
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ   

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

                                                                                                                Sözleşme Tarihi  :    /    /2017 

                                                                                                          Sözleşme No       : 2017 /1 

 

FİRMALAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

AÇIK STANT  SATIŞLARA AİT SÖZLEŞMESİ 

 

Bir taraftan, Kafkas Üniversitesi Rektörlük Makamından aldığı izinle hareket eden  Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Diğer taraftan, 

................................................................................................. Firması adına  yetkili kılınan 

…………………………………………………………….….arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu 

sözleşme imzalanmıştır. 

 

Bu sözleşme metni ile eklerinde geçen; 

 

Açık Satış                     :Katalogda yer alan ürünlerinin müşterilerce talep edilmesi   halinde, 

iş bu sözleşme kapsamında tedarikçiye sipariş edilen ürünün, 

müşterilere yapılan satışını, 

 

Kampanya                :Kampanya koşulları stant açan firmanın kendi yetki ve   

sorumluluğundadır. 

Katalog               :Bu sözleşmeye ekli listede gösterilen ürünlerin, yasal olduğu ve 

herhangi bir siyasi ve bölücü bir unsur taşımadığını beyan eder ve 

aksi bir durum olduğunda sorumluluğu üstüne alır.  

Katalog Sözleşmesinin Askıya Alınması: Bu sözleşmede öngörülen hallerde tedarikçinin 

sözleşme eki ürün listesinde yer alan ürünlerinin tamamının satışının 

Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca geçici 

olarak durdurulmasını ve iptal edilmesini  kabul etmiş sayılır, 

Katalog Ürünlerinin Satışının Durdurulması: Bu sözleşmede öngörülen hallerde 

tedarikçinin sözleşme eki ürün listesinde yer alan bir veya birkaç 

ürününün satışının Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığınca geçici olarak durdurulmasını ve iptal edilmesini  kabul 

etmiş sayılır, 

Merkez     :Kafkas Üniversitesi Rektörlük Makamı 

Müşteri               :Kafkas Üniversitesi Akademik personel, idari personeli ve 

öğrencileri ürün talebinde bulunan 6502 sayılı Tüketicinin korunması 

kanunu  hukukuna tabi  olan kişilerdir, 

Yetkili Birim  : Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını 

 

Sözleşme Süresi :Talep dilekçesinde yazılan ve makam tarafından uygun bulunarak 

onaylanan  tarihler. 

Tedarikçi :Bu sözleşmeye taraf olan üretici, ithalatçı, dağıtıcı veya yetkili satıcı 

gerçek ve tüzel kişiyi, 

Ürün :Müşterilerin satıcıdan talep ettikleri açık satış konusu eşyayı, 

      ifade eder. 

 

Konu 

MADDE 1. - (1) Sözleşmenin konusu; ekli listede cins, marka, model, tip, üretici firma ürün 

kodu veya parti numaraları ile benzeri tanıtıcı özellikleri gösterilen ve stantta sergilenmesi 

kararlaştırılan ürünün, Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından uygun 



 2 

görülmesi şartıyla, sözleşme süresi boyunca satılması, tedarikçinin de söz konusu ürünü, işbu sözleşme 

ve ekleri hükümleri dahilinde, satmasını içeren karşılıklı taahhütlerdir. 

(2) Kafkas Üniversitesi Akademik personel, idari personeli ve öğrencileri, ihtiyaç konusu ürünü 

alıp almamakta, bu sözleşme hükümleri dahilinde ayrı bir pazarlık konusu yapmakta veya istediği 

usulle, başka bir kaynaktan sağlamakta serbest olup, bu husus tedarikçi tarafından herhangi bir gerekçe 

veya hak iddiasına gerek olmaksızın kabul edilmiş sayılır. 

 

Amaç 

MADDE 2. - (1) Sözleşmenin amacı; Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı ile tedarikçi arasında, müşterilerin talebi doğrultusunda müşteri  tarafından satın alınacak 

ürünlerin fiyat, tedarik, teslim ve tesellümü ile bedelinin ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların 

karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.  

 

Sözleşme Konusu Ürünler 

MADDE 3. - (1) Bu sözleşmenin konusu Yetkili birim  tarafından müşterinin memnuniyetini, 

haklarını korumak ve oluşabilecek aksaklıklarda yetkili birimin karar verici olarak verdiği kararların 

uygulanmasını sağlamak. 

