
 

1 

TND AKADEMİK YAZIM EĞİTİMİ SEMPOZYUMU HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA SÖZLEŞMESİ 

 

Madde 1. Taraflar  

1.1Türk Nöroşirürji Derneği  

Taşkent Caddesi 13/4Bahçelievler-06500 ANKARA  

1.2Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi 

Taşkent Caddesi 13/4Bahçelievler-06500 ANKARA  

1.3………………………………...(YÜKLENİCİ) 

ADRES 

Madde 2. Tanımlar 

2.1 Dernek; Türk Nöroşirürji Derneği’ni ifade eder. 

2.2 İşletme; Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi’ni ifade eder. 

“DERNEK ve İŞLETME iş bu sözleşmede müşterek ve müteselsil sorumlu olup, kendi aralarındaki 

yetkilendirme ve iş bölümü YÜKLENİCİ’Yİ bağlamaz; DERNEK ve/veya İŞLETME tanımlı aşağıdaki 

düzenlemeler sözleşmenin uygulanması usulü bakımından muhatabı belirmek maksatlı yapılmıştır.” 

2.3Sempozyum Başkanı;Doç.Dr.HakanSABUNCUOĞLU’dır. 

2.4 Sempozyum Komitesi; Sempozyum başkanı başkanlığında olacak ve 10 gün içerisinde DERNEK 

tarafından YÜKLENİCİye bildirilecektir.  

2.5 YÜKLENİCİ; DERNEK ve/veya İŞLETME’ye teknik ve sosyal anlamda organizasyon hizmeti sunan ve 

gelir sağlayan, …………………………….’dir. 

2.6 Sempozyum.; TND Akademik Yazım Eğitimi Sempozyumu’dur.  

2.7 Kayıt ve Konaklamalı katılımcı; (Paket Ücreti) Otelde konaklama, transfer ve her şey dahil yeme/içme 

hizmetleri ile Sempozyum nedeni ile düzenlenen tüm hizmet ve organizasyonlardan faydalanma hakkı olan 

kişidir. 
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2.8 Kayıtlı Katılımcı;(Kayıt Ücreti) Otelde konaklama hariç ve her şey dahil yeme/içme hizmetleri ile 

Sempozyum nedeni ile düzenlenen tüm hizmet ve organizasyonlardan faydalanma hakkı olan kişidir. 

2.9 Otel; Sempozyum’un yapılacağı ……….. otelini (İstanbul ) ifade eder. 

2.10 Sponsor; Sempozyum organizasyonuna nakdi ve/veya ayni destek veren ve/veya katılımcıların 

Sempozyum’a katılımını finanse eden kurum ve kuruluşlardır. 

2.11 Sempozyum Geliri; Sektör sponsorlardan elde edilen; Kayıt Ücreti, Konaklama Ücreti, Basılı Malzeme 

(yaka kartı, oda kartı, Sempozyum duyuruları, poster, sertifika vb.), Sempozyum Çantası, Stand Bedeli, 

Konuk Evi, Uydu Sempozyumu, Çalıştay, Açılış Kokteyli, Tüm yiyecek içecek (kahvaltı, öğle yemeği, çay 

kahve molaları) sponsorlukları, Kongre/Konferans/Kurs/Sempozyum vs. Gazetesi, Uydu ve İnternet TV, 

Mobil Uygulamalar, Ulaşım/transfer vb. nedeni ile elde edilen gelirler ve diğer Sponsorluk gelirleridir. 

