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KANTİN-KAFE İŞLETMECİLİĞİ VE İŞLETME İÇİN YER KİRALAMA İŞİNE AİT  
SÖZLEŞME TASARISI 

 
 
 
TARAFLAR : 
Madde 1- Taraflardan Yenişehir Mah. Barajyolu Cad. Çağlayan Sok. No :18 Ataşehir/ İstanbul 
adresinde mukim Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (Sözleşme metninde İDARE olarak 
anılacaktır) ile …………………………….adresinde mukim ……….Vergi 
Dairesi,……………. Vergi Kimlik Numaralı (Sözleşme metninde YÜKLENİCİ olarak 
anılacaktır) aşağıdaki hususlarda mutabakata varmıştır. 

 
 
SÖZLEŞMENİN KONUSU: 
Madde 2- İşbu sözleşmenin konusu, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda yer alan Sosyal 
Merkez Kantin Ünitesi’nde  (“İşletme Hakkı Verilen Yer”) Yüklenici tarafından kantin olarak 
işletilmesi hizmeti verilmesi ve taraf hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.   

 
SÜRE: 
Madde 3- Sözleşme uyarınca işletme hakkının başlangıç tarihi …./…./……, sona erme tarihi ise 
…./…./…….. ’dir. 
Bu tarihte sözleşme başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.  

 
İŞLETME HAKKI KONUSU YERİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ ve KULLANIMI: 
Madde 4- 
4.1. İşletme hakkı verilen yer bir tutanakla YÜKLENİCİ’ye teslim edilmektedir. Yüklenici’ye 
teslim edilen ve mülkiyeti İdare’ye ait demirbaşların listesi sözleşme ekinde olup, Yüklenici 
sözleşme süresince teslim aldığı demirbaşların bakım ve muhafazasından  sorumlu olup, sözleşme 
sonunda başlangıçtaki haline uygun olarak İdare’ye teslim etme yükümlüğündedir. Aksi halde ise 
demirbaşlara verilen tüm zarar ve ziyanın tazmini Yüklenici’ye aittir. YÜKLENİCİ faaliyetini 
sürdürmesi için gerekli olan ve İDARE tarafından talep edilebilecek tadilat ve dekorasyon 
işlemlerini tamamlayacak ve işletme süresi sonunda İDARE’ye işletme konusu yer ile birlikte 
bedelsiz olarak devredecektir. 

 
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, sözleşme süresi içinde gerek duyulması ve İDARE tarafından talep edilmesi 
halinde İŞYERİ’nde yapacağı inşaat ve tadilatları İDARE’nin İdari ve Teknik Destek Hizmetler 
Müdürlüğü’ne onaylatacağı projeye uygun olarak yürütür. Tüm değişiklik, onarım, tadilat ve ilave 
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yapılacak işler için İdari ve Teknik Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden 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 kabul ve taahhüt eder. 

 
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 en kısa sürede 
yapmayı ya da İDARENİN talebi doğrultusunda eski hale getirmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 

 
4.5. YÜKLENİCİ kendisine işletme hakkı verilen işletme yerini sözleşme süresi boyunca ve 
bilhassa İDAREnin YÜKLENİCİ’ye bildireceği Meslek Yüksekokulunun yaz okulu, Tanıtım ve 
Kayıt Günlerinde açık ve hizmete hazır tutmakla yükümlüdür, aksi hal İDARE’ye sözleşmeyi fesih 
hakkı tanımaktadır. 

 
4.6. YÜKLENİCİ, ürün çeşitliliğine teknik şartnamede ilgili alan için belirlenen kategoriye göre 
hazır edecektir. İDARE’nin , belirli türde sıcak/soğuk mamül üretiminin yapılmamasını ya da 
teklif sunulan alana özgü ve uygun menü çıkarılmasını talep etme hakkı vardır. 

