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BİNEK ARAÇ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ 

 
1. TARAFLAR 

1.1. İşbu Binek  Araç Satın Alım Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda bilgileri verilmiş taraflar 

arasında akdedilmiş olup taraflar işbu Sözleşmedeki hüküm ve şartlarda tam bir anlaşmaya 

varmışlardır. 

 
i. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ  

Adres: Büyükdere caddesi No:120/1 Esentepe-Şişli/İstanbul 
 

ii. [ ] (“YÜKLENİCİ”) 

 
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

2.1. ÜNİVERSİTE bünyesinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet Audi A8L binek aracın işbu 

Sözleşme ve Sözleşmenin eki niteliğinde olan Teknik Şartnamede (“Şartname”) düzenlenen 

esaslar çerçevesinde satın alınmasıdır. 

 
3. TESLİM VE KABUL 

3.1. İşbu Sözleşme konusu her bir araç sözleşmenin imzalandığı günü takip eden 1 (bir) iş günü 

içerisinde Üniversite’nin Şişli yerleşkesinde teslim edilecektir. 

3.2. Araçların fiziki muayeneleri, İdarece kurulmuş olan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından 

teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre yapılıp bu işlemi takiben teslim tutanağı 

düzenlenerek teslim alınacaktır. 

 
4. SÖZLEŞME BEDELİ, FATURALANDIRMA VE ÖDEME 

4.1. YÜKLENİCİ, İdari ve Teknik Şartname içinde yer alan tüm hizmetlerin karşılığında anahtar 

teslim fiyat teklif edecektir. Sözleşme bedeli teklif mektubundaki bedeldir. Teklif edilen bu fiyat 

dışında YÜKLENİCİ tarafından başka bir ücret talep edilemeyecektir. 

4.2. Ödemeler araçların teslimatı sonrasında kesilen faturanın İdareye iletilmesini takiben 

gerçekleştirilecektir. YÜKLENİCİ’ ye avans ödemesi yapılmış ise kalan tutar kadar ödeme 

yapılacaktır. CEZAİ ŞART 

4.3. İşbu sözleşme kapsamındaki araçların teslimi sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü 

olup, 1 günlük teslimat süresini aşan her gün için 1.000,00 TL (binTürkLirası) cezai şart 

uygulanacaktır.  

 
5. DEVİR YASAĞI 

5.1. YÜKLENİCİ, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini başka bir üçüncü şirket veya 

şahsa devredemez. 

 
6. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

6.1. YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme ve ekinde yer alan şartname şartlarına aykırı hareket ettiği 

takdirde, ÜNİVERSİTE, bu aykırılığın tespitinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde YÜKLENİCİ’ ye 

uyarı yazısı gönderir. 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. VERGİ VE HARÇLAR 

7.1. Sözleşmeden doğabilecek her türlü damga, harç, resim, vs.  masraflardan YÜKLENİCİ sorumlu 

olacaktır. 

 
8.  GİZLİLİK 

8.1. 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. 

 
9.  DİĞER HÜKÜMLER 

9.1 İşbu sözleşme hükümleri çerçevesinde YÜKLENİCİ ile ÜNİVERSİTE arasında herhangi bir alt 

işverenlik ilişkisi bulunmamaktadır. 

9.2 Sözleşme, ekleriyle birlikte bir bütün olup, ekler işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını 

oluşturmaktadır. 

 
10. TEBLİGAT 

10.1 Tarafların işbu Sözleşmede belirttikleri 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  

11.  UYGULANACAK HUKUK 

11.1 İşbu Sözleşmeye Türk Hukuku uygulanacak olup Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek 

uyuşmazlıkları öncelikle dostane ilişkiler ile çözmeye gayret edeceklerdir. Bu mümkün olmadığı 

takdirde işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri 

yetkilidir. 

 
12.  YÜRÜRLÜK VE İMZA 

12.1. İşbu sözleşme 12 (oniki) madde, 2 (iki) sayfa ve 3 (üç) ekten oluşmaktadır. 

12.2. İşbu sözleşme taraflarca ../.../2020  

edilmiştir. 

tarihinde iki nüsha olarak müştereken tanzim ve imza 

 

 

ÜNİVERSİTE YÜKLENİCİ  

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ [ ] 

 
 
 
 
 
 
 

Ek-1: Teknik Şartname 

Ek-2: İdari Şartname 

Ek-3: ……….… tarihli Teklif Mektubu 


