TANITIM GÜNLERİ BRANDA VE PANKART BİNA GİYDİRME
İŞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
1.1. İşbu Tanıtım Günleri Branda ve Pankart Bina Giydirme İşi Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”),
aşağıda bilgileri verilmiş taraflar arasında akdedilmiş olup taraflar işbu Sözleşmedeki hüküm ve
şartlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.
i. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (“ÜNİVERSİTE”)
Adres: Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No:88/2 Beyoğlu/İstanbul
] (“YÜKLENİCİ”)

ii. [
Adres:
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. ÜNİVERSİTE’nin Şartnamede gösterilen binalarında, “Branda ve Pankart Bina Giydirme işinin işbu
Sözleşme’de ve işbu Sözleşme’nin eki niteliğindeki İstanbul Ticaret Üniversitesi Tanıtım Günleri
Branda ve Pankart Bina Giydirme İşi Teknik Şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen şart ve
kriterlerde yerine getirilmesi bu kapsamda tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi işbu
Sözleşmenin konusunu teşkil etmektedir.
2.2. İşin Adı “Tanıtım Günleri Branda ve Pankart Bina Giydirme” İşidir.( “İş” )
2.3. İşin Yapılma Yeri İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce ve Küçükyalı Kampüsü, Kadıköy Yurt
Binasıdır.
3.

SÖZLEŞMENİN BEDELİ ve DAHİL OLAN GİDERLER
3.1 ÜNİVERİTE tarafından YÜKLENİCİ’ye bu iş için toplam [
] TL tutarında ödeme
yapılacaktır. Ödeme, düzenlenecek fatura karşılığında, Sözleşme konusu ürünlerin sorunsuz bir şekilde
ÜNİVERSİTE’ye tesliminden (bina giydirme işi dahil) itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
3.2. YÜKLENİCİ, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına
kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin
ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
3.3. Sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ tarafından işin yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi,
resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir.

4.

SÖZLEŞMENİN EKİ
4.1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Branda ve Pankart Bina Giydirme İşi Teknik Şartnamesi, sözleşmenin
eki ve ayrılmaz parçası olup, YÜKLENİCİ’yi bağlar.
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YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLER:
5.1. YÜKLENİCİ bu iş için orijinal, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız basılmış ürünleri kullanmak
zorundadır.
5.2. YÜKLENİCİ; işe konu binaların ölçülerini yerinde almak ve işi bu ölçülerek uygun yapmakla
yükümlüdür.
5.3. YÜKLENİCİ, Sözleşme ve Şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak ve Kalite ve Güvenlik Şartları ile
uyumlu olarak yürütmekle yükümlüdür.
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5.4. Ürünlerin teslim (bina giydirme dahil) süresi, mücbir sebepler dışında sipariş tarihinden itibaren 2
(iki) haftadır.
5.5. YÜKLENİCİ branda montajı sırasında her türlü iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakla
yükümlüdür. Montaj esnasında oluşacak her türlü hasardan, kazadan ve zarardan YÜKLENİCİ
sorumludur.
6.