 
4.7. YÜKLENİCİ, işletme hakkı verilen açık alanı, hiçbir şekilde geçici ya da kalıcı olarak kapalı 
alana dönüştürecek bir inşaat ya da dekorasyon yapamaz. Aksi halde İDARE tüm masrafları 
YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere eski hale getirmeyi talep edebileceği gibi ya da bizzat eski hale 
getirmek için müdahalede bulunabileceği gibi, bu sebeple uğranabilecek zararları da tazmin etme 
hakkına sahiptir.  

 
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 alındığı şekli 
ile derhal 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 
İdare’nin sair tüm zarar ve ziyanlarının karşılanması yanısıra, YÜKLENİCİ tarafından yapılan 
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tadilat ve dekorasyonun bedelsiz olarak İDARE’ye teslim edilecektir.  
 
YÜKLENİCİ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 
Madde 6- 
6.1. YÜKLENİCİ, 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 İdare’nin diğer zarar ve ziyanlarının tazmini yanı 
sıra 1.500 TL cezai şart olarak öder. YÜKLENİCİ  sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesini 
takiben en geç 3 (üç) gün içinde ,  işletme hakkı verilen yeri İDARE’ye teslim etmez ise, 
İDARE’nin işletme hakkı verilen yere girme ve içerideki eşyaları tahliye etme, bu demirbaşı satışı 
ile, bedelini gelir kaydetme ya da borçtan mahsup etme hakkı bulunmaktadır. 

 
İŞ KANUNU VE SGK’DAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER 
Madde 7  
7.1. YÜKLENİCİ’nin   çalıştıracağı tüm  personel  münhasıran YÜKLENİCİ’ye  bağlı çalışanlar 

olup, ilgili çalışanların İş Kanunu , SGK Mevzuatı , İş Sözleşmeleri vb mevzuattan 
kaynaklanan tüm işçilik hak ve alacaklarının tek muhatabı YÜKLENİCİ  firmadır. 
Yüklenici’nin   iş bu sözleşme konusu işin yerine getirilmesi kapsamında görevlendireceği 
personeli ile ilgili olarak , 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm 
mevzuattan kaynaklanan sorumluluk bütünü ile YÜKLENİCİ’ye   ait olup; YÜKLENİCİ   iş 
bu madde hükmüne aykırılık sebebi ile İDARE’nin   uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı  ana 
para , faiz, vekalet ücreti, yargılama giderleri ve tüm fer’ileri ile tazmin etme sorumluluğu 
mevcuttur. YÜKLENİCİ ,İDARE’NİN  bu madde kapsamında düzenlenen rücu hakkının  
teminatının nakde çevrilmesi sureti ile de kullanabilme hak ve yetkisine haiz olduğunu kabul, 
beyan ve taahhüt eder.  

7.2.  YÜKLENİCİ  çalıştırdığı personelin iş bu sözleşmede ve 5188 sayılı yasa ile kendilerine 
yüklenen görevlerini yerine getirirken İDARE’nin  mallarına ve/veya çalışanlarına veya    
görevlerini ifa ederken üçüncü kişilere verecekleri her türlü maddi ve manevi zararlardan ve 
bunların telafisi için yapılacak tüm masrafların tazmininden ve isti hdam edeceği personelin 
uğrayabileceği kaza, yaralanma , meslek hastalığı, ölüm ve maluliyet vb. ile ilgili veya 
bunun neticesi olarak ortaya çıkan zarar ve ziyandan veya kanunen ödenmesi gerekecek 
tazminat ve masraflardan, cezai davalardan tüm özel ve resmi makamlara karşı kendisinin 
sorumlu ve muhatap olacağını ve             HİZMET ALAN' in bu konularla ilgili hi çbir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt eder.  münhasıran sorumludur. 
Yüklenicinin  tazmin sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeni ile İDARE  tarafından 
yapılmak zorunda kalınabilecek her türlü ödeme , yargılama giderleri, vekâlet ücreti, faiz 
vb. tüm masrafları dâhil olarak Yüklenici tarafından idareye  ödenecektir. YÜKLENİCİ 
,İDARE’NİN  bu madde kapsamında düzenlenen rücu hakkının  teminatının nakde çevrilmesi 
sureti ile de kullanabilme hak ve yetkisine haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  
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İŞLETME BEDELİ: 
Madde 8- 

