
  ARAÇ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ 

1.TARAFLAR 

Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL adresinde mukim FMV Işık 

Üniversitesi  (“İDARE”), …………………………..adresinde mukim …………(“Satıcı”), işbu 

sözleşmede ayrı ayrı  “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU 

İşbu Sözleşmenin konusu, İdare’nin personel transferi ve diğer ulaşım ihtiyaçlarının 

karşılanması, gerektiğinde seyahat ve görevlerde kullanılması amacıyla;  Sözleşmenin ayrılmaz 

bir parçası olan Teknik Şartname’ de özellikleri belirlenmiş olan, bir adet 8+1 kapasiteli aracın; 

Yetkili Satıcı tarafından temin edilmesi, Sözleşme şartlarına uygun olarak  İdare’ye satışı ve 

devrine ilişkin usul ve koşullar ile tarafların bu konudaki hak ve yükümlülüklerinin 

düzenlenmesidir.  

3. ARACIN DEVRİ VE TESLİMİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 

3.1.Satıcı, tüm özellikleri Teknik Şartnamede belirtilmiş olan 1 (bir) adet aracı, 01.07.2021 

tarihinde,  satış işlemlerinin gerçekleşmesini müteakip ve taraflarca mutabık kalınacak teslim 

adresinde, İdare’nin yetkilendirdiği personeline, araç teslim fişi ile birlikte teslim edecektir.  

3.2. Taraflar, teslim esnasında aracın trafiğe çıkmamış ve olduğu, herhangi bir hasarının 

bulunmadığı, teknik göstergelerinin ve tüm aksamın tam ve çalışır şekilde teslim edildiği 

konusunda tam mutabakata vararak teslim fişini imzalayacaktır. 

Aracın belirlenen nitelikte olmaması, hasar tespiti ya da tam ve çalışır vaziyette olmaması 

halinde, taraflarca tutulacak olan tutanağa istinaden, İdare’nin söz konusu aracı teslim almama 

ve ödemeden kaçınma hakkı vardır. Bu durumda Satıcı, 24 saat içinde sözleşmeye konu araçla 

aynı nitelikte yeni bir araç temin ederek İdare’ye teslim etmekle yükümlüdür. İdarenin , aracın 

bu süre içinde teslim edilmemesi halinde sözleşmeden cayma ve varsa zararın tazmini; aracın 

kullanımından sonra gizli ayıbın tespiti halinde ise genel hükümlerden doğan hakları saklıdır. 

3.3. Satıcı, aracın teslimi ile birlikte İdare’ye araca ait  tüm kullanım belgelerini, yedek lastik, 

kriko, ilgili mevzuat uyarınca bulunması gerekli iç ve dış ekipmanı, mükemmel çalışır vaziyette  

ibraz edecektir. İdare’nin evrak ya da ekipman eksiği olan aracı teslim almama ve/veya eksik 

evrak, ekipman sunulana dek sözleşme bedelini ödememe hakkı bulunmaktadır. 

3.4. Aracın satış bedeli, işbu sözleşmenin dayanağı olan ihale dosyasına sunulan ve İdarece 

kabul edilen teklif olup, Satıcı teklif tarihi ile araçların teslim tarihi arasında aracın satış ya da 

kiralama değerinin değişmesi, piyasa koşulları kur farkı vb. gerekçesi ile herhangi bir fiyat farkı 

talebinde bulunmayacaktır.  

3.5. Araç devrine ilişkin noter ve harç masrafları Satıcı tarafından ödenecektir.  

3.6. Aracın zorunlu trafik sigortası ve mali mesuliyet sigortaları yükümlülüğü İdare’ye aittir. 

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  

Sözleşme, aracın sözleşme ve teknik şartname koşulları uyarınca tam ve sorunsuz devri ve  

teslimine istinaden, İdare tarafından sözleşme bedelinin ödenmesi ile sona erecektir.    



5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME 

5.1. Sözleşme bedeli ……..+ KDV olup, aracın idareye resmi makamlarda devrine müteakip 

İdare tarafından, Satıcı tarafından düzenlenen faturaya karşılık peşinen ödenecektir.  

5.2. İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi ödeme yükümlülüğü Satıcıya aittir. Satıcı 

tarafından damga vergisinin ödendiğine dair dekont İdare’ye sunulacaktır. 

 

6.SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONA ERMESİ: 

6.1. Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup; olağan süresi, aracın devri ve bedelinin 

ödenmesi ile kendiliğinden sona erecektir.  

6.2. İdare, yazılı bildirimde bulunarak, munzam ve menfi zarara ilişkin talep hakkı saklı kalmak 

üzere;  Satıcının sözleşme ile belirlenen ya da mutabık kalınmak şartı ile kendisine tanınan ilave 

süre içinde aracı devir ve teslim etmemesi ya da kusuru ile satış işlemlerinin gecikmesine 

sebebiyet vermesi halinde, Satıcı gecikilen her bir gün için 1.000,00 TL( Bin Türk Lirası) cezai 

şart ödemekle yükümlüdür. İdarenin, sözleşmeyi tek taraflı ve herhangi bir ödeme yükümlülüğü 

doğmaksızın fesih hakkı ve ayıplı mal ve hizmet alımına ilişkin kanundan doğan fesih ve 

tazminat hakları saklıdır.  

