraflar arasında varılan mutabakatın tamamını oluşturur ve
bu konuda Taraflar arasında yapılan başka herhangi bir beyan, mutabakat veya anlaşma
yoktur.
MADDE 13: BİLDİRİM
Bu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen
bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler yazılı olacak ve
Taraflar’ın e-mail adreslerine e-posta ile veya telefaksla faks numarasına gönderilecektir (bir
faks veya e-posta alındı mesajıyla teyit edilecektir). Bu ihbarların bir suretinin de, faks veya eposta ihbarının gönderildiği tarihte, iadeli taahhütlü posta ile ya da alındı makbuzu karşılığında
kurye ile gönderilmesi gerekir. Tebligatın, iadeli taahhütlü posta ile ya da alındı makbuzu
karşılığında kurye ile bildirimde bulunulduğu tarihte yapılmış olduğu varsayılacaktır. Aksini
ispat, iddia eden Taraf’a düşer.
Taraflar’ın herbiri, ihbar adresini, e-posta adresini veya telefaks numarasını, diğer Taraf’a yeni
adresini, e-posta adresini veya telefaks numarasını ve bu yeni adres, e-posta adresi veya
telefaks numarasının geçerli olacağı tarihi bildiren bir ihbarla değiştirebilir. Değişiklik
bildirilmediği takdirde, eski adres, e-posta adresi veya telefaks numarasına yapılan tebligat
yerine

ulaşmış

sayılacaktır.

Tebligatı

gönderen

Taraf’ın

bu

değişiklikten

haberdar

olmamasından ötürü uğrayabileceği zararı, adres değişikliği bildiriminde bulunmayan Taraf,
kendisinden yazılı talepte bulunulmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde karşılayacaktır.
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MADDE 14: İHTİLAFLARIN HALLİ
İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkili olacaktır.
MADDE 15: İMZA YERİ VE TARİHİ
15 (onbeş) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Taraflar’ca imzalandıktan sonra ........ tarihinde
yürürlüğe girer.

Tarih: ... / .... / 2018, Ankara
................................................

........................................

........................................

.......................

........................................

........................................

adına:

adına:

adına:

imza:

imza:

imza:
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