İADE ETME HAKKI
a) YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE ’ye temin edeceği Ürünlerin aşağıdaki niteliklerde olacağını garanti eder:
1. Söz konusu ürünlerin sektör standartlarına, yürürlükte ve geçerli olan mevzuata, Türkiye Resmi
Standartlarına ve/veya norm ve yönetmeliklere uygun olarak imal edilmiş, ambalajlanmış veya
etiketlenmiş olması;
2. Ürünlerin ÜNİVERSİTE tarafından belirtilmiş özelliklere veya işbu sözleşmenin ekinde yer alan grafik
çalışmasındaki özelliklere uygun olması;
3. Ürünlerin kolileme yapılarak veya uygun bir şekilde gönderilmesi;
4. Ürünlerin ÜNİVERSİTE ’ye teslim edilene kadarki süreçte hasar veya tahribata uğramaması;
5. Ürünlerin ayıplı olmaması.
b) Ürünlerin işbu Sözleşme ve Teknik Şartnamadeki hususlara aykırı olması durumunda, YÜKLENİCİ ilgili
ürünlere ilişkin olarak ÜNİVERSİTE’nin iade etme talebini vakit geçirmeksizin kabul eder.
c) YÜKLENİCİ, söz konusu ürünlerin iade edilmesiyle ilgili depolama, nakliye dahil ancak bunlarla sınırlı
olmaksızın tüm maliyetlerden sorumlu olduğu gibi ayrıca söz konusu ürünlerin duruma göre ÜNİVERSİTE’
den iade edilmesi sürecinde meydana gelebilecek her türlü kayıp ve hasardan sorumlu olacaktır.
d) İşbu Sözleşmede “Ayıplı” Ürün TBK hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve aşağıdaki durumlarla sınırlı
olmamak kaydıyla ayrıca,
1. Görsel veya işlevsel olarak ayıplı olan;
2. ÜNİVERSİTE tarafından belirtilen özelliklere uygun olmayan;
3. Mahkeme kararı sonucu iade edilmiş olan;
4. İlgili mevzuata uygun olarak üretilmemiş olan;
5. Üretici tarafından toplatılmasına karar verilen, ürün anlamına gelmektedir.
e) ÜNİVERSİTE, işbu sözleşme uyarınca iade edeceği ürünle ilgili olarak YÜKLENİCİ’ ye bildirimde
bulunacaktır. YÜKLENİCİ söz konusu ürünlerin teslimatını bildirim yapılması üzerine kabul edecektir.
YÜKLENİCİ söz konusu ürünlerin ÜNİVERSİTE’ den iade edilmesiyle ilgili tüm maliyetleri, hasar ve kayıp
riskini üstlenmektedir. YÜKLENİCİ, ürünün iade edilmesine yönelik olarak yapılacak bildirimle derhal
ürünlerin teslim alınmasını sağlayacaktır. YÜKLENİCİ iade bildiriminden itibaren 15 (onbeş) gün içinde
ürünleri teslim almaz ise söz konusu ürünlere ait tüm haklarını kaybedeceğini ve ÜNİVERSİTE’nin söz
konusu ürünleri uygun göreceği herhangi bir şekilde elinden çıkarması nedeniyle ÜNİVERSİTE’nin hiçbir
sorumluluğunun olmayacağını kabul etmektedir.

7.

FESİH ve TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
7.1 YÜKLENİCİ işbu Sözleşme ve ekinde yer alan hükümlere aykırı hareket ettiği takdirde, ÜNİVERSİTE,
bu aykırılığın tespiti ile birlikte YÜKLENİCİ’ ye uyarı yazısı gönderir ve sözlü olarak uyarıda bulunur.
YÜKLENİCİ uyarıya rağmen aykırılığı gidermediği takdirde ÜNİVERSİTE, YÜKLENİCİ’ye yazılı bildirimde
bulunarak sözleşmeyi tek taraflı tazminatsız olarak derhal feshedebilir. Bu sebeple sözleşmenin feshi
halinde YÜKLENİCİ herhangi bir tazminat, zarar ve ziyan talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder.
Ayrıca gönderilen uyarı yazısına rağmen ön görülen sürede YÜKLENİCİ’nin aykırılığı gidermemesi halinde
devam eden her bir aykırılık için herhangi bir uyarı veya yazılı bildirime gerek kalmaksızın ÜNİVERSİTE’
ye 2.000,00 TL cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
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7.2 Sözleşmeye aykırılık sebebi ile ÜNİVERSİTE’nin uğramış olduğu herhangi bir zarar söz konusu ise
ÜNİVERSİTE bu zararı YÜKLENİCİ’nin istihkakından karşılama hakkına sahiptir. Zararın istihkak miktarını
aşması hallerinde ÜNİVERSİTE ayrıca aşan zararını YÜKLENİCİ’ den talep ve tahsil eder.
7.3 Taraflar, aşağıda belirtilen durumların veya benzerlerinin gerçekleşmesi halinde, Sözleşmeyi derhal
sonuç doğurmak üzere ve tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu haller özellikle
a) Taraflardan birinin infisahı,
b) Taraflardan birinin borçlarını ödemede acze düşmesi, kendi isteği dahilinde iflas başvurusunda
bulunması, müflisliğine karar verilmesi, iflasın ertelenmesine karar verilmesi, yeniden yapılandırmaya
başvurması, varlıklarının tamamı ya da önemli bir kısmının yönetimi için geçici ya da sürekli olarak
kayyım, tereke temsilcisi vb. idarecinin atanması,
c) Mahkeme ya da resmi merciler tarafından diğer Taraf aleyhinde verilen ve fesheden Tarafın işlerini,
operasyonlarını, menfaatlerini ya da itibarını maddi şekilde etkileyecek mahiyetteki mahkeme ya da idari
kararlar.
d) Tarafların çalışanlarına ücretlerini ödeyememesi ya da genel olarak borçlarını aksattığının
öğrenilmesi.
8. HUKUKİ ve MALİ SORUMLULUK
8.1 YÜKLENİCİ, işbu Sözleşmede yer alan hak ve yükümlülüklerini karşı tarafın yazılı onayı olmadıkça
tamamen ya da kısmen üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Aksi durumda ÜNİVERSİTE sözleşmeyi
haklı sebeple derhal feshedebileceği gibi meydana gelebilecek zarar ve ziyanın tazminini YÜKLENİCİ den
talep etme hakkına sahip olacaktır.
9.

