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TARAFLAR: 

Madde 1- Taraflardan Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile İstanbul  adresinde mukim 

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi (Sözleşme metninde İDARE olarak anılacaktır) 

“……………”  adresinde mukim, …….Vergi Dairesi ………… Vergi Kimlik Numaralı 

……………….(Sözleşme metninde YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) aşağıdaki hususlarda 

mutabakata varmıştır. 

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU: 

Madde 2- Sözleşmenin konusu, Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Maslak kampüsünde  

Mutfak+Depo alanında (“İşletme Hakkı Verilen Yer”) işyeri olarak hizmet vermek için işbu 

bu İşletme Hakkı Verilen Yerlere Ait Sözleşme’nin (“Sözleşme”) ve ekleri ile şartname 

hükümlerine göre işletilmesidir. 

 

SÜRE: 

Madde 3- İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, 2(iki) yıl süre ile 

YÜKLENİCİ’ye işletme hakkı tanınacaktır.  

İDARE’nin önceden yazılı bildirim yapmak koşulu ile sözleşmeyi 1 (bir) yıl süre ile aynı 

şartlarda uzatma hakkı ve uzatılan süre için ek teminat talep etme hakkı vardır.  

 

İŞLETME HAKKI KONUSU YERİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ ve KULLANIMI: 

Madde 4-  
4.1. İşletme hakkı verilen yer bir tutanakla  YÜKLENİCİ’ye teslim edilir. YÜKLENİCİ işletme 

hakkı verilen binada, sözleşmenin teslimi esnasında ihtiyacın tespiti yahut sözleşme süresince 

ihtiyacın doğması halinde, yapacağı dekorasyona bağlı olarak genel görünüm ve ahengi 

bozmadan çatı onarımı veya yenilenmesi, çerçeve-cam giderleri, yapılacak zemin kaplaması 

değişimi, dolap ve raflar, işletme içerisindeki, ısıtma–soğutma, temiz hava ile egzoz, davlumbaz 

tesisatı ile hava ve konfor klima tesisatı su, doğalgaz ve elektrik süzme sayaçları, her türlü 

dekorasyon giderlerini karşılar ve işletme süresi sonunda İDARE’ye işletme konusu yer ile 

birlikte bedelsiz olarak devreder. İşletme sınırları içerisinde bağımsız olarak yapılacak olan tüm 

sistemlerin periyodik teknik, bakım ve onarımları YÜKLENİCİ’ye aittir.  

 

Yüklenicinin İşletme sınırları içerisinde bağımsız olarak yapacağı ancak zaruriyet açısından  

İDARE’ye  ait cihaz ve ekipmanlarından branşman alacağı ve/veya akuple etmek zorunda 

kalacağı tüm cihaz, makine ve ekipmanlarının işletmeden-bağlantı (branşman) yapılan noktalar 

arasındaki tüm periyodik bakımlarını, temizliklerini, onarımlarını  sürelerinde yaptırmakla ve 

bakım servis formlarını İDARE’ye vermekle yükümlüdürler. YÜKLENİCİ tarafından Branşman 

alınan İDARE malı cihaz, makine  ve ekipmanların; tamir edici, koruyucu, önleyici, düzeltici, 

şartlı ve özel ekipman önleyici bakımları İDARE’ye ait olmakla birlikte Yüklenicinin altyapı, 

cihaz, makine ve ekipmanlarına ait periyodik bakımlarını, temizliklerini, onarımlarını sürelerinde 

yaptırmamaları ve bakım servis formlarını İDARE’ye teslim etmemeleri durumunda ortaya çıkan 

ve/veya çıkabilecek tüm altyapı ve üstyapı harcamaları YÜKLENİCİ’ye Rücu edilecektir.   

 

YÜKLENİCİ’nin sunacağı ürün gamına bağlı olarak İDARE’nin ihtiyaç halinde ve talep etmesi 

durumunda YÜKLENİCİ, sulu davlumbaz ve altyapı sistemini kurmakla yükümlüdür.  Ürün 

gamı dikkate alınmaksızın yüklenici günlük tabak/çatal dâhil menülerindeki ortalama servis 

sayılarını dikkate alarak (yağ kapasite hesabına göre)  mobil ve veya sabit yağ tutucu tesisatı ve 

altyapısı yaparak devreye almakla yükümlüdür. Ürün gamı dikkate alınmaksızın mutfak 

