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PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 

 

 

 

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

 

 İşbu sözleşme; 

 

1.1 Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 34956 Tuzla İstanbul adresinde mukim Sabancı 

Üniversitesi (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “Sabancı Üniversitesi” olarak 

anılacaktır), 

 

 ile, 

 

1.2 _________________________________________________________________________ 

adresinde mukim ___________________ Vergi Dairesine kayıtlı _________________ 

Vergi Numaralı ______________ irtibat numaralı 

___________________________________  (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca 

“Firma” olarak anılacaktır) 

 

 arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmıştır.  

 

1.3 İşbu sözleşmede Sabancı Üniversitesi ve Firma ayrı ayrı “taraf” ve birlikte “taraflar” 

olarak anılacaktır.  

 

  

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

 

2.1 İşbu sözleşmenin konusu, Sabancı Üniversitesi nezdinde bulunan ve detayları ekli 

şartnamede belirtilen cihazlar için Firma tarafından periyodik bakım ve servis hizmetinin 

verilmesine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. 

 

 

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

 

3.1 İşbu sözleşme __.__._____ tarihinde yürürlüğe girecek olup __.__.____ tarihinde herhangi 

bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.  

 

 

4. SÖZLEŞMENİN BEDELİ VE ÖDEME 

 

4.1 Taraflar, işbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığında Firma’ya toplamda _______ TL 

(______________Türk Lirası) + KDV tutarın fatura karşılığında ödeneceği hususunda 

mutabık kalmışlardır.  

 

4.2 İşbu sözleşme kapsamında yapılacak ödemeler, sözleşme konusu hizmetlerin verilmesini 

takiben Firma tarafından düzenlenecek ilgili faturanın Sabancı Üniversitesi’ne teslimi ve 

Sabancı Üniversitesi tarafından kabulünü müteakip 30 (Otuz) gün içerisinde Firma’nın 

_______ Bankası ______ Şubesi nezdindeki _______ hesap ve _____________________ 

IBAN numaralı hesabına yapılacaktır.  
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4.3 Sözleşme bedelinin yabancı para olarak belirlenmesi halinde, ödemeler fatura tarihindeki 

TCMB döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak ve ödemeler Türk Lirası olarak yapılacaktır. 

 

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

5.1 Firma tarafından cihazların yıllık periyordik bakımları yılda 1 (Bir) kez cihazların 

bulunduğu mahalde yapılacaktır. Yıllık bakım hizmetleri sözleşme konusu cihazın kullanma 

ömrünün uzatılması ve beklenen en yüksek performans düzeyini sağlamak için yıllık 

koruyucu bakımlarının yapılması ve varsa arızaların giderilmesini kapsar. Cihazların, 

bulunduğu mahalden götürülmesi gerektiği durumlarda taşıma işlem ve sorumluluğu 

Firma’ya, taşıma bedeli Sabancı Üniversitesi’ne ait olacaktır.  

 

5.2 Yıllık bakım ve servis hizmeti işbu sözleşme süresi içerisinde yılda 5 ( Beş) kez Firma 

tarafından ücretsiz sunulacaktır. 

Firma tarafından verilecek bakım hizmeti sırasında kullanılan sarf malzemeleri orijinal 

yedek parçalar olacak olup, değişimi yapılan yedek parçaların ücreti işbu bakım sözleşmesi  

bedeline dahildir.  

 

5.3 Firma, arıza bildirimlerinde en geç 16 (Onaltı) saat içinde arızaya müdahale edecektir. 

Arızanın giderilmesi Firma’nın stoklarında bulunmayan yedek parça gereksinimini 

doğurması halinde bu parça Firma tarafından en geç 30 (Otuz) işgünü içinde temin edilecek 

ve parça montajı yapılmış olacaktır.  

 

5.4 Firma tarafından parça değişimi yapılması halinde Firma, parçaların 2 (İki) yıl süre ile 

garanti kapsamında olacağını kabul ve taahhüt eder.  

 

5.5 Firma’ya ____-____ mesai saatleri arasında ___________ numarasından, mesai saatleri 

dışında ise _______ numarasından ulaşılabilecek olup, söz konusu telefon numaralarının 

değişmesi halinde Firma bu değişikliği 1 (bir) işgünü içinde Sabancı Üniversitesi’ne 

bildirecektir.  

 

5.6 Firma tarafından yapılacak bakım ve servis hizmetleri sırasında Sabancı Üniversitesi, bir 

yetkilisini gözetim için ekibin başında bulunduracak olup, işlem sonrasında taraflarca bir 

tutanak imzalanacaktır.  

 

5.7 Firma, yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Sabancı 

Üniversitesi’nin uğrayacağı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal karşılayacağını ve 

Sabancı Üniversitesi’nin her halukarda ödemeleri durdurma ve uğradığı zararı Firma’ya 

yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder.  