8.1.İşletme konusu yerin aylık işletme bedeli ……………… +KDV(Sekiz Bin TürkLirası) olup; 12 
aylık işletme bedeli tutarı ………………….-TL+KDV ( TürkLirası) ’dir. İşletme bedelleri ait olduğu 
ayın ilk 3 işgünü içerisinde İDARE’nin “ QNB FİNANSBANK KEYAP ŞUBESİ IBAN NO: TR43 
0011 1000 0000 0064 0499 98 nolu hesabına yatırılır ve alınacak makbuz veya dekontun bir sureti 
yatırıldığı günü izleyen ilk işgünü içinde İDARE’ye ibraz edilir. İDARE, gerekli görmesi halinde 
banka, şube ve/veya hesap numarasını değiştirebilir. Değişiklik 5 işgünü içinde firmaya bildirilir. 
Sözleşmeden doğan damga yükümlülüğü YÜKLENİCİ’ye aittir. 
8.2.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. 
8.3.YÜKLENİCİ, 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 9- 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 üst üste iki kez ya da aynı mali dönem içinde birden fazla kez 
tekrarlanması hali İDARE’ye işletme hakkı sözleşmesini derhal ve tazminatsız olarak tek taraflı 
ve ihbar süresiz fesih hakkı yaratır. 

 
 
KESİN TEMİNAT: 
Madde 10- YÜKLENİCİ bu işe ilişkin olarak,  sözleşme süresine  denk gelen işletme bedelinin 
iki katının  %6’ sı oranında kesin ve süresiz nakdi ya da banka teminat mektubunu , sözleşmenin 
imzalanmasını takiben 10 (on) gün içinde İdare’ye  kesin teminat olarak vermek zorundadır. 
Bahsi geçen süre içerisinde kesin teminat teslim edilmediği takdirde İDARE dilediği takdirde 
herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak 
feshedebilir. Kesin  Teminat mektubunun iadesi için, ihale konusu işle ilgili olarak, Yüklenici 
tarafından  S.G.K ve Vergi  borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesinin İdare’ye ibrazı 
ile taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiğinin ve 
yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edilmesi şartı 
mevcuttur.  
 

SÖZLEŞMENİN FESHİ  
Madde 11 :  

11.1. YÜKLENİCİ’nin sözleşme konusu işleri tam ve/veya eksiksiz ve/veya zamanında 
gerçekleştirmemesi halinde işin niteliğine göre ve ancak en fazla 3 günlük süre verecektir. 
Bu süreye rağmen ihlalin giderilmemesi halinde , İdare’nin bildirimsiz  ve tazminatsız 
olarak tek taraflı fesih hakkı olacaktır. (Derhal fesih halleri mahfuzdur)  
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11.2. YÜKLENİCİ’ nin sözleşmeden kaynaklı hak ve yükümlülüklerini HİZMET ALAN’ın 
yazılı onayını almaksızın 3. Bir kişiye devretmesi  halinde  İdare’nin bildirimsiz  ve 
tazminatsız olarak tek taraflı fesih hakkı olacaktır. (Derhal fesih halleri mahfuzdur) 

11.3. YÜKLENİCİ’nin  ödemelerini tatil etmesi,    konkordato talebinde bulunması veya mal 
varlıklarının önemli bir kısmı veya tümü için kayyum tayin edilmesi, haciz prosedürü 
uygulanıp, haczedilmesi, iflas etmesi, acze düşmes i  veya vadesi gelen borçlarını 
ödeyememesi hallerinde İdare’nin bildirimsiz  ve tazminatsız olarak tek taraflı fesih 
hakkı olacaktır. (Derhal fesih halleri mahfuzdur) 