davlumbaz  yangın söndürme sistemini kurmakla yükümlüdür. Yüklenici kurmakla yükümlü 
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olduğu sistemlere ait plan, proje, teknik detay ve hesaplarını içeren tüm bilgi ve belgeleri imalata 

başlamadan İDARE’ye vermekle ve onayını almakla yükümlüdür. Yüklenici günlük tabak/çatal 

dâhil menülerindeki ortalama servis sayılarını ve ürün gamını dikkate alarak pis su tesisat 

altyapısında yapılması gereken revizyonları yapar periyodik olarak pis su altyapısının (işletme 

içindeki ilk bağlantı noktası ile ana hat yatay/düşey bağlantı noktası arasındaki hattın) temizliğini 

yaptırarak işletme süresi sonunda İDARE’ye işletme konusu yer ile birlikte bedelsiz olarak 

devreder. Yüklenici yaptırmakla yükümlü olduğu sulu davlumbaz egzoz sistemi, mobil ve/veya 

sabit yağ tutucu sistemi, davlumbaz yangın söndürme sistemi, ısıtma-soğutma, havac ve konfor 

klima sistemi vb. cihaz ve ekipmanlarının periyodik bakımlarını sürelerinde yaptırmakla ve 

bakım servis formlarını İDARE’ye vermekle yükümlüdür. İdare tarafından yapılması talep edilen 

tüm cihazlar TSE CE Belgeli ve enerji tasarrufu belgelerine sahip olacaktır. Tüm cihaz ve 

ekipmanlar  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine uygun şekilde 

kullanılacak, ses seviyesi eğitim kurumu olduğu dikkate alınarak dışarıdan duyulmayacak 

desibel seviyesinde olacaktır.  

 

4.2. YÜKLENİCİ’nin talep ettiği enerji yükünden daha fazla enerjiye ihtiyacı olması halinde, 

bununla ilgi olarak yapılacak altyapı ve üstyapı harcamaları YÜKLENİCİ tarafından 

karşılanacaktır.    

 

4.3.YÜKLENİCİ, gerek duyulması halinde İŞYERİ’nde yapacağı inşaat ve tadilatları 

İDARE’nin Yapı İşleri Daire Başkanlığı’na onaylatacağı (tüm disiplinlere ait)  projeye uygun 

olarak yürütür. Tüm değişiklik, onarım, tadilat ve ilave yapılacak (İnşai, Mekanik, Elektrik, 

Yangın Güvenliği, Alt-Üstyapı), işler için Yapı İşleri Daire Başkanlığı’ndan izin almak ve bu 

çalışmalarda genel görünüm ve ahengi bozmadan içinde ve dışında tadilat bakım ve onarımlarını 

yapmak zorundadır. Yapılacak tadilatlar ile cihazların montajı için gerekecek rezervasyon 

delikleri ile bu ve buna benzer yapının statik ve betonarmesine zarar verebilecek tadilatlar, karot 

ve/veya buna benzer delikler açamaz. İzin almadan yapılan bu işlemlerin tespiti halinde yapıda 

meydana gelecek hasarın giderilmesi yönünde yapılacak proje çalışmaları ve onarımları İDARE 

tarafından yaptırılacak ve tüm yapılacak harcamalar YÜKLENİCİ’ye fatura edilecektir, 

İDARE’nin bu hususta ihlal sebebiyle cezai şart işletme hakkı vardır. İşyerinin mevcut 

mimarisine aykırı olabilecek, görünüş ve kullanım açısından genel estetiğine zarar verecek 

imalatlar ve eklentiler yapılamaz ve de yapılmasına ilişkin öneri ve/veya proje teklif edilemez. 

 

YÜKLENİCİ faaliyet konusunun sürekliliği için gerekli olan tadilat, sabit yatırım ve diğer 

demirbaş yatırımları konusunda İDARE tarafından talep edilebilecek değişiklikleri en kısa 

sürede yapmayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Gerekli değişiklik ve tadilatın haklı bir sebep 

olmaksızın yaptırılmaması ya da belirlenen sürede yaptırılmaması halinde, İDARE’nin gerekli 

tadilat ve temini sağlamak ve ekipman/işlem bedelini YÜKLENİCİye rücu hakkı vardır. 

 

İŞYERİ’nin altyapıdan kaynaklananlar hariç, olağan kullanım ve bakım gerektiren işlemlere 

ilişkin her türlü masrafı YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ, her zaman için İŞYERİ’ni 

mükemmel durumda idame ettirmeyi kabul eder. 