(2) Satışı yapılacak  ürünlerin, piyasada satışı gerekli resmi makamlarca  izin verilen  

ürünlerden olması gerekmektedir. 

(3) tedarikçi tarafından satılan ürünlerin yetkili birimler tarafından öngördüğü esaslara uygun 

biçimde ürün tanımlama numaralarını ve bu numaraları simgeleyen barkodlar ile orjinal ürün kodlarını 

taşıması şarttır.  

(4) Sözleşme süresi içerisinde sözleşme kapsamına yeni ürün ilave edilebilir veya mevcut 

ürünler sözleşme kapsamından çıkarılabilir.  

(5) tedarikçi ilave gün başvurusu ve gün azaltma  başvurusunda bulunduktan sonra yetkili birim 

tarafından yapılan değerlendirmede belgeleri eksik olduğu tespit edilen ve kendisine verilen sürede 

belgelerini tamamlayamayan tedarikçinin ilave gün  başvuruları reddedilir. 

(6) müşterinin aldığı bir malda Kargo ücreti tedarikçiye aittir. 

(7) Tedarikçinin, piyasada yayınlanan üretici, distribütör veya toptancı fiyat listelerinde de 

aynen yer alması gerekmektedir. Söz konusu ürünlerin tanıtıcı mahiyetteki katalog, resim ve 

broşürlerinin orijinalleri ile ürünlere ait ayrıntılı teknik özellikler (Türkçe metin halinde) belirtilecek  

katalog sözleşmesi süresi boyunca tedarikçi tarafından değiştirilmeyecektir, 

(8) Söz konusu değişikliğin ürünün fiyatında tedarikçi lehine bir durum oluşturduğunun tespit 

edilmesi durumunda, tedarikçiye önerilecek revize fiyatı kabul etmesi halinde kabul edilecek olup, söz 

konusu değişiklikler onay tarihi itibariyle geçerli olacaktır. 

 

(9) Her ne sebeple olursa olsun, sözleşme kapsamından tedarikçiden alınan ücretler ve katılım 

bedeli iade edilmez. 

 

ÜCRET 

MADDE 4. - (1) Tedarikçi yetkili birim tarafından stant izni verildikten sonra  açacağı her bir 

stant başına günlük  500.00 TL. ( Beşyüz ) Türk Lirası ödeyecektir.(oluşabilecek havale ve EFT ücreti 

ve diğer kesintiler tedarikçi tarafından karşılanacaktır.) 

                        (2) sözleşmeyi imzaladığı tarih itibariyle 1 hafta içinde stant ücretleri toplamının 

tamamını  Kafkas Üniversitesi Kars Ziraat Bankası TR65 000 10001 4726 1585 86 5012 nolu iban 

numarasına yatırması gerekmektedir.  

                        (3) sözleşme tarihinden itibaren bir hafta içerisinde ücretin tamamı yatırılmadığı 

taktirde sözleşme yok hükmünde sayılacaktır ve istediği stant  tarihleri başka bir tedarikçiye 

verilebilecektir.  

   (4) ödediği ücret dekontunu bir örneğini ödediği tarih itibariyle yetkili birime 

göndermesi gerekmektedir. 
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Ürün Fiyatı 

MADDE 5. - 

. 

(1) Katalog kapsamındaki ürünlerle ilgili olarak hangi ad altında olursa olsun (kampanya v.s.) 

piyasada belirli sürelere özgü olmak üzere, bayi alış veya perakende satış fiyatlarından daha indirimli 

fiyatlarla satış uygulamasına gidilmesi halinde,  

 a) Bu bildirimlerin süresi içinde yapılmaması veya herhangi bir nedenle Yetkili birime  

bildirimde bulunulmaması ve yetkili birimce bu durumun daha sonra tespit edilmesi halinde,Sözleşmeyi 

tek taraflı fes etme yetkisine sahiptir.  

  

(2) Yetkili birimce  yapılan fiyat araştırmasında aynı ürün için daha düşük fiyat elde edilmesi 

halinde tedarikçi ile mutabakat sağlanmak suretiyle fiyatlar revize edilir. Fiyat revizesinde, tedarikçi ile 

mutabakat sağlanıncaya kadar ürünün satışı durdurulur. Fiyat yönünden tedarikçi ile 10 gün içerisinde 

mutabakat sağlanamaması halinde sözleşme yetkili birim tarafından tek taraflı olarak fes edilir. 