 
CEZAİ ŞART: 
Madde 12-YÜKLENİCİ, işbu sözleşmeyi normal veya uzayacak yürürlük süresi boyunca, haklı 
bir sebep olmaksızın uygulanmasından kısmen veya tamamen tek yanlı vazgeçmesi halinde, 
İDARE hüküm kurulmasına gerek kalmaksızın işbu sözleşmeyi derhal, tazminatsız ve tek taraflı 
olarak  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, işbu sözleşmenin ve mütemmim cüzi olan İhale şartnamesindeki düzenlemeleri ile 
üstlendiği sorumlulukları ihlal etmesi 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, bir yıllık dönem içinde, aynı nitelikte ve/veya konuda olabilecek üçüncü ihlal 
halinde İDARE’nin, genel hükümlere göre tahsil, sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih hakkı 
saklı  kalmak üzere; ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın belirlenen işbu ceza miktarını 
uygulayacağını kabul ve taahhüt eder. 

   
Sözleşme konusu kantin işletmesi vasıtası ile Yüklenici tarafından tüketime sunulacak tüm 
ürünlerin,  5179 sayılı GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ ve DENETLENMESİNE DAİR 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA 
KANUN ile sair tüm gıda mevzuatına uygun olması ile aksi halden  kaynaklanan , cezai ve hukuki 
hususlardan doğan tüm zarar ve ziyanların ( zehirlenme vb) tazmin sorumluluğu münhasıran 
Yüklenici’ye aittir.  
 
İDARE YÜKLENİCİ’nin hizmet sunduğu mamüllerde denetim yapma hak ve yetkisine sahiptir. 
Yapılan numune kontrollerinde, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca, gıda 
hijyeni ve kamu sağlığını tehdit eden bir ihlalin tespiti halinde, İDARE’nin sözleşmeyi doğrudan 
ve haklı nedenle fesih hakkı saklı kalmak üzere, ihlalin giderilmesi için üç günlük süreye tabi 
olmaksızın her bir ihlal için 5.000-TL cezai şart uygulama hakkı vardır. Bu durumda, İDARE’nin 
yetkili makamlara bildirim hakkı saklı olup, bu sebeple YÜKLENİCİ’nin tabi olacağı mali ve cezai 
yaptırımlardan İDARE sorumlu olmayacaktır. 

 
GİZLİLİK 
MADDE 13 - YÜKLENİCİ, , üstlendiği yükümlülüğün ifası sırasında İdare’den  edindiği tüm bilgi 
ve belgelerin gizli bilgi ve ticari sır olduğunu ve ticari sır olarak saklayacağını, Sözleşme’nin devamı 
süresince ve/veya sona ermesinden sonra hiçbir gizli bilgiyi Sözleşme’nin amacı dışında 
kullanmayacağını, üçüncü şahıslara açıklayamayacağını, kamuya ifşa etmeyeceğini ve ilk yazılı 
talebi üzerine iade edeceğini, ayrıca Sözleşme konusuna dâhil işleri yapmak üzere çalıştırdıkları her 
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düzeyde personelin yukarıda belirtilen surette gizliliği muhafaza etmesini sağlamayı kabul ve taahhüt 
eder.  
 
İlgili mevzuat gereğince yetkili kuruluşlara yapılacak bildirimler ve beyanlar ile yargı mercilerince 
talep edilen bilgiler gizlilik kapsamı dışındadır. Şöyle ki böyle bir durumda dahi YÜKLENİCİ, 
İDARE’yi  durumdan yazılı olarak haberdar edecektir. İşbu madde sözleşme süresinin sona 
ermesinden sonra dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir. 
 
YÜKLENİCİ  kendisinin veya çalışanlarının veya danışmanlarının iş bu gizlilik maddesinden 
kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranması veya söz konusu yükümlülüklerin ihlali ile ilgili 
veya bu yükümlülüklerin ihmalinden kaynaklanan ve İDARE  tarafından kendisine rücu edilecek 
cezai şart, her türlü tazminat dahil, maruz kalacağı tüm talepler, iddialar, masraflar, sorumluluklar ve 
zararları (hukuki masraflar ve bilirkişi harçları da dahil olmak üzere) ilk talepte, kayıtsız şartsız 
tümüyle tazmin edeceğini ve İDARE’yi  tüm bunlardan ari kılacağını gayrikabili rücu kabul, beyan 
ve taahhüt eder.  
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
MADDE 14  
13.1.Taraflar, veri işleyen sıfatı ile diğer taraf adına yapabilecekleri kişisel verilerin işlenmesine 
ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel 
verilerin korunması alanındaki her türlü 6egülasyona  ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun 
olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
 