Madde 3. Sözleşmenin Konu Ve Süresi 

3.1 Sözleşmenin Konusu 

A) Sözleşmenin konusu; 3-4 Ekim 2015 tarihleri arasında DERNEK gözetim ve denetiminde (İstanbul’da 5 

yıldızlı bir otelde yapılacaktır.)……………………’de, (konaklamanın asgari …… adet oda olmak üzere bu 

otelde gerçekleşeceği YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilmiştir) gerçekleştirilecek olan; TND Akademik 

Yazım Eğitimi Sempozyum’un, YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilmesi ve bunun için YÜKLENİCİ’nin 

sunacağı gerekli tüm mal ve hizmetlerin, bu mal ve hizmetlerin niteliklerinin, Sempozyum finansmanı için 

gerekli olan gelirin elde edilmesi ve tüm organizasyonunun yapım, yürütülmesi ve sorumlulukları ile 

DERNEK ve İŞLETMENİN sorumluklarına dair şekil ve şartların belirlenmesi ile iş bu sözleşme taraflarının 

hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

3.2 Sözleşmenin Süresi 

İşbu sözleşme Sempozyum ile sınırlı olup; imzalandığı tarihten sonra ödeme evraklarının DERNEK’e 

teslimine müteakip yürürlüğe girer ve kural olarak tarafların birbirlerini ibra etmeleri ile sona erer. İbra süresi 
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Sempozyum’un bitim tarihinden itibaren her halükarda 30 gün süre ile sınırlıdır, bu süre sonunda ibra 

hükümleri hariç sözleşme kendiliğinden münfesih olur. 

Madde 4.Temsil,  İletişim, Adres Ve Banka Bilgileri 

4.1 Temsil  

DERNEK ve İŞLETME adına Sempozyum BAŞKANI Doç.Dr.Hakan SABUNCUOĞLU ;iş bu sözleşme 

kapsamında YÜKLENİCİ ile iletişime geçme ve YÜKLENİCİ’ye talimat verme konusunda münhasır olarak 

yetkili kişi olup, her defasında elektronik posta (hsabuncuoglu@gmail.com)  aracılığı ile bildirmek üzere 

Doç.Dr.Hayri Kertmen, Yrd.Doç.Dr.Burak Kazancı yetkilerini kişi veya kişilere devretmesi veya kişi veya 

kişiler ile paylaşması mümkündür. Ayrıca; Kongre/Konferans/Kurs/Sempozyum vs.KOMİTESİ’nin oy 

çokluğu ile aldığı kararları da YÜKLENİCİ uygulama talimatı olarak kabul eder.   

YÜKLENİCİ adına Sempozyum BAŞKANI ve/veya yetkilendirdiği kişilerle ve/veyaSempozyum KOMİTESİ 

ile muhatap olacak kişi(ler);Doç.Dr.Hakan SABUNCUOĞLU, Doç.Dr.Hayri Kertmen, Yrd.Doç.Dr.Burak 

Kazancı, Uz.Dr.SelçukÖzdoğan’dir. Dernekle ilgili olanlar 10 gün içerisinde YÜKLENİCİ’ye bildirilecektir 

4.2 İletişim  

Taraflar arasındaki iletişimin, ivedilik gerektirdiği hallerde; DERNEK ve temsilcileri ile (0312) 215 46 26 

numarası üzerinden faks yolu ile ve her halükarda info@turknorosirurji.org.tr adresi üzerinden elektronik 

posta yolu ile, YÜKLENİCİ ile ……….. numarası üzerinden faks yolu ile ve her halükarda 

……………….adreslerinden biri üzerinden elektronik posta yolu ile iletişime geçilebilir. 

4.3 Tebligat Adresleri 

DERNEK’in tebligat adresi Taşkent Caddesi 13/4Bahçelievler-06500 ANKARA, YÜKLENİCİ’nin tebligat adresi 

…………………………..’dur. Bu adresler tarafların tebligat adresleridir ve taraflar kural olarak tüm iletişimlerini bu 

adresler üzerinden sağlar. Tarafların, adres değişikliklerini 15 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmemeleri 

halinde, bu adreslere gönderilecek her türlü tebligat, tarafa ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın, kanunen geçerli bir 

tebligatın bütün yasal sonuçlarını doğurur. 
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4.4 Banka Bilgileri 

İŞLETME banka hesap bilgisi; IBAN TR ………………….dir. 