 (3) belirtilen hükümler sözleşme sona ermiş olsa dahi satışın veya fiyat indiriminin yapıldığı 

tarihten itibaren sözleşme süresi ile geçerlidir. 

 

(4) Hangi amaçla olursa olsun, sipariş edilen ürünlerle birlikte doğrudan veya dolaylı olarak 

müşteriye eksik mal verilmesi halinde, yetkili birim tarafından bu  durumun tespit edildiği tarihten 

itibaren siparişe konu olan tüm ürünler tedarikçi tarafından  eksiksiz olarak tamamlanır ve  sözleşmesi  

iptal olur ve tedarikçi herhangi bir hak talep edemez.  

 

Teminat 

MADDE 6. - (1) Tedarikçiden bu sözleşme hükümleriyle yüklendiği  taahhütlerin bir garantisi 

olmak üzere    ceza taahhütnamesi alınmıştır.  

Teslim Yeri, Şekli ve Süresi 

MADDE 7 - (1) tedarikçi tarafından yapılan bütün satışlarda teslim yeri o gün stant açtığı 

yerdir. Eğer ek bir gün ve saat verilmişse o süre ve tarih tutanakla kayıt altına alınacaktır. 

(2)  Sipariş edilen ürünün teslim sorumluluğu, bütünüyle tedarikçiye aittir. Sipariş konusu   

ürün / ürünler tedarikçi tarafından; 

a) müşteriyle yaptığı sözleşme itibariyle en geç 15 gün içinde teslim etmesi gerekir, 

b) Sipariş müşteriye gösterildiği yada anlatıldığı şekilde eksiksiz olarak teslim edilecektir. 

c) siparişler Orijinal ambalajında, hiç açılmamış olarak müşteriye teslim edilecektir, 

ç) Tam, sağlam ve çalışır halde teslim edilecektir. 

 

(3) her ne sebeple olursa olsun müşteri 7 gün içerisinde ürünü eksiksiz ve hasarsız  olarak 

teslim etme hakkına sahiptir, ve tedarikçide hiçbir koşul göstermeden geri almak zorundadır almayan 

tedarikçinin sözleşmesi yetkili birim tarafından  tek taraflı olarak fes edilir 

 

. 

(4) Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürünün teslim alınması ve ilgili mevzuatına göre 

muayenesinin yapılması işlemleri ve sorumluluğu ve ödeme işlemleri  müşteriye aittir.   

            (5) alınan  malın belirtilen özelliklere göre ürünün yapılan denetim muayenesi sonucunda, 

uygunsuzluğun (bir eksiklik ya da farklılığın) tespit edilmesi halinde;  

  tespit edilen hususlar tedarikçiye bildirilerek uygunsuzluğun tebliğ tarihinden itibaren 20 iş 

günü içerisinde giderilmesi istenir. Tespit edilen uygunsuzluğun bu süre içerisinde giderilmediğinin 

yetkili birim tarafından  tespit edilmesi durumunda, söz konusu tedarikçinin sözleşmesi tek taraflı fes 

edilir ve bundan sonraki stant talepleri 5 sene boyunca dikkatte alınmaz.  
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(6) Herhangi bir nedenle ürünün geçici bir süre için sipariş mektubunda belirtilen teslim 

yerinden başka bir yere teslim edilmesinin gerektiği hallerde, söz konusu ürün daha sonra tedarikçi 

tarafından siparişteki esas teslim yerine götürülerek katalogda yazılı niteliklerine ve siparişte belirtilen 

özelliklerine uygun, orijinal ambalajında, açılmamış olarak tam, sağlam ve çalışır halde teslim 

edilecektir. 

(7) Ürünlere ilişkin teslim süreleri; kesin siparişi müteakip, ekte yer alan teslim sürelerini 

gösterir listede yer aldığı şekilde olacaktır. Ancak son teslim tarihinin idari izin gününe rastlaması 

halinde idari izni takip eden ilk iş günü son teslim tarihi olarak uygulanacaktır. 

Ambalaj 

MADDE 8. - (1) Tedarikçi tarafından işbu sözleşme ve sipariş şartlarına göre müşteri adresine 

teslim edilecek ürün, orijinal ambalajı içinde açılmamış ve standartlara uygun etiket bulunacaktır. 

