
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ  

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İÇİN 
DİŞ ÜNİTLERİ, EL ALETLERİ VE ALTYAPI SİSTEM KURULUMU İLE SARF 
MALZEMESİ, TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIM SÖZLEŞMESİ 

Taraflar 
A. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 
Adres  : Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. No:71 Beyoğlu / İSTANBUL 
Telefon  : 0 212 610 10 10 
Faks  : 0 212 610 10 10 

B. FİRMA ADI :   
ADRES :  
Telefon :  
Faks  :  
V.K.N.  :  

1. KONU 
1.1.İş bu sözleşmenin konusu yukarıda adı geçen taraflar arasında sözleşmenin 6. 
maddesinde belirtilen mal ve/veya hizmetlerin satın alımı, İSTANBUL KENT 
ÜNİVERSİTESİ tarafından gösterilen mekânlarda kurulumu, mevcut sistemlere 
bağlanarak çalışır halde teslim edilmesi ve bu hususlarla ilgili ödeme koşullarını 
içermektedir.  
1.2. İş bu sözleşme uyarınca İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından belirlenen 3 
lokasyon için kademeli şekilde malzeme ve sistem alımı gerçekleştirilecek olup her bir 
lokasyona ilişkin teslimat ve kurulum işlemleri İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin 
teslimat ve kurulum için hazır olduğunu bildirmesi ile gerçekleştirilecektir.  
1. Lokasyon için talep edilen ürünlerin teslimatı ve kurulumu, iş bu sözleşmenin 8.1. 
maddesinde belirlenen teslim tarihinde gerçekleştirilecektir. 
2. Lokasyon için talep edilen ürünlerin teslimatı ve kurulumu, İSTANBUL KENT 
ÜNİVERSİTESİ’nin 2. Lokasyon için teslimat ve kuruluma hazır olduğunu FİRMA’ya 
bildirdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde gerçekleştirilecektir.  
3. Lokasyon için talep edilen ürünlerin teslimatı ve kurulumu, İSTANBUL KENT 
ÜNİVERSİTESİ’nin 3. Lokasyon için teslimat ve kuruluma hazır olduğunu FİRMA’ya 
bildirdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde gerçekleştirilecek ve bu hizmete ilişkin ek bir 
sözleşme yapılacaktır.  

2. TANIMLAR 
2.1. İş bu sözleşme içeriğinde yer alan; 
a)İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ: Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri talep eden ve 

satın alacak olan irtibat adres ve telefonları yukarıda belirtilen İdare’yi, 
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b)FİRMA: İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından talep edilen ürün ve hizmetleri 
sözleşme koşulları uyarınca temin edecek olan irtibat adres ve telefonları yukarıda 
belirtilen FİRMA’yı, 

c)ÜRÜNLER: FİRMA tarafından işbu sözleşme kapsamında sağlanacak olan, iş bu 
sözleşmenin 6. maddesinde bahsedilen nitelikte ve iş bu sözleşmenin eki niteliğindeki 
proforma fatura içeriğinde detayları yer alan ürünleri, 
İfade eder. 

3. KURULUM, TESLİMAT ŞARTLARI, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 
3.1.FİRMA'nın gerçekleştireceği kurulum işlemi; üzerine her türlü gerekli donanım ilavesi 
yapılmış, çalışır halde test edilmiş ve FİRMA'nın kalite kontrol bölümünün onayını almış 
olan ürünlerin, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından bildirilecek kurulum 
mahallerinde kurulumunu ve çalışır hale getirilmesini kapsar. 
3.2.Lokasyon için Satın alınacak mallar Üniversite tarafından FİRMA’ya bildirilen tarihte, 
istenilen miktarlarda teslim edilecektir.  
3.3. FİRMA aşağıdaki şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder; 
a.FİRMA, sarf malzemeleri peyderpey hazırlanan sipariş formlarında belirtilen tarihte tam 

ve hasarsız vaziyette Sipariş formunda belirtilen Sevk Yeri Adresine teslim edecektir. 
b.FİRMA, taraflarca anlaşılacak olan özellikli ürünler hariç olmak üzere son kullanma 

tarihine 12 ay veya daha az süre kalmış sarf malzemesi göndermeyecektir. İSTANBUL 
KENT ÜNİVERSİTESİ son kullanma tarihi 12 aydan kısa olan malzemeleri teslim 
almama ve/veya iade etme hakkına sahiptir. Son kullanma tarihi 12 aydan kısa olan 
malzemeler ancak İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin yazılı onayı ile teslim edilebilir. 

