Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi
Ba kanl
Çevre ube Müdürlü ü
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Doküman No
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Yay n Tarihi
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Revizyon No/Tarihi
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Sayfa No
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Gerçek veya Tüzel Ki i Ad
Gerçek veya Tüzel Ki i Adresi
Gerçek veya Tüzel Ki i Telefon Numaras
Vergi Dairesi ve Numaras / T.C.Kimlik Numaras
lgili Proje Ad
Tarih
STASYON SAYISI (ADET)

KTARI (YIL)

M F YATI (TL)

YAT (TL)

Hizmet Bedeli ( Vergiler Hariç )
Hizmet Bedeli ndirimi
Toplam Hizmet Bedeli (Vergiler Hariç)
Katma De er Vergisi (KDV) (%18)
Damga Vergisi (% 0,948 )
GENEL TOPLAM (Vergiler Dahil)
Not :
1. Ücreti yat rmadan önce ilgili birimden bilgi al nmal r.
2. Hizmet Bedeline %0,948 oran nda Damga Vergisi uygulan r. Resmi Daireler Damga Vergisinden muaf tutulur.
3. Kamu-Kurum ve Kurulu lar na ve üniversitelere %50 indirim oran uygulan r.(Veri talebi belirli bir konu ve alan ile s rl olmal r.)
4. Ö renci taleplerinde %80 indirim uygulan r (Veri talebi belirli bir konu ve alan ile s rl olacakt r. Ö renci, dilekçesine Dekanl k/Bölüm Ba kanl
Makam ndan alaca resmi yaz ve ö renci kimlik belgesi fotokopisini ekleyecektir.)
5. Verilerin kullan ld klar yerlerde, referans olarak gösterilmesi zorunludur. Veriler hiçbir ekilde üçüncü ah slara devredilemez ve sat lamaz.
6. rtibat Telefon Numaras : 0 312 454 52 85
7. rtibat Faks Numaras : 0 312 454 52 04
8. rtibat Elektronik Posta: skvt@dsi.gov.tr
9. DS Muhasebe Müdürlü ü Hesap Numaras : TR 86 0001 0017 4548 9305 8550 61 (Ziraat Bankas Ankara Kamu Kurumsal ubesi)

TALEP EDEN

DÜZENLEYEN

ONAYLAYAN

…………………………..

…………………………….

……………………………..

SU KAL TES

ZLEME VE DE ERLEND RME ÇALI MALARI KAPSAMINDA YER ALAN H ZMET
BEDELLER N ÖDENMES HAKKINDA PROTOKOL

MADDE 1: TARAFLAR
Bu protokol Devlet Su
leri Genel Müdürlü ü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Ba kanl
ile
“..........................................................................” aras nda a
da yaz ko ullar alt nda düzenlenmi tir. Protokolde
Devlet Su leri Genel Müdürlü ü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Ba kanl
(DS ), ................................... ise
lgili) olarak an lacakt r.
MADDE 2- H ZMET TANIMI
Su kalitesi izleme ve de erlendirme kapsam nda su kalite verilerinin teminidir.
MADDE 3- H ZMETLER
DS taraf ndan tespit edilen su kalitesi analiz sonuçlar ……………............. inde kullan lmak üzere ilgiliye verilecektir.
lgili de su kalite verilerinin kullan ld çal ma ve ara rma sonucunda haz rlanan rapor, proje, belge vb. dokümanlar
DS ’ye verecektir.
MADDE 4- H ZMET BEDELLER
Söz konusu lgili, ................ Havzas nda/Havzalar nda yer alan ...................... adet istasyona ait toplamda .....................
ll k su kalitesi veri talebi gere i Tahakkuk Fi i'nde hesaplanan veri de erleri hizmet bedeli ................. TL (KDV ve
Damga Vergisi Dahil) Ziraat Bankas Ankara Kamu Kurumsal ubesi TR 86 0001 0017 4548 9305 8550 61 no’lu
hesab na yat racakt r.
MADDE 5- H ZMET N YAPILMASI
bu Protokol ve Su Kalitesi Veri Temin Bedeli Tahakkuk Fi i taraflarca imzalan p, lgili taraf ndan Madde 4’de
belirtilen ücretin ödendi ine ili kin dekont veya makbuzun DS ’ye teslim edilmesini izleyen 15 gün içinde kalite verileri
ilgiliye teslim edilecektir.
MADDE 6- PROTOKOLUN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI
Protokol, Madde 4’deki hizmet bedellerinin ödenmesi ve DS taraf ndan verilerin teslimi tamamland ktan sonra
yürürlükten kalkar. Protokol gere i yat lan para geri ödenmez.
MADDE 7- VERG , RES M VE HARÇLAR
Bu protokolün uygulanmas ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar lgili taraf ndan ödenir.
MADDE 8- ANLA MAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu protokolün uygulanmas ndan do acak anla mazl klar n çözümünde Ankara Mahkemeleri ve cra Daireleri yetkilidir.
MADDE 9-ÖZEL HÜKÜM
a) DS taraf ndan sa lanan veriler, hiçbir ekilde bu protokol kapsam nda kullan m amac belirtilen faaliyetler d ndaki
proje ve çal malarda lgili taraf ndan kullan lamaz, lgili taraf ndan üçüncü ah slara verilemez, ham ve i lenmi veri
olarak yay nlanamaz.
b) Bu protokol kapsam nda DS ’den sa lanan verilerin yanl
do abilecek zararlardan DS sorumlu tutulamaz.

de erlendirilmesinden veya ilgili taraf ndan kullan mdan

c) (a) paragraf na ayk olarak verilerin protokol kapsam nda belirtilen projede kullan lmas , 3. ki ilere verilmesi ya da
ham veya i lenmi olarak yay nlanmas halinde DS ’nin di er yasal haklar sakl kalmak kayd yla veri hizmet bedelinin
10 (on) kat tutar nda bedel ilgiliden tahsil edilir.
MADDE 10- PROTOKOLUN YÜRÜRLÜ E G RMES
On maddeden olu an bu protokol 2 (iki) adet olarak (../../20..) tarihinde düzenlenmi olup taraflarca imzaland ktan sonra
yürürlü e girer.
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DS GENEL MÜDÜRLÜ Ü
Etüt Planlama ve Tahsisler
Dairesi Ba kanl