İŞLETME banka hesap bilgisi; IBAN EURO TR  ………………….dir 

Sempozyum banka hesap bilgisi;IBAN TR …………………..dir 

Sempozyum  banka hesap bilgisi; IBAN EURO …………………..dir 

YÜKLENİCİ banka hesap bilgisi; IBAN TR…………………..dir 

Taraflar 10 gün içerisinde banka hesap bilgilerini bildirecektir. 

Madde 5. Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri 

5.1 DERNEK’in Hak ve Yükümlülükleri 

5.1.1DERNEK, YÜKLENİCİ tarafından talep edilmesi halinde kongreye ilişkin uhdesinde yer alan tüm bilgi 

ve belgeleri, makul süre içerisinde YÜKLENİCİ’ye iletir ve üyeleri dahil, sektörden Sempozyum katılımının 

en üst seviyede gerçekleşmesi için elinden gelen azami gayreti sarf eder. 

5.1.2 Sempozyum katılım ücreti ve konaklama, transfer, yeme-içme gibi kongre yan hizmetlerinin bir arada 

sunulduğu Sempozyum paket ücreti ve üçüncü kişilere sunulan hizmetlere uygulanacak diğer ücretler, 

YÜKLENİCİ’nin teklifi üzerine, DERNEK tarafından belirlenir. Bunlardan; 

- Paket Ücreti;  ( Konaklamalı katılım için  TEK KİŞİLİK ODA KDV DAHİL 950,00 TL, ÇİFT KİŞİLİK ODA 

KİŞİ BAŞI KDV DAHİL 750,00 TL, Konaklamasız katılımcılar için KDV DAHİL 475,00 TL, “TND Üyesi 

olmayan katılımcılar için %10 artışlı ücret”  Otelde konaklama yapan katılımcılar veya konuşmacıların 

refakatçileri için KDV DAHİL 600,00 TL’yi geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. )  

Sempozyum Katılım ve Konaklama ücretini kapsar ve Kişi Başı (TEK KİŞİLİK ODA)………. (KDV DAHİL) 

olarak, Kişi Başı (ÇİFT KİŞİLİK ODA)………. (KDV DAHİL) olarak belirlenmiştir. Geç ödeme son tarihi olan 

…………. tarihinden sonra ücretler kişi başı ……….. artacak …………… (KDV DAHİL) olacaktır. 
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Konaklamasız  kayıt  ücretleri aşağıdaki şekilde olacaktır. 

Kayıt Tipi  1 Ağustos öncesi  1 Ağustos ve sonrası 

Uzman (Üye) ….. …. 

Uzman (Üye Olmayan) …… ……. 

Refakatçi …….. ….. 

Asistan/Hemşire/Stand Açan Firma Yetkilisi ……. ………. 

Stand Açmayarak Katılan Firma Yetkilisi …… …… 

 

5.2 YÜKLENİCİ’nin Hak ve Yükümlülükleri 

5.2.1YÜKLENİCİ, Sempozyumu, iş bu sözleşmede belirtildiği şekilde, eksiksiz olarak ve süresinde düzenler, 

yürütür ve sonlandırır. Ancak YÜKLENİCİ, Sempozyum’un amacına ulaşması için gerekli teknik altyapıyı 

eksiksiz sağlamak dışında Sempozyum’un bilimsel ve eğitimsel içeriğinin hazırlanmasından sorumlu 

tutulamaz. 

YÜKLENİCİ Sempozyum sonucunda ve iş bu sözleşmedeki taahhütlerinin gerçekleşmesi sürecinde; 

DERNEK ve katılımcıların en üst seviyede sosyal mutluluğunu sağlamayı iş bu sözleşmenin temel ilkesi 

olarak kabul ve taahhüt etmiştir.   