c.FİRMA, malzemelerin CE belgelerini İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’ne ibraz 
etmelidir. 

d.FİRMA, malzemelerin Ulusal Bilgi Bankası(UBB)’ndan alınan numaralarını ve SUT 
kodlarını, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’ne sunduğu Malzeme Fiyat Listesi’nde ve/
veya Proformada ya da ayrı bir listede eksiksiz ve tam olarak beyan etmekle yükümlüdür. 
FİRMA, hatalı verilen UBB numaralarından ve SUT kodları sebebiyle İSTANBUL KENT 
ÜNİVERSİTESİ veya 3. Kişiler nezdinde doğabilecek her türlü maddi, cezai ve hukuki 
sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu kabul eder. 

e.FİRMA, iş bu Sözleşmeye tabi malzemenin marka ve model bilgilerini, İSTANBUL KENT 
ÜNİVERSİTESİ’ne sunduğu Fiyat Listesi’nde ve veya Proformada eksiksiz ve tam olarak 
beyan etmekle yükümlüdür. FİRMA hatalı verilen bilgiler sebebiyle İSTANBUL KENT 
ÜNİVERSİTESİ veya 3. Kişiler nezdinde doğabilecek her türlü maddi, cezai ve hukuki 
sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu kabul eder. 

f.Satın alınan sarf malzemede belirtilen kullanma süresi içinde stabilite yönünden bir 
bozulma olduğu tespit edildiğinde, kullanıcı hatasından kaynaklanmayan sorunlarda 
kullanımı uygun olmayan malzeme FİRMA tarafından aynı marka ve miktar malzeme ile 
en geç 5 gün içinde değiştirilecektir.  

g.Saklama şartları özellik taşıyan malzemelerin depodaki teslim alan kişilere bu saklama 
koşullarına uyulması gerekliliği, mutlaka yazılı olarak belirtilerek teslim edilecektir. 

h.Koli ve paket miktarları verilecek olan fiyat tekliflerinde belirtilecektir. Ambalaj durumları 
şartnamede yazılı evsafa (Ambalajı bozuk, çatlak, kırık) uymayan malzemeler kabul 
edilmeyecek ve tümünden FİRMA sorumlu olacaktır. 
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i.  Teslimat sırasında doğabilecek yanlışlıklar iade sebebi sayılacaktır. 
j.  Malzemeler İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin stok durumuna gore ilgili satınalma 

uzmanı tarafından sipariş verilecek ve en geç 5 gün içinde teslim edilecektir. 
k.Malzemeler ana depoya Satınalma Direktörlüğü’nün belirleyeceği tarihlerde sevk 

edilecektir. 
l.  Mevcut ise uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları 

tarafından verilen sertifikalar ve kalite belgeleri (ISO; 9001,CE vb.) sunulmalıdır. 
m.FİRMA İş esnasında, sonrasın da çevre ve çevre etkileri ile ilgili yasal ve kurum 

gerekliliklerine göre hareket etmekle yükümlüdür. 
n.3. Lokasyon için 6 ay içerisinde İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından FİRMA’ya 

lokasyon bildirimi yapılacak ve FİRMA 1 yıl içerisinde 3. Lokasyondaki kurulumu 
yapacaktır. 

o.İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, 3. Lokasyonun açılmaması durumunda ilgili 
lokasyona ait tüm alımları iptal etme hakkına sahiptir. Bu halde FİRMA herhangi bir 
alacak talebinde bulunamaz. 

p.3.lokasyon için ihtiyacın oluşmaması durumunda ilgili lokasyona ilişkin malzeme siparişi 
geçilmeyecek ve alımı yapılmayacaktır. 

q.Alımı yapılmayan lokasyonlar nedeniyle FİRMA hak iddia edemeyecektir. Teslimat 
sırasında FİRMA ek talepte bulunamaz 

r.Teslimat, ürünlerin İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin Muayene ve Kabul komisyonu 
tarafından sayılıp, kalite kontrolü yapıldıktan sonra teslimat gerçekleşmiş sayılacaktır. 

s.Muayene ve kabul işlemleri yapılarak teslim edilen malzemenin bilahare hatalı olduğu 
tespit edilmesi halinde hatalı malzeme yenisi ile değiştirilecektir. Herhangi bir ödeme 
veya fiyat farkı talep edilmeyecektir. 