 

 

6. MÜCBİR SEBEP   

 

6.1 Yangın, deprem, sel, büyük toplumsal olaylar, büyük ekonomik krizler gibi önceden 

öngörülemeyen ve tarafların kontrolü dışında gelişen olaylar mücbir sebep olarak taraflarca 

değerlendirilecektir. 

 

6.2 Mücbir sebep hallerinin Altmış (60) günden fazla sürmesi halinde Sabancı Üniversitesi işbu 

sözleşmeyi herhangi bir başka sebep ileri sürmeksizin ve tazminat ödemeksizin derhal 

feshetme hakkına sahip olacaktır.   

 

6.3 Mücbir sebepler yüzünden yükümlülüklerini yerine getirememekten dolayı hiçbir taraf 

sorumlu olmayacaktır. 
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7. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

 

7.1 Sabancı Üniversitesi sözleşmenin herhangi bir zamanında Otuz (30) gün önceden yazılı 

olarak bildirmek koşuluyla sözleşmeyi uygun gördüğü bir zamanda tek taraflı olarak 

sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Firma, o güne kadar eksiksiz ve 

zamanında teslim ettiği hizmetlerin bedeli hariç hiçbir bedel hak ve talep edemeyecektir.   

 

7.2 Sözleşme süresi içinde cihazların Firma yetkili elamanı dışında Sabancı Üniversitesi 

ve/veya üçüncü şahıslar tarafından bakım ve onarıma tabi tutulması veya başka bir 

firmalardan sarf malzemesi temini halinde Firma sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına 

sahiptir. Bunun dışında işbu Sözleşme, süresinden önce Firma tarafından haklı bir neden 

olmaksızın feshedilemez. 

 

8. GİZLİLİK VE FİKRİ MÜLKİYET 

 

8.1 Firma, Sabancı Üniversitesi’nden dolaylı veya dolaysız olan aldığı herhangi bir gizli bilgiyi 

(doğası gereği gizli olan veya gizli olduğu kararlaştırılan) üçüncü bir şahsa ifşa etmeyecek, 

özel faaliyetleri için veya ücret karşılığı olsun ya da olmasın başka kişi, kurum ve 

kuruluşların yararına kullanmayacak, kullandırmayacaktır.  

 

Firma, Sabancı Üniversitesi’nin yazılı ön onayı olmaksızın, bir devlet dairesinde ya da 

başka bir şahsa gizli bilgiyi açıklayamaz. Firma, bu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona 

ermesi üzerine söz konusu gizli bilgiye ilişkin tüm belgeleri derhal Sabancı Üniversitesi’ne 

iletecektir. 

 

Gizlilik ve sır saklama yükümlülüğünün herhangi bir hükmünün Firma veya herhangi bir 

sebeple bu bilgileri Firma’dan almış olan üçüncü şahıslar tarafından ihlali halinde ihlale 

sebep olan Firma, Sabancı Üniversitesi’nin uğradığı ve uğrayacağı müspet veya menfi her 

türlü zararı ve ayrıca eski hale iade için gerekli masrafları, Sabancı Üniversitesi’nin ilk 

talebi üzerine derhal ve itirazsız tazmin edeceğini ve bu zararların tazmini hakkı saklı 

kalmak üzere toplam sözleşme tutarı kadar bir bedeli ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve 

taahhüt eder.  

 

Bu hüküm sözleşmenin herhangi bir nedenle feshinden, geçerlilik süresinin sona 

ermesinden veya herhangi bir şekilde sözleşmenin geçersiz olduğuna hükmedilmesi 

hallerinden sonra da geçerli olacaktır.  

  

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

 

9.1 Firma, işbu Sözleşme’ye ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(KVKK) ve bağlantılı tüzük, yönetmelik, tebliğ, kararlar dâhil olmak 

üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm uygulanabilir kanunlara, düzenlemelere, 

kurallara uyacağını ve sözleşme sona erse dahi uymaya devam edeceğini ve bunların ihlal 

edilmesine sebep olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

9.2 Firma işbu Sözleşme kapsamında, Sabancı Üniversitesi’ne aktardığı ve/veya Sabancı 

Üniversitesi’nin erişimine sunduğu kendi çalışanları da dahil üçüncü kişilere ait kişisel 

verilerin KVKK’na uygun şekilde elde edildiğini, söz konusu kişisel verileri, kişilerin 

aydınlatılmış açık rızaları ile ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığına dayanarak 

işlediğini ve Sabancı Üniversitesi’ne aktardığını beyan ve taahhüt eder.  
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9.3 Firma, kişisel verilerin korunmasına yönelik hak ve yükümlülükleri çerçevesinde yer alan 

taahhütlerini ihmali, kusurlu veya kasıtlı bir şekilde ihlal ettiğinde, Sabancı Üniversitesi’nin 

maruz kalabileceği idari ve/veya cezai ve/veya hukuki yaptırım nedeni ile uğrayacağı her 

türlü zararı ilk talep halinde ve herhangi bir yasal takibe gerek kalmaksızın derhal 

ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  

10. SAİR HUSUSLAR 

 

10.1 Firma, Sabancı Üniversitesi’nin yazılı muvafakati olmadıkça, bu sözleşmeyi ve bu 

sözleşmeden doğan hak, alacak, borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen gerçek ya 

da tüzel üçüncü kişilere devredemez ve temlik edemez.  

