MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE ULUSAL DENİZ SEVİYESİ İZLEME SİSTEMİ (TUDES)
KURUMSAL ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Kısaltmalar
MADDE 1- İşbu Kurumsal Abonelik Sözleşmesi bundan böyle Sözleşme olarak, Millî Savunma Bakanlığı
Harita Genel Müdürlüğü Tıp Fakültesi Caddesi 06590 Cebeci/ANKARA bundan böyle HGM olarak, Türkiye
Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi bundan böyle TUDES olarak ve web portaline abone olmak için
başvuran kamu kurum ve kuruluşları bundan böyle Kurumsal Abone olarak anılacaktır.
Amaç ve Kapsam
MADDE 2- İşbu Sözleşme’nin amacı, HGM’nin TUDES web portali üzerinden sunduğu deniz seviyesi ve
meteorolojik veri (atmosferik basınç, sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr hızı ve yönü) hizmetlerinden Kurumsal
Abone’nin 1 (bir) yıl süreyle faydalanmasına ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemektir.
Dayanak
MADDE 3- Bu sözleşme, 657 sayılı “Harita Genel Müdürlüğü İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanunu”, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, 2565 Sayılı “Askeri
Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu”, Bakanlar Kurulunun 5 Temmuz 1994 tarihli ve 94/5856 karar
sayılı “Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği”, 49 sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, 7221 Sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve 5018 sayılı ”Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” esas
alınarak düzenlenmiştir.
Hak ve Yükümlülükler
MADDE 4- (1)

HGM’nin Hak ve Yükümlülükleri

a. Kurumsal Abone tarafından doldurulan, imzalı ve onaylı Sözleşme ve ekindeki “Kurumsal Abone Kayıt
Formu”nun tam ve eksiksiz olarak HGM’ye ulaşmasına müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde Kurumsal
Abonelik için 1 (bir) yıllık kayıt oluşturacaktır.
b. Kurumsal Abonelik kaydına ilişkin oluşturulan ve 1 (bir) yıllık abonelik süresince geçerli olacak kullanıcı
adı ve şifreyi Kurumsal Abone’nin Sözleşme ekindeki Kurumsal Abone Kayıt Formunda belirtilen e-posta
adresine gönderecektir.
c. Kayıtlı Kurumsal Abone’nin abonelik süresinin bitmesine 15 (onbeş) gün, 5 (beş) gün ve 1 (bir) gün kala
e-posta ile bilgilendirme yapacaktır.
ç. Bu Sözleşme ile sunulan ürün ve hizmetler üzerinde, Kurumsal Abone’lere duyurmak suretiyle tek taraflı
olarak değişiklik yapabilecektir.
d. Kurumsal Abone’nin, Sözleşme’deki kişisel bilgi ve belgelerinin doğruluğunu kontrol amacıyla, ilgili
kuruluşlara başvurarak Kurumsal Abone hakkında bilgi edinebilecektir.
e. Kurumsal Abone’nin Sözleşme’deki bilgi ve belgelerinin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunu saptaması,
Kurumsal Abone’nin yükümlülüklerine aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde Kurumsal Abone’nin
kullanım hakkını durdurma, sözleşmeyi süresiz feshetme, bir daha abonelik başvurusu kabul etmeme ve her
türlü hukukî süreci başlatma hakkına sahip olacaktır.
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(2)