t.Muayene ve kabul işlemleri sırasında FİRMA veya vekili hazır bulunacaktır. Malın 
muayeneye hazırlanmasında FİRMA muayene edilecek malların tamamının 
incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulmasından, muayene edilecek 
malların usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayene başlamadan önce 
belirli bölümlere ayrılmasından sorumludur. Muayene ve kabulü sırasında FİRMA veya 
vekili bulunmaması halinde oluşabilecek her türlü kusur, eksik ve hatadan FİRMA 
sorumludur. 

u.FİRMA tarafından alımı yapılacak ürüne ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen mal 
veya işler, ancak ihale dokümanında belirtilen asgari özelliklere haiz ve mevcudundan 
daha iyi özelliklere sahip olduğu muayene ve kabul komisyonu tarafından onaylanması 
halinde kabul edilebilir. Ancak bu takdirde FİRMA ilave bedel isteyemez. 

4. GARANTİ VE DESTEK 
4.1. İş bu sözleşmede ve sözleşmenin eki proforma fatura içeriğinde bahsi geçen Diş 
Ünitleri ve Hasta Koltukları (dinamik enstrümanlar ve başlıklar hariç) FİRMA tarafından 
ürünlerin üretim, montaj, işçilik, nakliyesinde meydana gelebilecek açık/gizli her türlü ayıp 
ve her türlü hata, hasar ve eksiklere karşı Kat’i Kabul tarihinden itibaren parça dahil 
toplam 7 (yedi) yıl , Merkezi Kompresör ve Merkezi Aspirasyon (Vakum) Sistemleri ise 
ürünlerin üretim, montaj, işçilik, nakliyesinde meydana gelebilecek açık/gizli her türlü ayıp 
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ve her türlü hata, hasar ve eksiklere karşı parça dahil toplam 3 (üç) yıl garantiye sahip 
olacaktır. 
4.2. İş bu sözleşme kapsamında özel bir garanti süresi belirlenmeyen ürünler 
bakımından üretici FİRMA garantisi daha uzun bir süreyi içermiyorsa, asgari 2 yıl garanti 
süresi olacaktır. 
4.3. Cihaz ve sistemler için 10 yıl yedek parça temin garantisi olacaktır. 
4.4. FİRMA, tüm malzemeler için doğabilecek her türlü maddi, cezai ve hukuki 
sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu kabul etmektedir.  
4.5. Sorunların giderilme süresinin ve/veya muadil ürün tedarikinin 7(yedi) günü aşması 
ve İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin bildirimine rağmen sorunun devam etmesi 
durumunda, gecikilen her takvim günü garanti süresine ilave edilecektir. 
4.6. Ayıplı, hasarlı, hatalı ve eksik ürünlere ilişkin olarak İSTANBUL KENT 
ÜNİVERSİTESİ’nin kanundan kaynaklanan her türlü talep hakkı saklı kalmak kaydı ile 
garanti süresi içerisinde ortaya çıkabilecek her türlü ayıp, hata, hasar ve eksiklikler, 
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin ilk talebi üzerine FİRMA tarafından derhal 
giderilecektir. Aksi taktirde İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, her türlü masrafı FİRMA’ya 
ait olmak üzere ürünlerdeki hasarın-eksikliğin giderilmesi için 3. Bir şirket ile 
anlaşabilecektir. Bu halde FİRMA, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin uğradığı/
uğrayacağı her türlü zararı derhal gidermekle yükümlüdür. 
4.7. FİRMA garanti kapsamında değişim ve/veya upgrade gerekliliği tespit edilen ürünler 
için ilgili değişim işinin takibini sağlayacaktır. Değişim; değişim gerekliliğinin FİRMA 
tarafından tespitinden itibaren en fazla 4-6 hafta içinde sağlanacaktır. Ayrıca FİRMA 
teklifte bahsi geçen ürünlerin destek işçiliğini, garanti süresi içinde ücretsiz olarak 
yapacaktır. Değişim ve upgrade işlemlerinin, ürünlerin kullanımına engel teşkil ettiği 
durumlarda FİRMA, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin talebi doğrultusunda en geç 2 
günlük süre içerisinde gerekli değişim ve/veya upgrade işlemlerini gerçekleştirecektir. 
4.8. Destek gereksinimi; İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ’nin ürünün destek 
gerektirdiğini belirten resmi yazısının FİRMA'ya ulaşmasından itibaren 5 (beş) gün 
içerisinde gerçekleştirilecektir. 
4.9. Bu kurallara uyulmadığı takdirde FİRMA, geciktiği gün kadar, ilgili ürün bedelinin 
%0,1’i (binde biri) oranında günlük ceza-i şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  
4.10.Sözleşme konusu ürünlerin rutin desteği garanti süresi boyunca FİRMA tarafından 
verilecektir. Rutin destek periyodlarını FİRMA belirleyecek, rutin bakım destek tarihleri 
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından bildirilecektir. 
4.11.Sözleşme konusu ürünlerde meydana gelen arızalara FİRMA tarafından en geç 24 
saat içersinde müdahale edilecektir. Yurtdışından yedek parça gerekmediği hallerde 
ürünler en geç 2 gün içerisinde çalışır duruma getirilecektir. Yurtdışından parça getirilmesi 
gerekiyor ise ürün en geç 10 gün içerisinde çalışır duruma getirilecektir. Arızanın 
belirlenen sürelerde giderilmediği durumlarda İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin 
onaylayacağı aynı ürün ve/veya aynı özelliklere sahip muadil bir ürün FİRMA tarafından 
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’ne teslim edilecek ve gerekli kurulum ve entegrasyon 
işlemleri FİRMA tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. 
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4.12.Garanti süresi içerisinde ve garanti süresi sonrasında sözleşme konusu cihazların 
bakım hizmetleri İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTE’si tarafından görevlendirilen bir personel 
nezaretinde gerçekleştirilecektir. 
4.13.Bu madde hükümlerine uyulmaması durumunda 5.2.3 madde de belirtilen cezai 
şartlar geçerli olacaktır. 

5. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
5.1. İstanbul Kent Üniversitesi’nin Yükümlülükleri 
a.İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, kurulumu yapılacak sözleşme konusu ürünlerin/

hizmetlerin kurulum alanını, kuruluma hazır bir şekilde FİRMA'ya teslim edecektir. 
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, söz konusu alanlar için kuruluma elverişli olması 
açısından, emtianın ilgili mekâna getirilmesinden önce tutanakla teslim edilmiş olmak 
şartıyla, FİRMA'nın yazılı öneri ve tavsiyelerine uyacaktır. Bunun dışında FİRMA 
tarafından kurulum alanı hakkında yapılacak itirazlar geçersizdir. 

b.İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, ürünlerin üzerine kurulması istenilen yazılım, 
donanım ve ekipmanı, FİRMA'ya kuruluma başlama tarihinden evvel tutanakla teslim 
edecektir. Teslimin gecikmesi halinde geciken süre kadar işin bitirilmesi süresine ilave 
yapılacaktır.  

c.Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılması sırasında mesai saatleri dışında çalışma 
yapılabileceğinden, ortaya çıkacak sorunlar ve tereddütleri gidermek için işlerden 
sorumlu bir refakatçi eleman İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından 
görevlendirilecektir. 

d.Proje üzerinde yapılması düşünülen her türlü değişiklik, ilave v.b. gibi istekler önceden 
FİRMA'ya yazılı olarak bildirilecektir. Ancak yapılacak her türlü değişiklik, ilave ve benzeri 
istekleri kesin siparişin verilmesinden sonra FİRMA'nın da kabul etmesi gerekecektir. 

e.Sözleşme konusu ürünlerin/ekipmanların kurulum aşamasında güvenle durabileceği 
yeri/yerleri İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ temin edip, ücretsiz olarak FİRMA'ya 
tedarik edecektir.  

5.2. Firma'nın Yükümlülükleri: 
a.Teknik Destek: FİRMA sağladığı her türlü ürünle ilgili kullanıma yönelik dökümanları 

sağlamakla ve teknik destek vermekle yükümlüdür. 
b.FİRMA, işbu sözleşme ve ekinde belirtilen tüm ürünlerin, yazılımın, programın ve 

ekipmanın kurulumunu ve sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır. Gerekli ayarlar, koruyucu 
destek ve gerekli olduğunda tamiri mümkün olmayan ürün, ekipman, yazılım ve 
programların garanti kapsamı içinde bedelsiz değişimini madde 4.1'deki koşullarla 
yapacaktır. Gerekli olduğu takdirde bu işler için mesai saatleri dışında da çalışmalar 
yapılacaktır. 