 

4.4. YÜKLENİCİ, işbu işletme hakkı sözleşmesinin sona ermesine istinaden işletilen yerde,  

yaptığı tadilat konusunda İDARE tarafından talep edilebilecek değişiklikleri ve eski hale getirme 

işlemini en kısa sürede yapmayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu işlemi İDARE’nin yapması 

halinde doğan masrafı YÜKLENİCİ’ye rücu hakkı vardır. 
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4.5.  YÜKLENİCİ kendisine işletme hakkı verilen işletme yerini sözleşme süresi boyunca ve 

bilhassa İDARE’nin YÜKLENİCİ’ye bildireceği Üniversite yaz okulu, Tanıtım ve Kayıt 

Günlerinde açık ve hizmete hazır tutmakla yükümlüdür, aksi hal cezai şarta ilişkin hükümler 

saklı kalmak üzere, İDARE’ye sözleşmeyi doğrudan fesih hakkı tanımaktadır.  

 

4.6. YÜKLENİCİ, 12.07.2019 Tarihli  Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık 

Yönetmeliği uyarınca, kendisinden kaynaklanan her türlü atığın ayrılması, depolanması, 

işletilmesi, geri dönüştürülmesi, bu amaçla gerekli sistemin kurulması, yürütülmesi ve ekipmanın 

sağlanması konusunda İDARE tarafından kendisine bildirilen talimatlara uymakla, resmi 

yükümlülükleri yerine getirmekle, sistemin tam ve sağlıklı çalışması için gerekli teknik ve idari 

tedbiri almakla yükümlüdür. 

 

4.7. YÜKLENİCİ, güvenlik, personel ve çevre temizliği, çöp istasyonlarının kullanımı vb. 

hususlarında İDARE’nin koyacağı kurallara uyacaktır. 

 

 

İŞLETME KONUSU YERİN SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNDA TESLİMİ: 

 

Madde 5- Sözleşme süresinin sona ermesi veya sözleşme hükümleri uyarınca süresinden önce 

feshedilmesi halinde tahsis edilen yer düzenlenecek bir tutanak ile İDARE’ye teslim edilir. 

İDARE tarafından tam ve sağlam olarak teslim edilen ekipman taşınmazın, eksik, kırılmış ya da 

zayi olduğunun tespiti halinde, bu eksiklik ve hasarlar,  YÜKLENİCİ tarafından aynen temin 

edilir, YÜKLENİCİ tarafından aynen teminin yapılmaması veya teminin imkansız olduğu 

durumlarda, YÜKLENİCİ eksiklik ve zarara ilişkin bedellerin belirlenerek İDARE’ye 

ödeyeceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.  

 

Sözleşmenin YÜKLENİCİ tarafından süresinden önce feshi halinde de, YÜKLENİCİ tarafından 

yapılan tadilat ve dekorasyonun bedelsiz olarak İDARE’ye teslim edileceğine dair hüküm geçerli 

olacaktır. 

 

YÜKLENİCİ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

Madde 6-  
6.1. YÜKLENİCİ, İDARENİN yazılı onayı bulunmadıkça, işletme hakkı verilen yeri bir 

başkasına işletmeye veremez, devredemez, ortak alamaz. YÜKLENİCİ’nin hisselerinin tümünün 

devri, işletmenin devri niteliğindedir ve İDARE’ye tek taraflı fesih hakkı doğurmaktadır. 

 

6.2.  Sözleşmenin feshi hallerinde YÜKLENİCİ, işletme hakkı verilen yeri kayıtsız ve şartsız 

herhangi bir bedel talep etmeksizin tahliye etmek ve İDARE’nin muhafazasını talep ettiği 

dekorasyon dışında, İDARE’ye boş olarak teslim etmek zorundadır. YÜKLENİCİ, İDARE’nin 

süresinden önce feshi nedeniyle tadilat, yatırım ve tefrişat bedelini İDARE’den talep edemez.  

 

YÜKLENİCİ, fesih hali veya işletme hakkı sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle işletme hakkı 

verilen yeri İDARE’ye teslim etmediği her gün için 1.500 TL cezai şart olarak öder.  