 

Garanti   

MADDE 9. - (1) Sipariş konusu ürünün, tedarikçi tarafından müşteriye teslim edildiği tarihten 

itibaren “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun” ve konu ile ilgili sair mevzuat 

hükümleri ve tedarikçinin taahhüdü saklı kalmak kaydıyla, asgari iki yıl garanti süresi olacaktır ve bu 

süre içinde ürünün imalat hatasından dolayı doğacak (her türlü yanma, kopma, kırılma, ayrılma, , 

bozulma, deformasyon vs.) arızaları tedarikçi tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. 

(2) Garanti kapsamındaki üründe, garanti süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve 

eksikliklerin garanti sağlayan tedarikçi veya kuruluş tarafından üstlenecektir. Bu yükümlülüğün 

tedarikçi tarafından yerine getirilmemesi halinde  Müşteri alacağını icra yoluyla takip etmek hakkına 

sahiptir.  

(3) Tedarikçinin  yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Yetkili birim, 5 yıl 

süreyle stant açma işlemini durdurma ve sözleşmeyi tek taraflı olarak fes etme yetkisine sahiptir. (4)  

   (5) Ofisçe müşteri daire ihtiyacı olarak temin edilen ve şikâyetlere sebep olan ürünler için 

yetkili birim, ürününün standartlarına ve beyan edilen performansa uygun olup olmadığını araştırma ve 

bunlarla ilgili belge, deney raporu, teknik dosya ve delilleri isteme hakkını saklı tutar. Bu hususlarda 

Yetkili birim tarafından verilen karara itiraz edilemez. 

 

  

Bakım-Onarım  

MADDE 10. - (1) Tedarikçi, satış konusu ürünün garanti süresi içindeki bakım ve onarım 

hizmetlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve “Satış Sonrası Hizmetler 

Yönetmeliğinin” 7. Maddesi uyarınca alınmış Satış Sonrası Hizmetleri sorumluluk, tedarikçiye ait 

olacaktır. Böyle bir durumda, bakım ve onarımın başka servislere veya kimselere yaptırılması halinde  

katlanılan ücret, fatura karşılığında tedarikçiden tahsil edilecektir. 

 

Faturalama ve Ödeme 

MADDE 11. - (1) Ürün bedeli; müşteri ve tedarikçi arasında düzenlenen ve onaylanan satış 

sözleşmesi veya senetle “Malzeme Muayene/Kabul ve Teslim/Tesellüm Tutanağı”nın, tutanak ekinde 

düzenlenerek, ödeme usulleri dahilinde ödenecektir. 

(2) Tedarikçinin faturasını, müşteri “Malzeme Muayene/Kabul ve Teslim/Tesellüm 

Tutanağı”na istinaden kabul tarihinden itibaren 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin 

5 inci bendinde belirtilen süre içerisinde düzenlemesi gerekmektedir. 

 

Mücbir Sebepler ve Ek Süre Verilmesi 

MADDE 12. - (1) İşin gecikmesine etkili olabilecek ve taahhüdün ifası için tedarikçiye ek süre 

verilebilmesi bakımından aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir.   

 a)  Doğal afetler ve yangın 

 b) Kanuni grev 

 c) Genel salgın hastalık 

 ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı 

 d) İmalat için depo edilmiş ürünün, tedarikçinin tedbirsizliği, ihmali veya kusuru dışında 

hasara uğraması, 
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 e) Mevzuat düzenlemelerinden ya da idari tasarruflardan kaynaklanan sebepler.  

 f) Yetkili birim tarafından kabul edilecek sair benzer haller. 

(2) Bu madde gereğince yetkili birim ek süre talep edilebilmesi için, tedarikçinin yetkili 

makamlar tarafından mücbir sebebe ilişkin olarak düzenlenmiş belgeleri, mücbir sebebin meydana 

gelmesinden itibaren 15 gün içinde yetkili birime ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yetkili 

birim yapılacak müracaatlar, hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır. 

 

Gecikme 

MADDE 13. - (1) Tedarikçi, sipariş konusu ürünü sözleşmede yazılı müddetler içerisinde 

müşteri daireye tam, sağlam ve çalışır halde teslim etmek zorundadır. 

(2) Teslimatta gecikme olması halinde her hangi bir ihtirazi kayıt ileri sürmeye gerek 

olmaksızın tedarikçiden, günlük 50 TL’ olmak üzere gecikme cezası alınır. Ve müşteriye verilir. 

 (3) Gecikme süresinin 30 günü aşması halinde gecikme cezası alınmaksızın sipariş iptal edilir.  