c.FİRMA kurulum sonrası garanti kapsamındaki tüm ürün, ekipman, yazılım ve programlar 
için mesai saatleri içerisinde gelecek her servis talebine İstanbul dahilinde çağrının 
FİRMA'ya ulaşmasını izleyen 24 (yirmidört) iş saati içinde telefon, faks, email ile cevap 
verecektir. Yedek parça gerektirmeyen durumlarda çağrıyı izleyen 2 (iki) gün içinde ise 
sistemi çalışır hale getirecektir. Bu sureyi aşan her gün için FİRMA teknik servis hizmeti 
verilen ürün bedelinin %0.1 (binde biri) oranında günlük gecikme cezası ödeyecektir. 
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Belgeli olarak ispat edilebilecek mücbir sebeplerin vukuu sebebi ile gerekli müdahalelerin 
yapılmaması halinde ceza ödenmesi söz konusu olmayacaktır. 

d.FİRMA ürünler üzerinde İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından teslim edilecek 
tüm ekipman, yazılım veya donanımları kurmak ve testlerini yaparak, ürünü, sistemi 
kullanılır halde teslim etmekle mükelleftir. 

e.FİRMA ürünün devreye alınması sırasında montaj, hata ve noksanları gecikmeye yol 
açmadan gidermek üzere yeterli sayıda eleman ile destek verecektir. FİRMA iş 
sahalarında çalışacak elemanlarını görev ve statülerini belirterek İSTANBUL KENT 
ÜNİVERSİTESİ ’ne yazılı olarak önceden bildirecektir. 

f.FİRMA ürün kurulumu aşamasında en az 1 Mühendisini kurulum süresince kurulum 
mahallerine getirecektir. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından bu hizmet için 
hiçbir ücret ödenmeyecek olup, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ isterse bu hizmeti 
toplam 6 (altı) iş gününü aşmayacak şekilde projenin farklı aşamalarında talep edebilir. 

g.FİRMA, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ’nin belirleyeceği 10 (on) kişiye, FİRMA ve 
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’nin mutabakatı ile belirlenecek yer ve tarihte ürünlerle 
ilgili kullanıcı eğitimi, 3 kişiye de emtianın bakımları ile ilgili eşdeğer ürün üzerinde üretici 
firma standartlarına uygun süre ve içerikte eğitim sağlayacaktır. Personelin eğitimine ait 
masraflar FİRMA tarafından karşılanacaktır. 

h.FİRMA, sözleşme konusu cihazların İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından 
kullanılan sistemlerin (HBYS sistemi vb.) entegrasyonunu ücretsiz şekilde yapmakla 
yükümlüdür. 

i.  Cihazlar, hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim 
edilecektir. Cihazlar hiçbir surette öncesinde demo olarak kullanılmamış olacaktır. 

j.  Söz konusu satın alma sürecine teklif veren firma öncesinde, iş esnasında, sonrasında 
hasta ve çalışan güvenliği, çevre, çevre etkileri ve iş güvenliği ile ilgili yasal ve kurum 
gerekliliklerine göre hareket etmekle yükümlü olduklarını, oluşan atıklar ile ilgili olarak 
yasa, kurum gereklilik ve politikalarına gore hareket edeceklerini, işin ifası sırasında vuku 
bulacak kazalardan ve kazaların sebep olacağı zararlardan can ve mal kaybından, gerek 
çalışanlarının gerekse üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zararlardan doğrudan 
doğruya sorumlu olacağını, istihdam ettiği her bir işçinin veya işçilerin maruz kalabileceği 
iş kazası sonucu meydana gelen zararlardan ya da her ne ad altında olursa olsun 
ödenmesi gereken tüm tazminatlardan sorumlu olacağını beyan ve taahhüt 
etmektedirler. 

k.Firma,30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 28339 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununda yer alan tüm maddeleri yerine getirmekten sorumludur. 

l.  FİRMA, iş bu sözleşme konusu işi, iş bu sözleşmenin eki niteliğindeki teknik ve idari 
şartnameye uygun şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. 

