KIŞLIK KIYAFET VE AYAKKABI ALIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
1.1. İşbu Kışlık Kıyafet Ve Ayakkabı Alım 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
(ii) [
Adres:

] (“ŞİRKET”)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. Üniversite tarafından ihtiyaç duyulan kıyafet ve ayakkabıların (“Ürünler”) işbu Sözleşme ve Sözleşme
eki olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Kışlık Kıyafet ve Ayakkabı Satın Alma Şartnamesi (“Şartname”)
belirtilen şart ve kriterlerde alımı ve bu kapsamda tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi işbu
Sözleşmenin ana konusunu teşkil etmektedir.
2.1.

İşbu Sözleşme kapsamında, ÜNİVERSİTE tarafından talep edilen ve ekteki Şartnamede yer alan satın
alınacak kıyafetler için toplam ……………………….. TL ürün bedeli, ÜNİVERSİTEYE teslimatın ayıpsız
ve kusursuz yapılmasından sonra kesilecek faturanın ÜNİVERSİTEYE iletilmesinden itibaren 45 gün
içinde ÜNİVERSİTE tarafından ŞİRKET’in aşağıda yazılı banka hesabına ödenir.
Şirket Banka Hesap Bilgileri: TR ………………………………………….

3. GENEL HÜKÜMLER
3.1.

Ürünlerin 1. Sınıf işçilik ve malzeme kullanılarak üretilmiş olması zorunludur.

3.2.

ŞİRKET, Ürünler’in, ŞİRKET’in orijinal ürünü olmasını ve yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız
paketlenmiş biçimde olmasını, dikişlerde eğrilik olmayacağını, kopukluk ve atma olmayacağını kabul ve
taahhüt etmektedir.

3.3.

ŞİRKET her üründen sipariş adetlerini esas alarak %10 fazla ürün imal ederek stoklarında
bulunduracaktır. ÜNİVERSİTE’nin talebi durumunda talep edilen adetleri karşılayarak fatura
edecektir.

3.4.

Sözleşme ile birlikte ŞİRKET’e teslimat ve imza çizelgesi verilecektir. Teslimat ÜNİVERSİTENİN
Sütlüce kampüsünde de yapılabilecektir.

3.5.

Sipariş sırasında ŞİRKET’e verilecek imza çizelgesi ilgili personele imzalatılacak ve imza çizelgesi
fatura ile birlikte teslim edilecektir.

3.6.

Ürünler en az bir yıl süre ile hatalı işçilik, kumaş, bozulma ve deformasyonlara karşı garantili olacaktır.
Garanti süresince bildirilen bozulma ve deformasyonlar için en geç 5 gün içinde ürün yenisi ile
değiştirilecektir.

4. İADE ETME HAKKI
4.1. ŞİRKET, ÜNİVERSİTE ’ye temin edeceği Ürünlerin aşağıdaki niteliklerde olmadığını garanti eder.
(a)
Söz konusu ürünlerin sektör standartlarına, yürürlükte ve geçerli olan mevzuata, Türkiye
Resmi Standartlarına ve/veya norm ve yönetmeliklere uygun olarak imal edilmemesi,
ambalajlanmaması veya etiketlenmemesi;
(b)
Ürünlerin Şirket tarafından belirtilmiş özelliklere veya ürün paketinde ve etiketinde belirtilen
teknik veya görsel özelliklere uygun olmaması;
(c)
Ürünlerin Şartname ’ye göre hatalı veya uygun olmayan bir şekilde gönderilmesi;
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(d)
(e)
(f)

Ürünlerin insan sağlığına veya hayatına veya mal ve eşyaya zarar vermesi;
Ürünlerin ÜNİVERSİTE ’ye teslim edilene kadarki süreçte hasar veya tahribata uğramaları;
Ürünlerin ayıplı olmaları.

4.2.

Ürünlerin işbu Sözleşme’nin 3 ve 4’üncü madde de yazılı hususlara aykırı olması durumunda, ŞİRKET
ilgili ürünlere ilişkin olarak ÜNİVERSİTE’nin iade etme talebini vakit geçirmeksizin kabul eder.

