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ÇORLU BELEDİYESİ

Elektronik İdıri Hianet İşbirliği

sözırşıvınsi
Bugiin, 3ll03l2022
Sözleşmesi

tarihinde,

Kırcali'de, işbu Elektronik İdari Hiznıet İşbirliği

bir taraftan

l.

Belediye Başkanı dr. miih. Hasan Azis İsmail tarafindan temsil edilen ve adresi: Kırcali,
,,Bılgariya" bulvan, No.4l, olan Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Kırcali Belediyesi,

t

ı(

diğer taraftan

2.

Belediye Başkanı Ahmet SAR|KURT taıafından temsil edilen ve adresi: Çorlu REŞADİYE
MAHALLESİ, SALİH OMURTAK CADDESİ, No:139, olan Ttirkiye Cumhuriyeti'nin Çorlu
Belediyesi

arasında ve yerel idaıi hizrııetleri geliştirme. Avrupa değerlerine istinaden, iki belediyede
kamusal yaşamın farklı alanlanndaki işbirliğni destekleme arzusuyla. kamu çıkanna yönelik
politikalann uygulanmasında ana makam olarak yerel yönetimler arasındaki etkin ve
sürdiirülebilir etkileşimi dikkate alarak, aşağdaki hüküm ve koşullar dahilinde elçktronik ideri
hizırıet işbirliğ sözleşmesi akdolunmuştur.

ı

I. HEDEFLER

a

Madde l: Yerel yönetimin tam olarak uygulanmasınd4 uluslararası belediyeler arası
işbirliğini geliştirmek ve teşvik etmek.
Madde 2: Kırcali Belediyesi ile Çorlu Belediyesi arasında. vatandaşlannın çıkarlan
gözetilerek, yeni ortaklık olanaklan yaratmak.

Madde 3: Elektronik olarak sağlanan kamu hizmetlerinin kapsamını, etkililiğini ve

kalıtesını artırmak.
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II. SÖZLEŞMENİN

..

KoNUsU

Madde 4: Kırcali Belediyesi ve Çorlu Belediyesi, genel Avrupa hukuku, Bulgaristan
Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ulusal mevzuatına uygun olarak" bu sözleşmede yer alan ve
Viyana Sözleşmesi kapsamında doğum belgesi, evlilik belgesi ve ölüm belgesi düzenleyen
elektronik idare hizmetlerini sağlamak üzere işbu Sözleşmede öngörülen şartlar ve koşulları
kabul eder.

III.

sÖzLEşME SÜRESİ

Madde 5: İşbu sözleşmenin süresi tanımlanmamıstır.

ry. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ı

ı

Madde 6: Kırcali Belediyesi ve Çorlu Belediyesi yükiimlülfüleri:
l. Elektronik idari himıetler hakkında erişilebilir ve anlaşılabilir bir dilde bilgi vermek.
2. Genel sorulara yanıt vermek.
3. Elektronik idari hizmetler için başvuru şartlarını açıklığa kavuşturmak.
4. Elektronik idari hizmet için başvuru formlarını doldurmak ve göndermek.
5. Başvuru dosyasının işlenmesi hakkında bilgi vermek.
6. Elekironik idari hizmet kullanıcılarını. aldıkları hizrrıet koşulları ve özellikleri hakkında
bilgilendirmek.
Madde 7: Kırcali Belediyesi ve Çorlu Belediyesi, yasalarca belirlenen yollardan
elektronik hizmet kullanıcısının kimliğini tespit edip, gereğinde hizmetten yararlanabilmesi için
şahsın kimliği hakkında ek bilgiler istenilir.
Madde 8: Kırcali Belediyesi ve Çorlu Belediyesi, elektronik idari hizmet kullanıcısına, net
ve anlaşılabilir bir şekilde, ödenmesi gereken ücret hakkında bilgi verir, bunun yant sıra hizmetin
banka havalesiyle ödenmesi üzerine ödeme şekli ile ilgili bilgileri verir.