6. MALZEMELERİN (EMTİANIN) CİNSİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
6.1.Proje Kapsamı   
Bu satın alma ile toplam: 
Sözleşme ekinde bulunan proforma faturada belirtilen ürünler satın alınacaktır.  
6.2.Teknik Özellikler 
Proformada belirtilmiştir. 
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7. SATIŞ BEDELLERİ VE ÖDEME ŞEKLİ 
7.1.Cinsi ve teknik özellikleri iş bu sözleşme ve proforma faturada belirtilen 1. Ve 2. 
Lokasyona ait ürünlerin toplam satış bedeli …. USD (… Amerikan Doları) + KDV’dir.  
7.2.FİRMA, teslim ettiği ürünlere ilişkin faturayı İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’ne 
gönderecek, ödemeler İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’ne teslim edilen ürünlerin kat’i 
kabullerinin gerçekleştirilmesi sonrasında 32 ay içerisinde vadeli Amerikan Doları olarak 
yapılacaktır. 
7.3. Birim fiyatların döviz olarak verilmesi durumunda siparişler faturalandırılırken 
(fatura tarihindeki) T.C.M.B.  Döviz satış kuru esas alınacaktır. (15.30 dan sonra kesilmesi 
durumunda bir önceki iş gününün kuru alınır) 
7.4. FİRMA’nın sözleşme konusu ürünlerin tesliminde gecikmesi veya ürünlerin 
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından belirlenen tarihinde teslim edilememesi 
halinde, FİRMA’nın keseceği faturaya esas alınacak döviz kuru, fiilen teslimin 
gerçekleştirildiği tarih ile sözleşme kapsamında belirlenen teslim tarihi arasında TCMB 
tarafından açıklanan en düşük USD efektif satış kuru olarak belirlenecektir.Bu halde 
FİRMA, teslim tarihindeki gecikme neticesinde yükselen döviz kurlarını sebep göstererek 
İSTANBUL KENT  ÜNİVERSİTESİ’nden herhangi bir nam altında talepte bulunma hakkını 
haiz değildir. 
7.5. Sevk irsaliyesinin bir nüshası fatura ekinde İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ’ne 
ibraz   edilmek zorundadır. 
7.6.  Ödeme koşulları ve türevi hususlar ise aşağıdaki gibidir: 
a.  İşbu Sözleşmeden doğan/doğacak damga vergisi FİRMA tarafından ödenecektir. 
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır. Sözleşmede 
her lokasyon için toplam bedeller ayrı ayrı belirtilmiş olup, ilk olarak 1.ve 2. Lokasyon 
alımları için toplam bedelden hesaplanan damga vergisi FİRMA tarafından ödenecektir. 
3. Lokasyon alımlarının kesinleşmesi durumunda ana sözleşmeye ek sözleşme 
yapılarak bu sözleşmenin imzalandığı tarihte FİRMA tarafından damga vergisi 
yatırılacaktır. 

b.Toplam bedelin %6 sı kadar olan kesin ve süresiz teminat mektubu ise sözleşmenin 
imza tarihinde FİRMA tarafından İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ’ne verilecektir. 

c.Teminat mektubu kat’i kabul’den itibaren 1. (birinci) senenin bitiminde FİRMAYA iade 
edilecektir. (Kısmi kabul yapılması durumunda  teminatın süresi 1. yıl sonunda gerekli 
süre kadar uzatılacaktır.) 