Kurumsal Abone’nin Hak ve Yükümlülükleri

a. E-posta adresine gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile 1 (bir) yıllık Kurumsal Abonelik süresi boyunca
TUDES web portaline girebilecek ve sağlanan hizmetlerden faydalanabilecektir.
b. Kendisine tahsis edilen kullanıcı adı/şifreyi ve TUDES web portalinden indirdiği veri/materyali üçüncü
kişilerle paylaşmayacaktır.
c. TUDES istasyonlarında arızalar nedeniyle veri kayıpları olabileceğini, ölçüm sensörlerinin hatalı değerler
üretebileceğini, sunulan web servisinde geçici kesintiler olabileceğini ve web portali üzerinden indirilen
veri/materyalin eksik ve/veya hatalı bilgi içerebileceğini kabul edecektir.
ç. TUDES web portalinde sunulan verilere HGM tarafından hızlı kalite kontrol işleminin uygulandığını, söz
konusu hızlı kalite kontrol işlem ve sonuçlarından HGM’nin sorumlu olmadığını, hızlı kalite kontrolden
geçmiş verilere daha ileri bir düzey kalite kontrol uygulama sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul
edecektir.
d. TUDES web portalindeki bilgilerin kullanımı sonucunda veya teknik nedenlerle portale ulaşamamasından
ötürü doğrudan veya dolaylı bir zarar doğması halinde, HGM’ye hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet
yükleyemeyeceğini kabul edecektir.
e. TUDES web portalinden indirdiği veri/materyali; Anayasaya, yasalara, uluslararası sözleşme hükümlerine
ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanmayacağını kabul ve beyan edecektir.
f. Sözleşme’de yer alan hak ve yükümlülüklerini hiçbir ad altında başka bir gerçek ya da tüzel kişiye
devredemeyecektir.
g. Kurumsal Abone Kayıt Formuyla yetkilendirilen personelin, görev/yetki/kurum değişikliğini HGM’ye
bildirecek aksi halde ortaya çıkabilecek sonuçların sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul edecektir.
ğ. Bakanlar Kurulunun 05 Temmuz 1994 tarihli ve 94/5856 karar sayılı Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve
Kullanma Yönetmeliği ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak bilimsel ve akademik
amaçlı çalışmalarda kullanılabilir ve elde edeceği sonuçları “Çalışmada kullanılan deniz seviyesi ve/veya
meteorolojik veriler Harita Genel Müdürlüğünün Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi (TUDES)
servisinden alınmıştır.” ifadesi ile kaynağını belirtilmek şartıyla yayımlayabilir.
Uygulamaya İlişkin Esaslar
MADDE 5- (1) Kayıtlı Kurumsal Abone, abonelik süresi bittiğinde süreyi uzatmak isterse yeni abonelikteki
yolu izleyecektir. Abonelik uzatımı için imzalı ve onaylı Sözleşme ve ekindeki “Kurumsal Abone Kayıt
Formu”nun tam ve eksiksiz olarak HGM’ye ulaşmasına müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde, kayıtlı Kurumsal
Abone’nin abonelik süresi 1 (bir) yıl daha uzatılacak ve e-posta ile bilgilendirme mesajı gönderilecektir.
(2) Kurumsal Abonelik işlemi gerçekleştikten sonra abonelik geçici süre ile dondurulamayacak ve/veya
ara verilemeyecektir. Süre bitiminde aboneliğin uzatılmaması durumunda abonelik pasif konuma geçecek ve
süresiz olarak bekletilebilecektir.
(3) İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden itibaren herhangi bir zamanda Millî Savunma Bakanlığı veya
Genelkurmay Başkanlığı tarafından, HGM’nin yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek mahiyette
Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarıyla ilgili acil bir durumun bildirilmesi durumunda Sözleşme HGM
tarafından tek taraflı feshedilebilir.
Mali Hükümler
MADDE 6- Bu sözleşme çerçevesinde TUDES Web portalinden sağlanan veriler için, 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ ve Ⅳ sayılı cetvellerde yer alan genel yönetim kapsamındaki
idareler ile mahalli idare kapsamındaki kamu idareleri ve 49 sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” kapsamındaki veri paydaşı kamu kurum ve kuruluşlarından ücret talep
edilmeyecektir.
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Sözleşme Hükümlerine Uyulmaması
MADDE 7- Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün
veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli
olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul edecektir.
Sözleşmenin Süresi ve Feshi
MADDE 8- (1) İşbu Sözleşme, e-posta ile Kurumsal Abone’ye kullanıcı adı ve şifrenin gönderilmesini
müteakip yürürlüğe girecek olup, 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacaktır.
(2) Kurumsal Abone, Sözleşme’yi feshetmek isterse bu talebini yazılı olarak, faks (0312 320 14 95) ya da eposta (tudes_info@harita.gov.tr) aracılığıyla bildirecektir. HGM, bu bildirimin kendisine ulaşmasından
itibaren 7 (yedi) gün içinde Kurumsal Abone’nin talebini yerine getirmek ve sonucu Kurumsal Abone’ye
bildirmekle yükümlüdür.
İmza
MADDE 9- İşbu Sözleşme kurum yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

KURUM ADINA

İmza

:

Adı SOYADI :
Unvanı

:

Tarih

:

NOT: Yeni ABONE olacaklar ve abonelik süresi uzatacaklar için bu Sözleşme düzenlenir ve Sözleşme’nin ilk iki sayfasının alt kısımları
paraflanır. Üçüncü sayfa ise Ad SOYAD Unvan yazılarak imzalanır. Sözleşme ve ekindeki “Kurumsal Abone Kayıt Formu” bir üst
yazı ile birlikte Harita Genel Müdürlüğü Tıp Fakültesi Cad. 06590 Cebeci/ANKARA adresine posta yoluyla iletilir.
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KURUMSAL ABONE KAYIT FORMU

Kurum Adı

:

Kurum Tarafından Yetkilendirilen Personelin;
Adı

:

İkinci Adı

:

Soyadı

:

T.C. Kimlik Nu.

:

E-posta

:

Ofis Tel. ve Dahili Nu. (varsa)

:

GSM

:

Kurum Adresi:
İl

:

İlçe

:

Semt

:

Mah./Cad./Sok.

:

Bina Adı/Bina Nu./Daire Nu.

:

Posta Kodu

:

KURUM ADINA
İmza

:

Adı SOYADI :
Unvanı

:

Tarih

:

NOT: Bu form, sözleşmeyi onaylayan Kurum yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Kurum tarafından birden fazla personele yetki
verilmesi isteniyorsa, yetki verilecek her personel için bu form ayrı ayrı doldurulacaktır. Kullanıcı adı, şifre ve bildirimlerin doğru ve
zamanında gönderilmesi maksadıyla tüm alanlar eksiksiz olarak doldurulacaktır.
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