6.3. Taraflar işbu sözleşmede yer alan mücbir sebeplerin varlığı halinde karşılıklı olarak iyi 

niyetle müzakere ederek başta sözleşme şartlarının uyarlanması olmak üzere mücbir sebepten 

kaynaklanan sorunların ve zararların karşılıklı olarak en az zarara neden olacak şekilde   

aşılması konusunda alternatif çözüm yollarını uygulamak yönünde gayret gösterecektir.  

 

7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  

Taraflar, Sözleşme süresi ile sınırlı olmamak üzere mevzuattan kaynaklanan açıklama 

yükümlülükleri haricinde, bu Sözleşme’nin kurulması aşamasında ve sonrasında birbirlerinden 

edindikleri her türlü idari, hukuki, ticari, mali, teknik, finansal bilginin gizli bilgi olduğunu 

kabulle; bu  bilgileri ve 6698 sayılı Kanunun kapsamında kişisel veri niteliğindeki diğer 

bilgileri, gizli tutacaklarını, üçüncü kişiler ve sözleşmenin ifası ile doğrudan ilgili olan birim ve 

personeli dışında kimse  ile paylaşmayacaklarını, kabul ve taahhüt eder.  

Taraflar sahibi oldukları ve birbirlerine aktardıkları Kişisel Veriler açısından ilgili mevzuat 

kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olduğunu ve bu doğrultuda gerekli yükümlülükleri 

gereği gibi yerine getirdiklerini ve getireceklerini, 

Birbirine aktarılan Kişisel Verileri, Kanun’a uygun olarak elde ettiklerini ve işlediklerini; 

işleme ve  aktarıma ilişkin olarak Kanun kapsamında ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğünü 

gereği gibi yerine getirdiğini ve açık rızalarını aldığını, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza 

bulunmayan işleme ve/veya aktarım faaliyetlerinin ise Kanun kapsamındaki istisna (yani 

aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza gerektirmeyen işleme ve/veya aktarım) şartlarını 

taşıdığını, 

Birbirlerine aktarılan Kişisel Verilerin sahibi ilgili kişilerin işleme ve aktarıma yönelik açık 

rızalarını geri çekmeleri ve/veya Kişisel Verilerin silinmesine yönelik taleplerini iletmeleri 



durumunda, diğer tarafa bu verilerin silinmesi için gerekli bilgilendirmeyi yapacağını, aksi 

halde bir diğerinin maruz kalabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini, 

Birbirine aktarılan Kişisel Verilerin işlenme amacı ile işlenme sürelerini açık ve anlaşılır bir 

şekilde belirteceğini; aktarıma konu Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu, belirli, açık ve 

meşru amaçlarla işlenmiş olduğunu ve Kişisel Verilerin işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı 

ve ölçülü olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

Tarafların birbirlerine bildirdiği her tür yazılı metin, ticari ve diğer bilgiler gizli bilgi sayılır. 

Taraflardan herhangi birinin gizli bilgiyi üçüncü bir kişiye açıklaması halinde gizli bilgiyi 

açıklayan Taraf diğer tarafın uğradığı doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle 

yükümlüdür. 

8.SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ ve DEĞİŞİKLİĞİ 

Bu Sözleşme ile kararlaştırılan esaslardan birinin ya da bir kısmının hükümsüz olması ya da 

ileride hükümsüz hale gelmesi durumunda Sözleşme'nin tamamı bundan etkilenmeyecek, diğer  

hükümler uygun olduğu ölçüde uygulanmaya devam edilecektir. 

Taraflar, hükümsüz olan bu düzenlemenin yerine almak üzere, bu Sözleşmeyle güdülen 

ekonomik amaçlara uygun hüküm üzerinden anlaşılacaktır. Bu Sözleşme' de yapılacak 

değişikliklerin geçerliliği, ancak her iki tarafın yazılı mutabakatı ile sağlanabilir.  

9. SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ 

Taraflar, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri bizzat ve ancak yetkili personeli 

aracılığı ile sağlamak zorundadır; sözleşmeden doğan yükümlülüklerini İdare’nin yazılı onayı 

olmadan üçüncü kişilere devredemez. Aksi halde bu devirden kaynaklanan zararı tazmin hakkı 

saklı kalmak üzere İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

10. İHTİLAFLARIN HALLİ 

Sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, İstanbul Anadolu Adliye Mahkemeleri ve 

icra daireleri yetkilidir.  

14. MÜCBİR SEBEP 

Doğal afetler, salgın hastalıklar, fırtına, sel, deprem, yangın, savaş, nükleer ve kimyasal 

serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, grev, 

lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri, malzeme, yakıt, daimi teçhizat nakliyelerindeki 

kazalar veya işin yavaşlamasına sebep olacak sair durumlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla 

mücbir sebep olarak kabul edilir. Bu hallerde taraflar sözleşmenin 6.3.maddesinde belirlendiği 

şekilde hareket edeceklerdir.  Tarafların mücbir sebep halinde, sözleşme yükümlülüklerini 

erteleme ya da askıda tutma serbestisine sahiptir. 

15. TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER 

Tarafların yukarıda belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri kabul edilmekte olup; adres 

değişikliğine giden taraf bunu en geç bir hafta içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle 

yükümlüdür. Aksi halde, mevcut adrese usulüne uygun şekilde yapılmış tebligatlar tebliğ 

edilmiş sayılır.  



İşbu Sözleşme aslı İdare’de , tasdikli sureti Satıcıda kalmak üzere, …../……./2021 tarihinde,  

iki asıl nüsha olarak imzalanmış olup, araçların teslim tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ     ………… 