V. SöZLEŞMENİN FESI{İ
Madde 9: Sözleşme aşağıdaki durumlarda feshedilebilir:
. l. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile yazılı olarak ifade edilir.
2. Tek taraflı - doğrulanabilir bir şekilde bir ay öncesinden yazılı bildirim ile.

vI. soN HÜrünıı,Bn
Madde l0: (l) İşbu Sözleşme ile bağlantılı olarak taraflar arasındaki tüm iletişim yazılı
şekilde gerçekleştirilecektir. Yazılı form koşulu, e-posta ile bildirildiğinde ve yetkililer tarafından
elektronik imza ile imzalandığında yerine getirilmiş sayı lacaktır..
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(2) İşbu Sözleşmeye getirilecek tüm değişiklikler ve eklemeler, sadece
tarafl ar arasındaki

*

yaz,lı anlaşmalar yoluyla yapılacal«ır.
(3) İşbu Sözleşme amaçlan doğrulfusunda, tarafların sözleşmeye ilişkin e-

postaları ve adresleri:

Kırcıli

Belediyesi:
e-posta: obshtinakardzhali@kardjali.bg
yazlşma adresi:
bul. ,,Bulgariya", N9 4l,
Kırcali Belediyesi
gr. Kırcali

r.

rd

ı

Çorlu Belediyesi:

+

e-posta:. guner.cetin@corlu.bel.tr

yaaşma adresi:

REŞADİYE MAHALLESİ,
SALİH OMURTAK CAD., No:l39,
Çorlu, TC

ı

(4) Taraflardan biri, diğer tarafa bilgi vermeden önceki paragrafta belirtilen e-

postalan ve adresleri değiştirirse, diğer taraf, alınamayan mesajlar ve benzerlerinden sorumlu
değildir.
Madde l l: İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya yorumlama, geçersizlik, başarısızlık veya
sona erdirme ile ilgili anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere, bunlarla ilgili olan herhangi bir
anlaşmazlık veya herhangi bir ek sözleşme ile ilgili anlaşmazlıklar, karşılıklı mutabakat ile
çözüliir.
Madde 12: İşbu Sözleşme üç sayfadan ibarettir. Tiirkçe ve Bulgarca olmak üzere ikişer
suret olarak düzenlendi, birer sureti taraflara verildi.
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ÇoRLU BEtEDİY§sİ

CIIoPA3yMEHI{E
3ı cbTpyAııııııecTBo npü IlpeIocTıBsHe Hı eJıeKTpoılHn aAMHHııcTpaTılBırH yc.ilyru

,[ııec, 3|10312022 r.B rp.Ktppxaıııı MexAy:
l. O6ıqı{Ha Kıp4ııcaıııı, Peny6ııırca Euırapııı, c aApec: rp. Ktpıxaıııı, 6yı. ,,Ehlırapnı"
Ns 4l, npe.(crııBJrrBaua oT Kııera A-p HHx. Xacarı Asuc Hcııaııı, ıı
2. O6ıuuııa 9opıy, Peny6ıııxa Typuııı, c aApec: rp. 9opıy, rs. .,PeuaAHe", yı. ,,Caıı{x
OMypTaK", Nsl39, npeAcTaBlflBaHa oT Kıvıera

Axııer Captrypr

BoAeHıl oT cTpeMeX 3a pa3BHTne Ha MecTHaTa aAM}rHHcTpauııg, yrBbp)rAaBaHe Ha
enponeücrııre ueHnocTıt, noAnoMaraHe Ha cbrpyAHuqecTBoTo B pa3rınııHu o6ıacrıı oT
o6ı{ecrseH}L xHBoT B ABeTe o6ıuıııııı, orqııtaürıı e$ercrıınuoro ıı ycroüqnBo B3aıtMoAeicrnııe
MeXAy opraHHTe Ha MecTHa BJIacT, KaTo oclloBeH I,rHcrpyMeHT 3a peaJlı.l3upaHe Ha noJIHTHKH B
o6ıqecrseH I,ıHTepec, ce cxııoqn HacTorIuoTo cnopa3yMeH[e 3a cıeAHoTo:

I. qEJII{

Hı.1.