VERGİ VE HARÇLAR
9.1 Sözleşmeden doğabilecek her türlü damga, harç, resim, vs. masraflardan YÜKLENİCİ sorumlu
olacaktır.

10. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ
10.1Taraflar, İşbu sözleşmenin hukuken geçerli yapılmış olduğunu, imza tarihinden sonra İşbu
sözleşmenin şekil koşuluna aykırı veya sair sebeple hukuken geçersiz akdedilmiş olduğu iddiasında
bulunmayacaklarını, İşbu sözleşmedeki şartlardan biri, birkaçı veya tamamı, taraflardan herhangi biri için
geçersiz olursa bile diğer taraf açısından sözleşmenin aynı şartlar dahilinde hukuken geçerli şekilde
devam edeceğini kabul ederler ve tüm bu hususları gayrı kabili rücu olarak birbirlerine taahhüt ederler.
11. GİZLİLİK
11.1 Taraflar, gizli olduğu bildirilmiş olsun veya olmasın, işbu Sözleşmenin müzakere edilmesi,
yayımlanması ve ifa edilmesi sonucu diğer taraf hakkında elde etmiş olabileceği hiçbir bilgiyi ve işbu
Sözleşme hükümlerini herhangi bir üçüncü şahsa kanunen açıkça yetkili kılınan kişiler hariç, diğer tarafın
yazılı iznini almadan açıklamamayı, ifşa etmemeyi; istihdam ettiği tüm şahısların bu yükümlülüğü yerine
getireceklerini taahhüt etmiştir.
12. TEBLİGAT
12.1. Tarafların belirttikleri bu adresler, yasal tebligat adresleri olup adres değişikliği durumu olması
halinde 15 gün içerisinde yazılı olarak karşı tarafa bilgi vermekle yükümlüdürler. Aksi halde Taraflar bu
adrese yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul ederler.
13. UYGULANACAK HUKUK VE UYUSMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
13.1. İşbu Sözleşmeye Türk Hukuku uygulanacak olup Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek
uyuşmazlıkları öncelikle dostane ilişkiler ile çözmeye gayret edeceklerdir. Bu mümkün olmadığı takdirde
İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
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14. YÜRÜRLÜK VE İMZA
14.1. İşbu sözleşme 14 (on dört) madde ve alt maddelerinden oluşmakta olup 4 (dört) sayfadan ibarettir.
14.2. İşbu sözleşme taraflarca …/……/2022 tarihinde iki nüsha olarak müştereken tanzim ve imza edilmiştir.

Üniversite
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Yüklenici
[

]

EK: İstanbul Ticaret Üniversitesi Branda ve Pankart Bina Giydirme İşi Teknik Şartnamesi

4

