“ŞehirEksperi” PROJESI VEKALET SÖZLEŞMESİ
Madde 1 – TARAFLAR
Bir tarafta ………………………………………………………………………………………………………….
adresinde mukim ………………………………………….……ŞehirEksperi proje sahibi ve
yazılım geliştirici (Kısaca ŞEHİREKSPERİ olarak anılacaktır) ile diğer tarafta
………………………..……………………………………………………………………………………………….
adresinde mukim ………………………………………….…………………………………..… arasında
(Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir
anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 - KONU
“ŞehirEksperi” proje kapsamı, üye olan firmaların firma adı, logo, firmayı tanıtan
özet bilgi, adres, telefon, coğrafi koordinat bilgileri, resimler, hakkımızda
ve/veya vizyon misyon bilgileri, mesai saatleri ve sosyal medya hesapları
gibi kendilerini tanımlayıcı ve kolay ulaşım imkanı sağlayacak bilgileri kullanarak
oluşturulan tanıtım sayfalarını www.sehireksperi.com firma rehberi sitesi altında
toplayıp ziyaretçilerine bu platformu sunan ve aynı bilgileri kullanarak firma adına
android işletim sistemiyle çalışan telefonlar için tasarlanmış 1 adet hazır şablona sahip
mobil uygulama sağlamaktır.
İşbu sözleşmenin konusu ise yukarıda belirtilen proje konusu içeriğini kapsar şekilde
görülecek hizmetlere dair MÜŞTERİ' ye“ŞehirEksperi” olarak taahhüt edilen
web/mobil ve diğer tüm yazılımlarda ve basılı materyallerde MÜŞTERİ’ ye ait firma
adı, slogan, logo, amblem, animasyon, 3d model, vektörel çizimler,
resimler, fotoğraflar, videolar, tüm sosyal medya isimleri ve/veya linkleri,
tüm görsel materyaller, tüm fikir, düşünce, ifade, yorum, yazı ve diğer her
tür içeriklerin, yine aynı proje kapsamında ŞEHİREKSPERİ’ ne kullanım haklarının
verilmesidir.

Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1MÜŞTERİ, web/mobil yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli
logo,resim ve metin bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.
MÜŞTERİ'nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan
gecikmelerden ŞEHİREKSPERİ sorumlu tutulamaz.Bu halde, gecikme süresi teslim
süresine eklenir.
3.2MÜŞTERİ, ŞEHİREKSPERİ tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel
grafik, tasarım, çizim, harita, model, animasyon, logo, amblem ve yazı
tipinin maddi ve manevi haklarının ŞEHİREKSPERİ’ ne ait olduğunu ve bu
grafiklerin hiçbir şekilde işbu sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtmayacağını,
“ŞehirEksperi” proje kapsamı dışında başka elektronik veya basılı bir mecrada
kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3MÜŞTERİ,işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak
üzere sunduğu firma adı, slogan, logo, amblem, animasyon, 3d model,
vektörel çizimler, resimler, fotoğraflar, videolar, tüm sosyal medya isimleri
ve/veya linkleri, tüm görsel materyaller, tüm fikir, düşünce, ifade, yorum,
yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu ve “ŞehirEksperi” projesi
kapsamında kullanılmasında hiçbir sakınca olmadığını ve kendisi tarafından sağlanan
bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki
ve cezai sorumluluğunun yine kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu hallerde, ŞEHİREKSPERİ’ nin hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

Madde 4 - ŞEHİREKSPERİ'nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ŞEHİREKSPERİ, işbu sözleşme konusu olan ve MÜŞTERİ’ye ait firma adı,
slogan, logo, amblem, animasyon, 3d model, vektörel çizimler, resimler,
fotoğraflar, videolar, tüm sosyal medya isimleri ve/veya linkleri, tüm
görsel materyaller, tüm fikir, düşünce, ifade, yorum, yazı ve diğer her tür
içeriklerin“ŞehirEksperi” projesi kapsamında kullanabilme hakkına sahiptir ve
kapsam dışı kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 6- HİZMET SÜRESİ VE FESİH
İşbu sözleşme ile“ŞehirEksperi”proje kapsamında MÜŞTERİ ile bayi arasında taahhüt
edilen hizmetin aktif olduğu sürece geçerlidir.
Madde 7 - GİZLİLİK
İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve
kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme
kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine
getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı
olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu
şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8 – TEBLİGATLAR
İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar,
işbu sözleşmenin1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak
belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı
veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak
tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan
ve taahhüt ederler.Tarafların sözleşmede belirtmiş oldukları e posta adreslerine
yapılan tebligatlarda kabulleri halinde tebliğat hükmüne geçer.

Madde 9 – ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi
elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında
kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.
Madde 10 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde
SAMSUN mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 10(on) maddeden ve 2 (iki)
sayfadan oluşan işbu sözleşme ....../....../.........tarihinde 2(iki) nüsha olarak
düzenlenmiştir.Taraflar bu nüshaların ıslak imzalı asıllarını uhdelerinde saklamak
mükellefiyeti altındadırlar.
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