PagsunaHe

fi

HacbpıraBaHe

Ha

MexAyHapoAHoTo

MexAy

o6ıquııcxo

cbrpy.IıHHılecTBo npır nHıHoqeHHoTo npruIaraHe Ha MecTHoTo caMoynpaBİeHıre;
9.n. 2. CtıAasaHe Ha Bb3MoxHocT 3a

Ktpıxaıu ıı O6ıqı,ıHa Llopıy,

9ı.

ııoıu $opırılr Ha naprHbopcTBo Mexğy O6uııııa

B nHTepec Ha TexHl.fre npor.qaHır;

3. flo4o6pıuaue Ha o6xsara, eQexrııBHocTTa H KaqecTBoTo Ha npeAocTııBfHı,ne

ny6ıııuıııı ycJıyıju no eıeKrpoHeH

nbT.

l

II.

9ı. 4. O6urıırıa Ktpıxaıııı ıı

IIPEAMET

9opıy npueMar B cboTBeTcTBne c o6uoro
3aKoHoAaTeJIcTBo n Peny6ırıxa 6aırapııı ı.ı Peny6ıııxa
O6uıı.ııra

Enponeücxo npaBo, Hauı,ıoHaflHoTo
Typuııı H np}.t yroBopeHı,ıTe ycnoBı{ı B ToBa cnopıııyMeHlıe Aa npe,4ocTaBrT Ha cBoInTe xHTe.ıııı
eJıeİmpoHHır aAMIrHı,ıcTpaTnBHI,İ ycJlyr}ı 3a H3AııBaHe Ha yAocToBepeHIre 3a pilt(AaHe,
yAocToBepeHue 3a cKIIioqeI{ rpüi(AaHcKH 6pax ıı npenuc-ı,ı3Bııeııenı4e oT alcr 3a cMbpT cbrıacHo
Bııeııc«ara KoHBeHuI{r.
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III. CFOK HA CIIOPA3yMEHI{ETO
t{ı. 5. Hacroşıuero cnopa3yMeHue ce cKııotıı.ı 3a HeonpeAeıeH cpoK.

Iv. IIPABA

l.

I{

3AIbJIXEIII{.fl HA CTPAHI,ITE

O6ıııırııa Ktpıxaııı u O6ı-ııııııa Hopıy ce 3aAbıxaBaT Aa:
npeAocTaBf,t HııSopuaunı 3a eJıeKrpoHHHTe aAMHHHCTpaTHBHH ycJIyrH Ha AocTbneH

9ı.

6.

}ı

pas6ııpaeıı esux;

2.
3.

oTroBapflT Ha 3anHTBııHH, oT o6ıu xaparrep;

4.

nonbJIBaT H u3npaqaT 3arBieHırrTa 3a eJıeIcTpoHHa aAMıtHHcTpaTı{BHa

pasrcHrBaT H3HcKBaHurTa. Ha KoLıTo rpı6na Aa oTroBap, 3arBieHı4eTo 3a 3iUıBrBaHe Ha
eİeKrpoHHHTe aAM HHıncTpaTHBHı,l ycIyrH;

;]

ycıyra;

5. AaBaT ııııQopııaauıı, 3a xoAa ııa pa6orara no npenncKaTa;
6. ııxğopııııpar noırIaTeJıHTe Ha eJIeKTpoHHıı aAMIrHIrcTpaTı.ıBHtı ycıyru

oco6eııocrııTe Ha noi)nraBaHeTo

Hı.

ItM.

O6ıuuııa Ktpıxaırı

3a ycJIoBı{rTa

I,ı

9opıy

npoBepfBaT ırpe3 AonycTuMHTe cpeAcTBa
caMoıııquocTta Ha nonyıraTeJıı Ha eıeıcrpoHHaTa ycJlyra n aKo e rıeo6xoAııMo - Apyrn AaHHH 3a
7.

ı.ı

O6ııtııHa

JIHueTo. Heo6xoAuı,ıH 3a noJBBaHeTo Ha ycnyrara.