Ancak sipariş tutarının (K.D.V. hariç) %15'i oranında ceza alınır.   Ayrıca gecikme süresi 30 günü aştığı 

halde teslimatın yapılmış olduğunun anlaşılması durumunda sipariş iptal edilmez ve müşteri sözleşme 

ve senetteki hükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur. 

 

Sözleşme Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi ve Sözleşmenin Feshi 

 MADDE 14. - (1) a) Tedarikçinin, iş bu sözleşmenin; 

1-  maddelerde sayılan mücbir sebepler dışında mali acz içinde bulunması sebebiyle 

taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi 

veya bu durumun Yetkili birim tarafından  tespit edilmesi, 

2- Maddelerde belirtilen koşulları yerine getirememesinden dolayı  sözleşmesinin 3 ay 

süre ile askıya alınmasından sonra sözleşme süresi içinde aynı yükümlülüğe tekrar 

riayet etmemesi, 

 3 - Tedarikçinin iflas etmesi, 

                   4- Sözleşmenin, aynı sözleşme dönemi içinde verilen üç ayrı siparişin kısmen veya 

tamamen iptal edilmesi,  

       d) Tedarikçinin, “Ürüne Ait Teknik Özellik ve bilgilere göre başka marka,cins veya 

kullanılmış ürün teslim ettiğinin Yetkili birim tarafından sonradan tespit edilmesi, 

       e) Tedarikçinin daha önceki dönemlere ait sözleşmeleri gereği ödemesi gereken stant ücret 

tutarını ödememesi sonucu stant ücret alacağının tahsili için hakkında yasal yollara başvurulması, 

 halleri ile sözleşmenin diğer hükümlerine kısmen veya tamamen riayet etmemesi, stant 

açma  yeterliliğini taşımadığının anlaşılması veya aranan şartları sonradan yitirmesi halinde protesto 

keşide edilmeksizin ve bir hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek Ödediği stant 

ücretleri irat kaydedilir. Sözleşme feshedildiği takdirde durum tedarikçiye yazılı olarak bildirilir. Bu 

hallerde tedarikçinin borç ve alacağı tasfiye edilir.Yetkili birimden herhangi bir hak talep 

edemeyeceğini beyan eder. 

 (5) Gerçek kişi tedarikçinin ölümü halinde, sözleşme sona erer. Sözleşmede öngörülen 

tedarikçinin garanti sorumluluğunun teminat altına alınması ve sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir 

borcunun/yükümlülüğü mirasçılarına devir  edilir.  

(6) Siparişin belirlenmiş olan süre veya şartlara uygun olarak yerine getirilmemesi sebebiyle 

sözleşmenin feshedilmesi halinde, tedarikçi hiçbir hak talep edemez. 

(7)  Bu sözleşmenin feshi halinde doğacak her türlü vergi, resim, harç ile sair masraflar 

tedarikçiye aittir. 

(8) Tedarikçi fes edilen sözleşmeden dolayı hiçbir hak talep edemez. 

(9) tedarikçi müşteriyi mağdur ettiği Yetkili birim tarafından tespit edilirse sözleşme tek taraflı 

fes edilir. 
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Merkez  Ambleminin Kullanılması 

MADDE 15. - (1), izinsiz olarak merkez logosunu, merkez ibaresini ve ürünlerin merkez  

numaralarını kullanıldığının tespit edildiği tarihten itibaren sözleşme 1 ay süreyle askıya alınacaktır. 

Aynı durumun sözleşme süresi içinde tekrarı halinde tedarikçinin sözleşmesi 3 ay süre ile askıya 

alınacaktır. 
 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 

MADDE 16. - (1) Sözleşme kapsamındaki ürünlere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri 

gereğince koruma altına alınmış fikri ve / veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve / veya menfaatin 

ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk tedarikçiye 

aittir. Tedarikçi bu konuda Yetkili birim ve merkezden  herhangi bir istemde bulunamaz. Yetkili birim 

ve merkez  bu nedenle herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalması halinde Yetkili birim ve merkezin 

rücu hakkı saklıdır. 

