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SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

İşbu sözleşme, 

1.1 Üniversite Caddesi No: 27, Orta Mahalle, Tuzla, 34956 – İSTANBUL adresinde mukim 

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

anılacaktır) ile 

1.2  […………………………………………………………..…………...…] adresinde mukim [ 

…………………… ] Vergi Dairesine kayıtlı [ ………………… ] Vergi Numaralı 

[……………………………………………………………………] (işbu sözleşmede bundan 

böyle kısaca “ALICI” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. 

1.3 ÜNİVERSİTE ve ALICI işbu sözleşmede bundan böyle tek başına “taraf”, birlikte “taraflar” 

olarak anılacaktır. 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu sözleşmenin konusu; Üniversite Caddesi No: 27, Orta Mahalle, Tuzla, 34956 – 

İSTANBUL (Sabancı Üniversitesi Kampüsü) adresindeki ÜNİVERSİTE’ye ait , detayları Ek-

1’de belirtilen ikinci el malların  ALICI’ya satılmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve 

yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. 

 

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan 

tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesini takiben sözleşme konusu ikinci el 

malların ALICI tarafından teslim alınmasıyla herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın 

kendiliğinden sona erecektir. 

 

4. BEDEL, ÖDEME ŞEKLİ, TESLİM ŞEKLİ 

4.1 İşbu sözleşme konusu ikinci el malların toplam değeri ve satış bedeli 

…………………………………………………… TL 

(……………………………………………………………………………..)+( KDV dahil) 

olup, taraflar söz konusu tutarın aşağıda ki şekilde ALICI tarafından ÜNİVERSİTE’ ye 

ödenmesi hususunda mutabık kalmıştır; 

 

4.2 ALICI toplam sözleşme bedelini ve bu bedel ile ilgili KDV tutarını en geç ___.___.______ 

tarihine kadar nakden ve defaten ÜNİVERSİTE’nin  AKBANK Sabancı Üniversitesi şubesinde 

bulunan TR38 0004 6007 1388 8000 0953 38 İBAN nolu hesap numarasına ödeyecektir. 

 

4.3 Malların ÜNİVERSİTE tarafından bildirilecek adresten teslim alınması, yüklenmesi, 

indirilmesi, nakliye, nakliye sigortası ve tüm bu işlerin organizasyonu ve bunlardan doğan her 

türlü masraflar ALICI’ya aittir. Bu işlemlerden doğabilecek bedellerden ÜNİVERSİTE’nin 

sorumlu tutulması mümkün olmadığı gibi, bu bedellerin satış bedelinden mahsup edilmesi de 

mümkün değildir. 

 

5. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
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5.1 ALICI sözleşmenin kurulması sırasında satın aldığı ikinci el  malları incelediğini, bu inceleme 

neticesinde sözleşmeye konu malları mevcut halleri ile kabul ettiğini, ileride söz konusu 

mallarla ilgili olarak ÜNİVERSİTE’ye karşı herhangi bir talep ve hak iddiasında 

bulunmayacağını peşinen kabul ve beyan eder. 

 

5.2 ALICI işbu sözleşme konusu ikinci el malları, sözleşme bedelinin ödenmesini takiben 

ÜNİVERSİTE tarafından kendisine bildirilen adresten en geç __.__.______ tarihine kadar 

teslim almakla yükümlüdür. Aksi takdirde ÜNİVERSİTE’nin söz konusu ikinci el malların 

zamanında teslim alınmaması nedeniyle uğrayabileceği her türlü zararı ÜNİVERSİTE’nin ilk 

talebi üzerine derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

 

5.3 ALICI, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla 

ÜNİVERSİTE’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri 

üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin 

kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü 

kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında 

mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile 

aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek 

doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan 

ve taahhüt eder. 

 

5.4 ALICI, ÜNİVERSİTE’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite 

tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu 

kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve 

bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal 

sayılmayacağını kabul ve beyan eder. 

5.5  

 

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

ALICI tarafından işbu sözleşme bedelinin belirlenen tarihte ödenmemesi veya sözleşmede yer 

alan herhangi bir yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde Üniversite iş bu sözleşmeyi 

derhal, tek taraflı olarak, herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.. 

 

 

7. MÜCBİR SEBEP   

7.1 Yangın, deprem, sel, büyük toplumsal olaylar, salgın hastalık, büyük ekonomik krizler gibi 

önceden öngörülemeyen ve tarafların kontrolü dışında gelişen olaylar mücbir sebep olarak 

taraflarca değerlendirilecektir. 

 

7.2 Mücbir sebep hallerinin __ (____) günden fazla sürmesi halinde ÜNİVERSİTE işbu sözleşmeyi 

herhangi bir başka sebep ileri sürmeksizin ve tazminat ödemeksizin derhal feshetme hakkına 

sahip olacaktır.   
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8. SAİR HUSUSLAR 

   

8.1 ALICI, ÜNİVERSİTE’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.  

8.2 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. 

8.3 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.  

8.4 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.  

8.5 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.  

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

doğabilecek her türlü ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup; bu sözleşmenin, 

eklerinin veya tadillerinin yorumu veya uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda 

İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.     
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8.7 İşbu sözleşmeden kaynaklanacak damga vergisini ödeme yükümlülüğü ALICI’ya Üniversite 

’ye ait olmakla birlikte, damga vergisi Sabancı Üniversitesi tarafından ödenerek söz konusu 

tutar ALICI’ya fatura edilecektir.ödenecektir. 

 

9. SÖZLEŞMENİN İMZASI 

 9 (dokuz) maddeden oluşan işbu sözleşme, tek nüsha olarak, taraflarca okunup tarafların yetkili 

olduklarını belirleyen yasal imza sirkülerleri incelenerek yetkili oldukları kabul edilen kişilerce 

İstanbul’da __.__._____ tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmenin aslı ÜNİVERSİTE tarafından 

muhafaza edilecek olup bir fotokopisi ALICI’ya verilecektir.  

 

EK-1 Satışı Yapılan İkinci El Malların Listesi 