8. TESLİMAT, ÇALIŞMA PLANI VE KAT'İ KABUL RAPORU 
8.1. Bu sözleşme kapsamında 1. Lokasyon için kararlaştırılan ürün ve cihazlar……… 
tarihinde FİRMA tarafından eksiksiz, hasarsız ve çalışır vaziyette İSTANBUL KENT 
ÜNİVERSİTESİ ’ne teslim edilecektir. Mallardan bir kısmının teslimatının, bu tarihi aşması 
halinde FİRMA her geciken iş günü için günlük toplam sözleşme bedelinin %0,1 (binde 
biri) oranında gecikme cezası ödeyecektir. Cezalı gecikme süresi 25 (yirmi beş) iş gününü 
geçemez. Aksi takdirde İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ cezai şart talebine ek olarak 
hiçbir yükümlülük altına girmeden siparişi iptal etme hakkına sahiptir. Bu ceza iş bu 
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sözleşme ekindeki ürünler için geçerli olup, ilave siparişler için ise yazılı sipariş emrinin 
firma tarafından tebellüğ edilmesi tarihinden itibaren 60 (altmış) iş günü sonra ceza süresi 
başlayacaktır. 
8.2. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, FİRMA’dan satın aldığı emtiayı kurulum 
mahalline teslim aldıktan sonra önce ön muayeneye tabi tutacak ve şikâyetlerini FİRMA’ya 
kurulum mahalline teslim aldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde yazılı olarak 
bildirecektir. Sipariş formunda belirtilen emtianın değişik, eksik ya da ön muayenede 
belirlenebilecek şekilde hatalı olması halinde FİRMA, düzeltmeyi, eksiklik ya da hatayı 
gidermeyi 5 gün içinde yerinde yapacaktır. Aksi halde 8.1 madde de yer alan ceza-i şart 
aynen bu madde içinde uygulanacaktır. Ancak teslim edilen emtianın işlerliği husunda 
yapılacak bildirimler için kati kabul raporu geçerlidir. 
8.3. FİRMA, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından teslim alınıp kurulum 
mahalline getirilen ürünleri en geç 45 (kırkbeş) gün (8.2. maddedeki problemlerle 
karşılaşılırsa maddede belirtilen sürelerin sonundan başlamak üzere) içinde, aktif halde ve 
gerekli durumlarda İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından verilecek olan ekipman, 
yazılım veya donanımın yüklenilmesi, ürünlerin faal hale getirilmesi ile ilgili tüm gerekli 
işlemleri yaparak “çalışır hale getirmekle” yükümlüdür. 
8.4. FİRMA yükümlülüklerini verilen süre içerisinde ve eksiksiz yerine getiremez ise 
geciken her iş günü için toplam sözleşme bedelinin %0.1 (binde biri) oranında günlük 
ceza-i şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Cezalı çalışma süresi 25 (yirmi beş) iş gününü 
geçmez. Bu süre sonunda, sistemlerin tamamı (%100’ü) çalışır durumda değil ise 
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ yeniden ihtar yükümlülüğü olmadan ve cezai şart talep 
etme hakkına ek olarak kontratı iptal etmeye, FİRMA'dan tüm ödemelerini iade edilmesini 
istemeye ve teminat mektubunu irat kaydetmeye yetkilidir. Bu durumda teslim aldığı 
sistemleri aynen kurulu olduğu yerde FİRMA'ya iade edecektir. 
8.5. Kat’i (Kesin) Kabul Raporu: İş bu sözleşmenin 6. Maddesi ve proforma fatura 
içeriğinde yer alan ürün, yazılım, program, cihaz ve sistemlerin tümünün İSTANBUL KENT 
ÜNİVERSİTESİ tarafından gösterilecek mahallerde montaj ve kurulumunun tamamlandığı; 
evsafına uygun olarak işlediğini belirten ve ekinde İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ’nin 
onayını içeren rapordur. 
8.6. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Kat’i Kabul Komisyonu'nun muayene süresi 
FİRMA'nın 8.3’üncü madde de belirtilen sürede işi teslim ettiği tarihten itibaren 45 
(kırkbeş) iş günüdür. Bu süre içerisinde Komisyon kat'i kabulü yapmak veya reddedildiğini 
gerekçesi ile birlikte yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.  
8.7. Sistemlerin kısmen veya tamamen reddedilmesi durumunda 8.4'üncü maddede 
belirtilen cezai şart, gerekçeli ret raporunun FİRMA'ya tebliğ edildiği andan itibaren 10 (on) 
iş günü içerisinde nakden ödenecektir. 

9. MÜCBİR SEBEPLER 
9.1. İş bu sözleşmenin imza tarihinde var olmayan, sözleşmenin imzası sonrasında 
ortaya çıkan her türlü yangın, sel, su basması, deprem, grev, halk hareketleri, heyelan, 
hırsızlık, savaş, terör, yıldırım ve her türlü diğer doğal afetlerden İSTANBUL KENT 
ÜNİVERSİTESİ ve/veya FİRMA ciddi şekilde zarara uğrar ve yükümlülüklerini kısmen 
veya tamamen yerine getiremez hale gelir ise, işbu sözleşme tadil edilecektir. Bu durumda 
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öncelikli olarak özel anlaşma yapılarak iki tarafında hak ve çıkarlarını koruyacak ortak bir 
anlaşma zemini bulunacaktır.  
9.2. Tarafların hiçbiri, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tabii afetler, sivil veya askeri 
makamların eylemleri, harp, grev, yangın v.s gibi mücbir sebeplerden dolayı bu 
sözleşmenin herhangi bir hükmünü ifa edememesi halinde hizmetin aksamasından 
sorumlu tutulamaz. 
9.3. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, mücbir sebep hallerinin varlığı halinde 
sözleşmenin devamlılığının kendisinden beklenemeyecek dereceye ulaşması durumunda 
iş bu sözleşmeyi herhangi bir cezai şart veyahut tazminat ödemeksizin tek taraflı feshetme 
imkanına sahiptir. 