O6ıquııa Kıpg2raııı n O6ıqııııa tlopıy uııSopııııpa noıyqaTeJrf, Ha eIeKTpoHHaTa
aAMLrHırcTpaTHBHa ycnyra oTHocHo .ubıxHMo Bb3HarpüKAeHHe rro ıceH ı.ı paı6ııpaeM HaquH,
KaKTo ır npeAcTaBrr ıırı$opı,ıauın, 3a H3BbpııIBaHeTo Ha nJıaıqaHe, npn 3anıaıüaHe Ha yciyraTa
no 6aııxos ntr.

9ı.

8.

V.

IIPEKPAT'BAHE IIA CIIOPA3yMEH}IETO
t

9ı.

9. CnopaıyııeHneTo ce npeKpaTrBa:

l. no ssauil,lHo cbrıacı.ıe Ha cTpaHnTe, H3pa3euo nI,IcMeHo;
2. eaııocT pal{Ho _ c eAHoMeceqHo nHcMeHo npeAır3BecTne, oTnpaBeHo no
AoKa3yeM Haı{ılH.

VI. 3AKJIIOqHTEJIHLI PA3IOPEAEI{

tlı. l0. (l)
}r3BbptIıBaT

Bcıı.rxü cto6ıııenuı Mexıy cTpaHı{Te BbB Bpb3xa c To3Lı AoroBop ce
B nı{cMeHa ğopııa. flucııeırara Qopııa ce cı{HTa cna3eHa npu cto6ıuaBaHe ııpe3 e-

noua H noAnı{caHa c eJIeKrpoHeH noArIHc oT ynbJlHoMouıeHHTe AİbxHocTHı{ nHua.
(2) Bcııuru H3MeHeHHı ü AonbJIEeHH, Ha To3t AoroBop ce npaBrT eAHHcTBeHo
Iüpe3 nırcMeHu cnopa3yMeHH, MexAy cTpaHnTe.
(3) 3a ueJIHTe Ha To3ı.t AoroBop ııııeüıııre ı,ı aApecnTe Ha cTpaHnTe no
AoroBopa ca:
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3ı O6ıqııHı Kupıxııu:
e-noua: obshtinakardzhali@kardjali.bg
aApec 3a KopecnoHAeHuHr:

Eyı. .,Btırapı.ıı", Ne 4l
O6ıJıuıra Ktpaııcaııı
6600 rp. Ktpııı<aııı
3ı O6ıqüııa llopıy:

a

e-noua: guner.cetir@corlu.bel.tr
aApec 3a KopecnoHAeHuı,lr:

yJ. ,,Ca'ııı.ıx Oırypıax'n, }lbl39,
rp. Hopıy, Peny6ıııxa Typuııı
KB. ,,PeuaAIı€",

)

J

(4) Aro HrKoff oT cTpaHHTe npoMeHH nocoı{eHfiTe B npeAxoAHaTa anuHe, enouu H aApec[, 6eı ıa yBeAoMH Apyrara cTpaHa, nocJIeAHaTa He oTroBap, 3a HenolyqeHı,ı
cto6ılerıı.ıg ı4 Apyrır noıo6rııı.

ttı. l l.

Bcu,üxır cnopoBe, nopoAeHu oT ToBa cnopa3yMeHl{e ı{JtH oTHacrrrıH ce Ao Hero
ılİı,l Ao AonbnHHTenHH cnopa3yMeH}r, KbM Hero, BKİıoqHTeJıHo H cnopoBeTe, nopoAeHı,l oT HJIH
oTHacruıı,ı ce Ao TbJıKyBaHe, ıre4eücrgırreIHocT, Heı,ı3nbIHeHHe ııJIH npeKpaTflBaHe, ıüe 6rAar
peuJaBaHır no B3aHMHo cbrJlacıne.

x

tIı.

12. Toaa cnopasyMeHue ce cbcTou oTTpır cTpaHHuH H ce cbcTaBH

eAHaKBı,ı opnrHHa.ııHH el(3eMnirpa, Ha TypcKH u

6tınapcxn

In

ıt

noAnı.ıca B.(Ba

e3HK, no eAI,tH 3a Bcrxa oT cTpaHHTe.
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