13.2.Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Taraflar, diğer taraf adına elde etme, 
kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebilecekleri 
her türlü kişisel veri ile ilgili olarak; 
i. İlgili Kişi’yi (“kişisel verisi işlenen gerçek kişi”) mevzuat uyarınca bilgilendirmeyi/aydınlatmayı 

(İlgili Kişi’nin mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar, kişisel verilerin hangi amaçlarla 
işlenebileceği vb. hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve açık rızasını almayı,  

ii. İşbu Sözleşme kapsamında gerekli olduğu hallerde, kişisel verilerin diğer tarafa aktarılması ve 
bu kişisel verilerin diğer taraf tarafından İlgili Kişi’nin kampanya, promosyon, tanıtım ve benzeri 
satış, anket çalışmaları, doğrudan pazarlama ve satış sonrası aktivitelerinden 
faydalandırılabilmesi amacıyla kullanılması, yine diğer taraf tarafından anılan amaçlarla İlgili 
Kişi’ye iletişim kanallarıyla (telefon, e-posta, mektup, SMS/MMS vb.) erişilmesi hususlarında, 
İlgili Kişi’yi ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmeyi/aydınlatmayı ve İlgili Kişi’nin açık 
rızasını almayı,  

iii. Tüm kişisel verileri işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren süresiz 
olarak gizli tutmayı; işlenen kişisel verileri sadece işbu Sözleşme’nin ifası amacıyla kullanmayı, 
başka amaçlarla kullanmamayı ve ilgili mevzuatta öngörülen haller dışında kişisel verileri diğer 
tarafın önceden yazılı şekilde onayını almadan hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşları da dahil 
olmak üzere 3. Kişilere ifşa etmemeyi ya da aktarmamayı, çoğaltmamayı ve kopyalamamayı, 

iv. Kişisel verileri elde edilme amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olandan daha uzun bir süre 
işlememeyi ve diğer taraftan/veri sahibinden bu yönde haklı bir talimat gelmesi halinde, derhal 
kişisel verileri silmeyi ve/veya yok etmeyi, 
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v. Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında diğer tarafın tüm hukuka uygun 
talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, 

vi. Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak diğer tarafın menfaatlerini 
ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm 
talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) 
konusunda diğer tarafı derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve 
diğer her türlü desteği vermeyi ve diğer taraf ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme 
yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin 
olarak diğer taraf  tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde 
bir işlem yapmamayı, 

vii. İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin, 
özellikle verinin bir şebeke/altyapı üzerinden aktarımının gerektiği hallerde, arızi ya da yasa dışı 
imha ya da arızi kayıp, zarar, değişiklik, izinsiz ifşa ya da izinsiz erişime ve tüm diğer yasa dışı 
işlem türlerine karşı korumak, ayrıca muhafazasını sağlamak için uygun ve yeterli teknik ve 
organizasyonel güvenlik tedbirlerini almayı ve bu tedbirleri güncel tutmayı, ayrıca diğer taraf 
tarafından talep edilebilecek gerekli diğer tüm güvenlik tedbirlerine tam ve eksiksiz olarak 
uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.    
Taraflar, çalışanlarının, hissedarlarının ve yüklenicilerinin de işbu maddeye uygun hareket 
etmesini sağlayacaklardır. Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak 
üzere, Taraflar işbu Madde’de sayılan yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan her türlü 
zarar, dava, talep, masraf ya da kovuşturma vb. karşısında münhasıran sorumlu olup, diğer 
tarafı tam ve eksiksiz olarak nakden ve defaten, peşin olarak tazmin edecektir. 
 