 

6.3. YÜKLENİCİ, faaliyetlerini yerine getirirken çalıştırdığı personele karşı asıl işveren sıfatı ile 

Teknik Şartname, 4857 sayılı İş Kanunu, SGK mevzuatı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünde 

öngörülen iş ve çalışma şartlarından sorumlu olduğunu,  personeli ile İDARE arasında herhangi 

bir işçi-işveren ilişkisi bulunmadığını, personelinin sağlık mevzuatının ve güvenlik hükümlerinin 

aradığı şartlara sahip olmasını temin ile işyeri koşulları ve personeli sebebiyle gerek kendi 
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personelinin gerek üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan tek başına yükümlü olduğunu, 

kabul ve taahhüt etmektedir.  

 

YÜKLENİCİ, işletmede çalıştıracağı personelin işe başlamadan önce çalışanlarına ait.Adli sicil 

kaydı, İkametgâh belgesi, Nüfus kayıt örneği, Sağlık raporu (portör muayenesi yapılarak), İki 

adet vesikalık fotoğraf (renkli, son altı ay içerisinde çekilmiş) İDAREye teslim edecektir 

 

YÜKLENİCİ İşe giriş bildirgesi belgeleri  ve İDARE tarafından tespit olunan tesis yönetime 

ilişkin eksikleri derhal giderecektir. 

 

6.4. YÜKLENİCİ, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını sözleşme imza tarihi itibari ile İDARE’ye 

ibraz edecektir.  

 

 

İŞLETME BEDELİ: 

Madde 7-  
7.1. İşletme konusu yerin aylık işletme bedeli -……………-TL+KDV (…………………….TL+ 

KDV)  olup; yıllık işletme bedeli tutarı  ………………-TL+KDV (…………………..TL+KDV) 

’dir.  İşletme bedelleri ait olduğu ayın ilk 3 işgünü içerisinde İDARE’nin “İş Bankası İstanbul 

Şubesi TR 57 0006 4000 0011 2990 5630 12 nolu hesabına” yatırılır ve alınacak makbuz veya 

dekontun bir sureti yatırıldığı günü izleyen ilk işgünü içinde İDARE’ye ibraz edilir.  

 

Yıllık işletme bedeli artışları her yıl sözleşme başlangıç döneminde açıklanacak on iki aylık 

TÜFE ortalaması oranında artışa uyarlı olarak uygulanır. 

 

Sözleşmeden doğan damga vergisi yükümlülüğü YÜKLENİCİ’ye aittir. 

 

7.2. YÜKLENİCİ’nin, işletme bedelini süresinde ya da tam olarak ödememesi halinde, bedele 

aylık %3 gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir. Gecikme ve eksik ödemenin bir yıllık dönem 

içinde birden fazla tekrarlanması halinde, İDARE bu hususta YÜKLENİCİ’ye ihtar gönderme 

takdiri ve/veya alacağını genel hükümlere göre tahsil etme hakkı saklı kalmak üzere sözleşmeyi 

tek taraflı ve tazminatsız fesih hakkına sahiptir. 

 

7.3. YÜKLENİCİ, İDARE aksi yönde karar almadıkça eğitim dönemi dışı/yaz dönemi olduğu, 

personel eksikliği ya da iş hacminin azalması gerekçesi ile sözleşme ile yükümlü olduğu mali ve 

idari yükümlülüklerinin indirilmesi, azaltılması ya da bu yükümlüklerden muaf tutulması 

talebinde bulunamaz.  

 

ELEKTRİK-SU VE DOĞALGAZ BEDELLERİ: 

Madde 8- YÜKLENİCİ, İDARE tarafından kendisine fatura edilen elektrik-su-doğalgaz 

bedellerinin yukarıda belirlenen sürelerde ödenmemesi veya yine belirlenen sürelerde 

makbuzların ilgili yerlere ibraz edilmesi ile yükümlüdür. Bu konuda YÜKLENİCİ’nin 

sorumluluk ihlalinin İDARE’ce ihtar konusu yapılması ve gecikme faizi işletilmesi hakkı saklı 

kalmak üzere, bu konuda yapılacak ihmal veya ihlalin iki kez tekrarlanması hali İDARE’ye 

işletme hakkı sözleşmesini tek taraflı ve ihbar süresiz fesih hakkı yaratır. 
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KESİN TEMİNAT: 

Madde 9- YÜKLENİCİ bu işe ilişkin olarak, sözleşme imza tarihinde iki yıllık işletme bedelinin 

%6’sı oranında kesin teminat mektubu ya da nakit  olarak  teminat verir. Kesin teminat 

mektubunun süresi işin süresinin bitiş tarihinden itibaren en az dört ay sonraki bir tarih olarak 

belirlenir; sözleşmenin olağan süresi sonunda uzatılması halinde, işletme bedelindeki artış da göz 

önüne alınarak,  uzayan süre oranında  nakit teminat ya da teminat mektubu yenilenecektir. 