 

 

 Sair Hükümler 

MADDE 17. -  

(1) Yetkili birim ve merkez , işbu sözleşmenin amacına uygun olarak uygulanmasını devamlı 

surette denetlemek hakkına sahip olup, tedarikçi sözleşme hükümleri ile ilgili olmak kaydıyla, Yetkili 

birim ve merkezce  görevlendirilecek Müfettiş veya sair yetkililerin; tedarikçinin işyerinde (üretim, 

imalat, satış vb. birimlerde) gerçekleştirilecek olanlar da dahil olmak üzere, her türlü inceleme, 

araştırma ve denetim yapmasına imkân sağlamak ve bu kapsamda istenecek bilgi, defter ve belgeleri 

vermek zorundadır. 

(2)  Yetkili birim ve merkez, sözleşme ekinde gösterilen ve Katalogda yayınlanacak olan 

üründen gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir bedel karşılığı olmaksızın gerek sipariş öncesinde, 

gerekse sipariş sırasında veya siparişin akabinde tedarikçiden numune ürün isteme hakkına sahiptir. 

Böyle hallerde tedarikçi, talep edilen numune ürünü talep tarihinden itibaren 3 gün içinde Yetkili birim 

ve merkeze teslim etmek zorundadır. Bu numuneler, Yetkili birim ve merkez bildirimi üzerine tedarikçi 

tarafından geri alınır. 

(3) Üretici veya ithalatçı/distribütör tarafından verilen ithalatçılık veya yetkili satıcılık 

belgesinin iptal edilmesi, bu sözleşmede belirtilen ve firmadan kaynaklanan nedenlerle siparişin iptal 

edilmesi, sözleşmesinin askıya alınması veya feshedilmesi ve tedarikçiye sipariş edilmiş fakat tedarikçi 

tarafından teslimatı gerçekleştirilemeyecek ürünlerin olması halinde, müşteri Yetkili birim ve merkezin  

bilgisi dahilinde başka firmadan ürünün tedariki yoluna gidebilir. Bu durumda, tedarikçinin fiyatına 

nazaran daha pahalıya mal olan ürünler için tedarikçi aradaki fiyat farkını ödemeyi kabul ve taahhüt 

eder. 

(4)  Tedarikçinin  Bu sözleşme ile ilgili olarak tedarikçinin yapacağı bütün yazışmalar, ilgisine 

göre “Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü – Merkez Kampüsü Kars”, “Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı  .............” veya Kültür Sube Müdürlüğü …..…..” adreslerine gönderilecektir. 

(5) Tedarikçinin gösterdiği adres kanuni ikametgahı olup, tedarikçinin başlıklı kağıdında, 

müracaat belgelerinde veya Yetkili birimin verdiği herhangi bir belgede yazılı faks veya kayıtlı 

elektronik posta adreslerine  yapılan her türlü bildirim (sipariş vb.) aynı anda tedarikçinin kendisine 

yapılmış sayılacaktır. Faksla yapılacak bildirimlerde, faksın bozuk olduğu, kapalı olduğu vb. sebeplerle 

tebellüğ işleminden kaçınılamaz. Anlaşmazlığın mahkemelere intikali halinde, Yetkili birim ve merkez 

cihaz kayıtları ve/veya "Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı"nın kayıtları esas alınacaktır. 

Yetkili birim ve merkez kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesindeki delil 

sözleşmesi hükmündedir. 

 (6) Tedarikçinin müşteriyle yaptığı sözleşme ve senetden kaynaklanan doğmuş ya da doğacak 

olan alacakları Yetkili birim ve merkezin yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya 

temlik edilemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve Yetkili birim tarafından istenilen kayıt ve 

şartları taşıması zorunludur. 

 (7) Sözleşmesi askıya alınan  tedarikçinin, sözleşmenin askıya alındığı tarih itibariyle 

ürünlerini askı süresince hiçbir usulle satamaz. 

  (8) Yetki belgesi (yetkili satıcılık, ithalatçılık ) iptal edilen tedarikçinin bu belge kapsamındaki 

ürünleri sözleşmeden çıkartılır. Yetki belgesinin geçerliliği ile ilgili sonradan tereddüt hasıl olması 
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durumunda, söz konusu tereddüt ortadan kaldırılıncaya kadar belge içeriği ürünlerin satışı geçici olarak 

durdurulur. 

  (9) Tedarikçinin bu sözleşmenin 12. maddesinde sayılan mücbir sebepler dışındaki nedenlerle 

sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğine ilişkin ciddi emarelerin bulunması halinde 

sözleşme kapsamındaki ürünlerinin satışı geçici olarak durdurulur ve tedarikçiden taahhütlerini yerine 

getirip getiremeyeceği hususunda yazılı açıklama istenir. Yetkili birimce verilen süre içerisinde durum 

ile ilgili tedarikçiden bilgi gelmememesi halinde sözleşme fesih edilir. 