Taraflardan her biri; diğer tarafla, grup şirketleriyle veya onların kendi çalışanları, yüklenicileri, 
müşterileri, potansiyel müşterileri ve tedarikçileriyle ilgili şahsi veri ve bilgileri sadece ve 
münhasıran ifşa eden tarafın bildirdiği amaçlar için tutacak ve kullanacaktır.  
 
Taraflardan her biri, diğer tarafın ön yazılı izni ve rızasını almadan, şahsi veri ve bilgileri bunların 
üretildiği ve yaratıldığı ülkenin dışına çıkartmayacaktır. 
 
Taraflardan her biri, şahsi veri ve bilgileri korumak için gereken tüm uygun teknolojik ve örgütsel 
tedbirleri alacak ve uygulayacak ve bu tedbirlerin alınması ve uygulanmasını sağlayacaktır. 
 
Taraflardan her biri, bu veri ve bilgilere fiili, kazayla veya yetkisiz erişim durumları veya şüphelerini 
ya da bu veri ve bilgilerin fiili, kazayla veya yetkisiz ifşa, kayıp veya kullanım durumları veya 
şüphelerini diğer tarafa derhal bildirecektir.  
 
Taraflardan her biri, diğer tarafın ve/veya Grup Şirketi’nin kendisine verdiği veri ve bilgileri Gizli 
Bilgiler olarak tutacak ve saklayacaktır.   
 
 
 
 
MÜCBİR SEBEPLER  
Madde 15- Tarafların denetimi dışında, kusurdan kaynaklanmayan, sel, deprem gibi tabi afetler ile    
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silahlı saldırı, salgın hastalık , terör olayları, savaş, seferberlik, resmi mercilerin emir talimatı ve 
diğer resmi düzenlemeler mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebeplerden kaynaklı  
nedenlerden dolayı eğitim- öğretime ara verilmesi veyahut herhangi bir sebeple satılamayıp geriye 
kalan ürünlerden Meslek Yüksekokulu sorumlu olmayacaktır.   
 
TEBLİGAT: 
Madde 16- 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 17- Taraflar arasında sözleşme uygulanmasından veya yorumlanmasından 
kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri 
yetkilidir. Her türlü uyuşmazlıkta İDARE’nin muhasebe kayıt ve defterleri kesin delil teşkil 
edecektir. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde teknik ve idari şartname geçerlidir. 

 
İş bu sözleşme 17 Maddeden ibaret olup …./…./2021 tarihinde  aslı İDARE’de tasdikli örneği 
YÜKLENİCİ’ de kalmak üzere 1 (bir) asıl nüsha olarak taraflarca hükümleri kabul ve taahhüt 
edilerek imzalanmıştır.  
 

 
 
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYO YÜKLENİCİ 

 
 
 
 
 
 
 
EK-1 DEMİRBAŞ LİSTESİ  
EK-2 KANTİN ALANI KİRALAMA HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ 
EK-3 KANTİN KİRALIK ALANIN İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 
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EK-1 Demirbaş Listesi 

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 
KANTİN DEMİRBAŞ LİSTESİ 

ÜRÜN ÖZELLİK ADET DURUMU 

Masa 90cm*90cm Kahverengi tablalı metal ayaklı 15 Sağlam 

Teşhir standı 12 bölmeli ve 8 raflı beyaz renk mdf 1 Sağlam 

Sandalye Krem rengi deri oturma tablalı metal ayaklı 30 Sağlam 

Davlumbaz Sanayi tipi 1 Sağlam 

Bankolu Tezgah ve Dolaplar Beyaz mdf 2 Sağlam 

Tezgah ve tezgah altı dolaplar Beyaz mdf 1 Sağlam 

Isıtıcı Duvar tipi 4 Sağlam 

Tost Makinesi Üret marka 12 dilimlik 1 Sağlam 

Adisyon yazıcı Zjiang Zj 5890K 58Mm Usb Termal Makbuz 
ve Adisyon Yazıcısı (Siyah Renk) 1 Sağlam 

Kablosuz Barkod Okuyucu Netum NT 2028 1D 1 Sağlam 

Mifare Kart Okuyucu 13,56 MHZ RFID Okuyucu 1 Sağlam 
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