 

10.2 İşbu sözleşme taraflar arasındaki tüm hususları düzenleyen tek metindir. İşbu sözleşme 

konusu hizmet ile ilgili olarak, daha önceki tüm sözlü, yazılı muhaberat ve sözleşmeler, 

işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle otomatik olarak hükümsüz kalacaktır.  

 

Sözleşmede, eklerinde, ilgili tutanak, senet ve belgelerde yer alan bazı hüküm, şart ve 

metinlerde geçersizlik, bağlanmazlık, iptal edilebilirlik, kanuna herhangi bir şekilde 

aykırılık veya icra edilemezlik hali bulunması, sözleşmenin diğer hükümlerini ve 

sözleşmenin bağlayıcılığını etkilemez. Böyle bir durumda, sözleşmenin geri kalan kısımları 

geçerliliğini koruyacak ve sözleşme, taraflarca genel prensiplere uygun olarak doldurulacak 

ve hükümsüz veya geçersiz hüküm(ler), sözleşmenin imza tarihinde tarafların iradelerini en 

yakın biçimde yansıtacak hükümlerle değiştirilecektir.  

 

Bu sözleşmede, eklerinde, ilgili tutanak, senet ve belgelerde yapılacak her türlü değişiklik 

ve ilaveler, ancak tarafların yazılı bir şekilde karşılıklı mutabakatı bulunduğu takdirde 

muteberdir.  

 

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya uygulanmasının hukuki, 

idari veya fiili bir sebeple mümkün olmaması, sözleşmenin tamamının geçersiz veya 

hükümsüz olduğu anlamına gelmez. Taraflar işbu geçersiz veya uygulanamaz hükmün 

yerine yeni bir düzenleme getirebilirler. 

 

10.3 Taraflardan birinin bu sözleşme kapsamındaki haklarından birini kullanmayı geciktirmesi 

veya kullanmaması, bu haktan feragat ettiği veya bu hakkın oluşmasına yol açan olayı 

kabul ettiği anlamına gelmeyecektir. Söz konusu taraf haklı olduğu ve bu hakkı kullanmak 

istediği sürece, bu gibi hakları ve yasal çözümleri her zaman kullanabilir.  

 

10.4 İşbu sözleşme uyarınca yapılması gereken tüm ihtar ve ihbarlar ile bildirimler, sözleşmede 

aksi belirtilmediği sürece, iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla tarafların 

sözleşmede belirtilen tebligat adreslerine yapılacaktır.  

 

10.5 Taraflar, işbu sözleşmede yer alan adreslerinin tebligat adresleri olduğunu, adres 

değişikliklerinin diğer tarafa 7 (yedi) gün içinde iadeli taahhütlü mektupla veya noter 

marifetiyle bildirileceğini, aksi halde sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatın 

muteber olacağını ve geçerli olarak her türlü hukuki sonucu doğuracağını peşinen beyan, 

kabul ve taahhüt ederler. Adres değişikliğini bu şekilde karşı tarafa bildirmeyen taraf, 

tebligatın yapılamamasından veya geç yapılmasından doğabilecek her türlü zarardan 

sorumludur.  

 

10.6 İşbu sözleşmenin, eklerinin veya tadillerinin uygulanmasından ve/veya yorumundan 

doğabilecek her türlü ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup; bu sözleşmenin, 
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eklerinin veya tadillerinin yorumu veya uygulanmasından doğacak her türlü 

uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.     

 

10.7 İşbu sözleşmeden kaynaklanacak damga vergisini ödeme yükümlülüğü Firma’ya ait 

olmakla birlikte, damga vergisi Sabancı Üniversitesi tarafından ödenerek söz konusu tutar 

Firma’ya yapılacak ödemeden mahsup edilecektir. 

 

11. SÖZLEŞMENİN İMZASI 

 

11.1 11 (onbir) maddeden oluşan işbu sözleşme, iki nüsha olarak, taraflarca okunup tarafların 

yetkili olduklarını belirleyen yasal imza sirkülerleri incelenerek yetkili oldukları kabul 

edilen kişilerce İstanbul’da __.__._____ tarihinde imzalanmıştır.  

 

 

  

Sabancı Üniversitesi                  ____________________________ 

 