4.3.

ŞİRKET, söz konusu ürünlerin iade edilmesiyle ilgili depolama, nakliye dahil ancak bunlarla sınırlı
olmaksızın tüm maliyetlerden sorumlu olduğu gibi ayrıca söz konusu ürünlerin duruma göre
Üniversite’den iade edilmesi sürecinde meydana gelebilecek her türlü kayıp ve hasardan sorumlu
olacaktır.

4.4.

İşbu Sözleşmede “Ayıplı” Ürün TBK hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve aşağıdaki durumlarla sınırlı
olmamak kaydıyla ayrıca,
(a)
görsel veya işlevsel olarak ayıplı olan;
(b)
Şartnameye uygun olmayan;
(c)
mahkeme kararı sonucu iade edilmiş olan;
(d)
ilgili mevzuata uygun olarak üretilmemiş olan;
(e)
üretici tarafından toplatılmasına karar verilen ürün anlamına gelmektedir.

4.5.

ÜNİVERSİTE, işbu sözleşme uyarınca iade edeceği ürünle ilgili olarak ŞİRKET’e bildirimde
bulunacaktır. ŞİRKET söz konusu ürünlerin teslimatını bildirim yapılması üzerine kabul edecektir.
ŞİRKET söz konusu ürünlerin ÜNİVERSİTE’den iade edilmesiyle ilgili tüm maliyetleri, hasar ve kayıp
riskini üstlenmektedir. ŞİRKET, ürünün iade edilmesine yönelik olarak yapılacak bildirimle derhal
ürünlerin teslim alınmasını sağlayacaktır. ŞİRKET 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.

5. FESİH ve TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
5.1. ŞİRKET işbu Sözleşme ve ekinde yer alan şartname şartlarına aykırı hareket ettiği takdirde,
ÜNİVERSİTE, bu aykırılığın tespitinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde ŞİRKET’e uyarı yazısı gönderir.
ŞİRKET uyarıya rağmen aykırılığı gidermediği takdirde ÜNİVERSİTE, ŞİRKET’e yazılı bildirimde
bulunarak sözleşmeyi tek taraflı tazminatsız olarak derhal feshedebilir. Bu sebeple sözleşmenin feshi
halinde ŞİRKET herhangi bir tazminat, zarar ve ziyan talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder.
5.2.

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.

6. HUKUKİ ve MALİ SORUMLULUK
6.1. ŞİRKET, işbu Sözleşmede yer alan hak ve yükümlülüklerini karşı tarafın yazılı onayı olmadıkça
tamamen ya da kısmen 3. Kişilere devir veya temlik edemez. Aksi durumda Üniversite sözleşmeyi haklı
sebeple derhal feshedebileceği gibi meydana gelebilecek zarar ve ziyanın tazminini ŞİRKET’ten talep
etme hakkına sahip olacaktır.
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6.2.

Temin edilen malzeme neticesinde herhangi bir Üniversite çalışanının sağlığının bozulması, bina ve
arazi yangını, infilak ve dumandan dolayı vereceği zararlar ŞİRKET sorumluluğundadır.

6.3.

ŞİRKET tarafından sözleşmenin ihlal edilmesi neticesinde ÜNİVERSİTE’nin herhangi bir zarar ziyana
uğraması halinde ŞİRKET bunların kendisine rücu edileceğini ve herhangi bir itirazdan bulunmaksızın
bu zarar ziyanı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

7. VERGİ VE HARÇLAR
7.1. Sözleşmeden doğabilecek her türlü damga, harç, resim, vs. masraflardan ŞİRKET sorumlu olacaktır.
8. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ
8.1. Taraflar, 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.
9. GİZLİLİK
9.1. 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.
10. TEBLİGAT
10.1. 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.
11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
11.1. 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. İşbu sözleşme taraflarca …/……/2020 tarihinde iki nüsha olarak
müştereken tanzim ve imza edilmiştir.

Üniversite
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Şirket
[

]

EK: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kışlık Kıyafet Ve Ayakkabı Satın Alma Şartnamesi
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