WEB SERVİSİ SUNULMASINA DAİR SÖZLEŞME
TARAFLAR
MADDE 1- İş bu sözleşme, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ile.......................
...........................................arasında yapılmıştır.
Sözleşmede Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı "TÜİK" olarak, yararlanıcı taraf ise "Kurum" olarak
ifade edilecektir.
SÖZLEŞMENİN KONUSU
MADDE 2- Bu sözleşme, TÜİK'in Merkezi Dağıtım Sistemi (MEDAS) veri tabanlarında mevcut olan
ve MEDAS'ın web arayüzünden genel kullanıcı ile paylaşılan bilgilerin, Kurum ile web servisi
üzerinden paylaşılmasına ilişkin taraflarca uyulacak esasları belirler.
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 3- Kurum, bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, TÜİK'e bildireceği Kurum IP adresleri
üzerinden, sözleşmede belirtilen süre kadar, MEDAS Web Servisi hizmetinden yararlanabilecektir.
MADDE 4- Kurum, TÜİK'in MEDAS web arayüzünden genel kullanıcı ile paylaştığı bilgileri, TÜİK
tarafından belirlenen standart ve kapsamda, web servisi ile almaya yetkilidir.
MADDE 5- Kurum, TÜİK'ten aldığı web servisi hizmetini başka kurum ya da kişiler ile tamamen ya da
kısmen paylaşmayacak ve web servisine erişim konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.
MADDE 6- Kurumun TÜİK verisi ile oluşturduğu farklı değişkenler, TÜİK verisi olarak kabul edilmez.
MADDE 7- TÜİK, MEDAS Web Servisi hizmet saatlerine ve günlük sorgulama ve kayıt sayısına
sınırlama getirme hakkını saklı tutar.
MADDE 8- Kurum'un sistemde tanımlı olmayan IP adreslerinden MEDAS Web Servisi'ne
bağlanmasına, işlem ve sorgulama yapmasına izin verilmez.
MADDE 9- Kurumca sözleşmede belirlenen esaslar dışında sorgulama yapılması halinde kurumun
sistemden bilgi alması TÜİK tarafından engellenir.
MADDE 10- Kurum, erişim yetkisi verilen IP adresleri ve Kurum irtibat kişisinin değişmesi
durumunda, değişikliği 2 (iki) gün içinde TÜİK'e bildirir.
MADDE 11- TÜİK, MEDAS Web Servisi ile sunulan bilgilerde herhangi bir revize veya güncelleme
yapılması durumunda Kurum'un irtibat kişisine en kısa zamanda e-posta ile bilgi verir.
MADDE 12- TÜİK tarafından, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 13. maddesi ve 20/06/2006
tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği
ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile tanımlanan veri gizliliği
ilkeleri çerçevesinde bilgi dağıtımı yapılır.
MADDE 13- Kurum, TÜİK'ten aldığı bilgileri 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun gizlilik
hükümleri çerçevesinde korumakla yükümlüdür.

1

MADDE 14- İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra verinin kapsam ve sunumunda meydana
gelen değişiklikler çerçevesinde sözleşmedeki hükümler yenilenir.
MADDE 15- İş bu sözleşmenin süresi 1 (bir ) yıldır. Taraflardan birinin sözleşmeyi sona erdirmeyi
veya bazı maddelerde değişiklik yapmayı istemesi halinde, bu istek, en az 1 (bir) ay önce yazılı olarak
bildirilir. Fesih veya değişiklik yapılmasına ilişkin ihbarname gönderilmemesi durumunda, sözleşmenin
geçerlilik süresi aynı şartlarla 1 (bir) yıl daha uzatılmış sayılır. Bu husus müteakip yıllar için de
geçerlidir.
Sözleşmede değişiklik yapılması istendiğinde, teklifler 1 (bir) ay içinde görüşülüp karara bağlanır.
Taraflar değişiklik yapılması konusunda veya başka herhangi bir hususta anlaşamazlarsa, bu hususa dair
tutanak tutulur ve süre bitiminde başka bir işleme gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erer.
YÜRÜRLÜK
MADDE 16- İş bu sözleşme 16 maddeden ibaret olup, yukarıda belirtilen şartlar dahilinde tarafların
imzası ile yürürlüğe girer. ..../..../20..
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