(10) Sözleşme ile ilgili ihtilaflarda Kars Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

(11) Sözleşmedeki süreler, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre hesap edilecektir. 

(12) İşbu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanacaktır. 

Stant yeri ve Uygulamaları 

 

MADDE 18. - (1) Stantlar veya salonların yerleri ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetimlerince                              

belirlenecektir.            

              (2) Stant  görevlileri  ile  ilgili sabıka  kaydı  Genel  Sekreterliğimize  teslim  edilecektir 

                                    (3) Stant görevlisinin resimli kimlik  belgesi Stant süresince ilgili elemanın boynunda   

asılı kalacaktır.  

4) Tanıtım standı önceden belirlenen tarih ve saat aralığında belirlenen bölgede kurulacaktır. 2) 

Tanıtım standı için önceden ilgili birim amirinin göstereceği mekân haricinde farklı mekânlar 

kullanılmayacaktır.  

5) Tanıtım standının kurulacağı alanda ilgili birim amirinin ve üniversite güvenliğinin 

koordinasyonundan yararlanılacaktır.  

6) Üniversite yönetiminin belirlediği ve güvenliğin uyguladığı kurallar çerçevesinde hareket 

edilecektir. 

 7) Tanıtım standının kurulu kalacağı alanda hasara yol açabilecek her türlü davranıştan 

kaçınılacaktır. 

 8) Etkinliğin yapıldığı alan temiz ve noksansız bir biçimde teslim edilecektir. Etkinliğin 

yapılacağı alanlarda, mekânlarda herhangi bir hasar oluşması durumunda hasarın onarım masrafları 

etkinliği yapan sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından üstlenilecektir.  

 9) Restorasyon gerektirecek hasarlar oluşması durumunda üniversitenin ilgili birimlerinin 

belirleyeceği şartlarda onarım ve restorasyon masrafları etkinliği yapan sorumlu kişi, kurum ve 

kuruluşlar tarafından karşılanacaktır 

10) Yukarıdaki maddelerde yaşanabilecek herhangi bir ihtilaftan ötürü stant açma izni üniversite 

yönetimince tek taraflı olarak iptal edilecektir.Ve Tedarikçi herhangi bir hak talep edemeyecektir. 

Sözleşmenin Süresi 

MADDE 19. - (1) İşbu sözleşme 20 maddeden oluşmakta olup süresi ….. / … / 20... tarihinden 

itibaren … / .. / 20… tarihi mesai bitimine kadardır. 

(2)  Tedarikçi talep ettiği stant tarihlerini ve yerlerini yazılı bir şekilde bildirmesi gerekmektedir. 

Bildirdiği tarih itibariyle yetkili birim tarafından uygun görüldüğü yazısı verildiği tarihte  bu sözleşmeyi 

imza altına alması gerekmektir.  

 

Firma Tebligat Adresi, İmza Tarihi ve Taraflar 

MADDE 20. -  (1) Tedarikçi, kendisine yapılacak bildirimler için ……………………………… 

….……….……………………………adresini kanuni ikametgah adresi, …………….……… numarayı 

irtibat ve faks numarası  ………………………. adresini  kayıtlı elektronik posta adresi olarak 

göstermiştir. 

            (2)    ……. sayfa metin ve mahiyeti aşağıda açıklanan 11 adet ek’ten oluşan işbu sözleşme, 

aşağıda isimleri yazılı yetkililer arasında …./…./2017  tarihinde Kars'ta imzalanmıştır. 

 
 

 

 

               Kafkas Üniversitesi           …………………………  

     Rektörlüğü adına        FİRMASI  
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ADINA        ADINA 

 

 

 

 

EKLER ve MAHİYETİ: 

 

1- Temsil Belgesi (Vekaletname veya imza sirküleri) 

2- Firma Bilgi Formu 

3- Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu 

4- Risturn Tablosu 

5- Teslim Süreleri Tablosu 

6- Ceza Taahhütnamesi 

7- KİK Yasaklılık Teyit Formu 

8- Vergi borcu olmadığına dair yazı. 

9 - SGK e-borç sorgulama  

10- Banka dekontu 

11- Stant talep yazısı  