Teminat mektubunun iadesinde, YÜKLENİCİ’nin sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin 

yazıların geç verilmesi vs. durumunda teminat mektubu süresinin hükümsüz kalmasına yol 

açmayacak şekilde, işteki gecikmeyi de karşılayacak şekilde uzatılacaktır. 

Teminatın sözleşmenin imzası aşamasında, İDARE’nin belirlediği şekilde sunulmaması halinde, 

İDARE’nin sözleşmeyi ilgili mevzuat uyarınca tek taraflı fesih hakkı doğmaktadır.  

CEZAİ ŞART: 

Madde 10-YÜKLENİCİ, işbu sözleşmeyi normal veya uzayacak yürürlük süresi boyunca 

herhangi bir nedenle uygulanmasından kısmen veya tamamen tek yanlı vazgeçmesi halinde, 

İDARE hüküm kurulmasına gerek kalmaksızın işbu sözleşmeyi ihbar süresiz fesih edebilir ve bu 

halde YÜKLENİCİ’nin Teminatını irad kaydeder. Bu durumda YÜKLENİCİ, her ne ad altında 

olursa olsun İDARE’den hiçbir şekilde herhangi bir hak, alacak, kar ve kazanç yoksunluğu yahut 

zarar ziyan tazminatı talebinde bulunmayacağını ve İDARE’nin Teminat miktarını aşan zarar-

ziyan talep ve tahsil etme hakkının saklı olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ  

sözleşmenin herhangi bir aşamasında işyerini terketmesi ve faaliyete tek taraflı son vermesi 

halinde, İDAREYE 5( beş) aylık işletme bedeli tutarında cezai şart ödemekle yükümlüdür.  

 

YÜKLENİCİ, İDARENİN işletmenin bilhassa açık tutulmasını talep ettiği, kayıt, yaz okulu, ve 

benzeri tarihlerde haklı bir neden olmaksızın işletmeyi açık tutmadığı  her bir gün için 1.500-TL 

cezai şart ödemekle yükümlüdür. 

 

YÜKLENİCİ, işbu sözleşmenin ve mütemmim cüzi olan İhale şartnamesindeki düzenlemeleri 

ile üstlendiği sorumlulukları ihlal etmesi, sözleşmenin yemek niteliği ve hijyen koşullarına ilişkin 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, İDARE ihlali bir tutanakla tespit eder ve 

YÜKLENİCİ’ye ihlalin giderilmesi konusunda üç günlük süre tanır. Süre Sonunda ihlalin devam 

etmesi halinde İDARE, her bir ihlal için 2.500.-TL (iki bin beş yüz Türk Lirası) cezai şart 

uygular. YÜKLENİCİ, aynı nitelikte ve konuda olabilecek üçüncü ihlal halinde İDARE’nin, 

genel hükümlere göre tahsil,  sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih hakkı kalmak üzere; ihtar 

veya ihbara gerek kalmaksızın belirlenen işbu ceza miktarını uygulayacağını ve bu meblağın 

gayrıkabil-i tenkis surette olduğunu, kabul ve taahhüt eder.  

 

 

TEBLİGAT: 

Madde 11- Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul edilmiş 

olup, bu adreslerde yapılacak değişiklikleri vukuunda 1 hafta içinde taraflar birbirilerine yazılı 

olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde bu adrese yapılacak her türlü tebligat tarafların 

şahsına yapılmış sayılır. 

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ve DELİL SÖZLEŞMESİ:  

Madde 12- Taraflar arasında sözleşme uygulanmasından veya yorumlanmasından 

kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri 
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yetkilidir. Her türlü uyuşmazlıkta İDARE’nin muhasebe kayıt ve defterleri kesin delil teşkil 

edecektir. 

 

İş bu sözleşme 12 Maddeden ibaret olup  .../…./… tarihinde 1 (bir) asıl nüsha olarak taraflarca 

imzalanmıştır. 

 

 

 

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ                                       YÜKLENİCİ                                             

REKTÖRLÜĞÜ 

 