10. MÜŞTEREK HÜKÜMLER 
10.1.Taraflar, işbu Sözleşme gereğince yapılacak hertürlü bildirimlerin yazılı olması 
gerektiğini, ayrıca, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe yukarıda yazılı adreslerinin kanuni 
tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen 
geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını, adres değişikliğinin 7 gün içinde 
iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya noter aracılığı ile karşı tarafa bildirilmemesi halinde 
bu belirtilen adreslere yapılacak tebligatın, geçerli tebligatın hüküm ve sonuçlarını 
doğuracağını ve bu nedenle tebligat yapılamaması halinde Tebligat Kanunu’nun 35. 
maddesinin uygulanacağını kabul etmişlerdir. 
10.2.İşbu Sözleşme’nin herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil 
olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam 
edecektir. 
10.3.Taraflar oluşabilecek ihtilafları sulhen halletmeye çalışırlar, ancak, sulhen 
anlaşılamaması durumunda Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili 
olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. 
10.4.Bu sözleşmenin ekinde yer alan proforma fatura ve listeler bu sözleşmenin ayrılmaz 
bir parçası olup sözleşme kapsamındadır. 
10.5.Kişisel Verilerin Korunması; 
a.Taraflar, iş bu sözleşmenin imza tarihinden geçerli olmak üzere “Sözleşme” konusunu 

oluşturan hizmet ve işlemleri ifa ederken birbirlerinden elde edebilecekleri tüm kişisel 
veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve ilgili diğer 
mevzuata uygun şekilde hareket ettiklerini gayrıkabilirücu kabul ve taahhüt ederler. 

b.Bu kapsamda Taraflar, söz konusu kişisel verileri: 
(i)  KVKK ve ilgili mevzuatın öngördüğü tüm esaslara uygun olarak işleyeceklerini, 
(ii)  KVKK hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklamayacaklarını ve işleme amacı 
dışında kullanmayacaklarını;  
(iii) Personellerinin, çalışanlarının ve sair sıfatlar ile kontrolü altında hizmet verenlerin de 
görevleri sırasında ve görevlerinin sona ermesini müteakiben işbu madde ile tesis edilen 
yükümlülüklere uygun davranmalarını sağlayacaklarını, 
(iv) Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edeceklerini ve bu 
sürenin sonunda işleme amacının da sona ermiş olması durumunda bu verileri 
sileceklerini/anonim hale getireceklerini/imha edeceklerini, 
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(v)  İşbu verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesini ve/veya işbu verilere hukuka aykırı 
bir şekilde erişilmesini engellemek ve işbu verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli 
tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarını, 
(vi)  Birbirlerinden elde ettikleri kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları 
tarafından elde edilmesi hâlinde durumdan haberdar olur olmaz derhâl birbirlerini 
bilgilendireceklerini kabul ve taahhüt etmiştir. 

c.KVKK ve ilgili tüm mevzuatta sözü geçen teknik ve idari tedbirleri ihmali ve/veya kusuru 
ile almayan taraf, diğer tarafın bu nedenle uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi 
taahhüt eder. 

d.Tarafların “Sözleşme” nin ifası sırasında birbirlerinden elde ettikleri kişisel verilere ilişkin 
yükümlülükleri “Sözleşme” nin yürürlük süresinden bağımsızdır. 

10.6.İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, iş bu sözleşme kapsamında FİRMA’dan satın 
alınan ürünler için teklif metninde belirtilen birim fiyatlardan 1 yıl boyunca istendiği 
miktarda ilave alım yapılabilecektir. 
10.7.FİRMA’nın bu sözleşme şartlarına aykırılık yapması ve/veya yükümlülüklerini 
aksatması halinde İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ, cezai şart talep etme ve teminat 
mektubunu irat kaydetme hakkının yanı sıra sözleşmeyi feshetme imaknını haizdir. 
10.8.İşbu Sözleşme 10 (on) ana maddeden, Türkçe iki nüshadan müteşekkil olup 
taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra .. / .. / 2021 tarihinde imza ve teati edilmiştir. 

Ek 1 :Şirkete ait resmi evraklar 
Ek 2 :Proforma    
Ek 3    :Kati teminat mektubu 
Ek 4 :Teknik ve idari şartname 

            

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Şirket Kaşesi  
İmza Atan Şirket Yetkilisinin Adı Soyadı
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