5.2.2 Konaklama ve ilgili hizmetler: 

B) YÜKLENİCİ, Sempozyumun ,……………. Oteli’nin DERNEK’in onayı ile belirlenecek sair açık ve kapalı 

alanlarında ve Sempozyum kapsamındaki tüm konaklamaların bu otelde gerçekleştirilmesi sağlar. Katılımcı 

sayısının …..odayı aşması halinde aynı otelde konaklamanın mümkün olmaması kapsamında tarafların 

yazılı mutabakatı sağlanarak; katılımcıların artık kısmının YÜKLENİCİ tarafından, Sempozyum’un 

gerçekleştiği otelin hizmet standartları ile aynı şartları taşıyan otel seçenekleri değerlendirilerek DERNEK 

tarafından kabul edilecek farklı otel veya otellerde konaklamalarının sağlanması mümkündür. Bu halde; iki 

ve/veya diğer oteller arasında kongre süresince DERNEK tarafından belirlenecek sıklıkla ve yine DERNEK 

tarafından uygun görülecek nitelikteki araçlarla ücretsiz ulaşım YÜKLENİCİ tarafından sağlanır. 
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C) YÜKLENİCİ tarafından Sempozyum vs.’de görevli tüm çalışanların SGK kayıtları yaptırılır, bu çalışmaya 

bağlı tüm vergisel yükümlülükler, ücretler ve varsa hakedişler eksiksiz ve süresinde ödenir.  

D) Sempozyum 3 Ekim 2015 tarihinde saat 08:00 da başlayacak, 4 Ekim 2015 tarihinde saat 18:00’da sona 

erecektir.  

E)  Otelde Konaklayacak katılımcılar, 2 Ekim 2015 tarihinde otele giriş yapacak ve 5 Ekim 2015 tarihinde 

çıkış yapacaktır. 

F)  Toplantıya sponsor olacak firmaların, toplantıya katılım ve sponsorluk işlemleri onayı TND başkanı ve 

yönetim kurulu insiyatifindedir. Sponsor firmaların toplantıya katılım kayıt ve stand açma işlemleri 

rezervasyonu YÜKLENİCİ tarafından yürütülecektir. 

G) Otelde konaklayacak katılımcı ve konuşmacılar 3 kahvaltı (3-4-5 Ekim), 2 öğle yemeği (3-4  

Ekim) ve 4 adet kahve arası ikramı alacaklardır. 

H) Otelde konaklamayan katılımcı ve konuşmacılar, 2 öğle yemeği ve 4 adet kahve arası ikramı  

alacaklardır.Otelde konaklayacak katılımcı otel rezervasyon, uçak bileti organizasyonu (ücretli), havaalanı 

transfer (ücretli) işlemleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. 

I) Otelde konaklayacak ek listed yer alan konuşmacı otel rezervasyon, uçak bileti organizasyonu, 

havaalanı transfer işlemleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Konuşmacılar için otel kalış süreleri, 

uçak bileti istemleri ile transfer bilgileri ek listededir. 

G) DERNEK tarafından belirlenecek toplam 35 kişiye kadar İstanbul Dışından gelecek katılımcının 

konaklama, sempozyum katılım, uçak bileti ile transfer hizmeti DERNEK tarafından belirlenecek şartlarda, 

YÜKLENİCİ tarafından karşılanır. (Söz konusu katılımcıların otel kalış, uçak bileti ile transfer bilgileri ekli 

listededir. ) 

J) YÜKLENİCİ, tüm kongre katılımcılarının iş bu sözleşme veya eki niteliğindeki diğer yazılı mutabakatlarda 

belirtilen otellerde ve belirtilen şartlarda konaklaması haricinde; toplantıya katılan fakülte için 3 Ekim 2015 
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akşamı asgari 30 Kişilik bir akşam yemeği organizasyonu gerçekleştirilecek olup, söz konusu organizasyon 

ücreti ile otel- restoran ve restoran otel transferi YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.  

 

5.2.3 Sempozyum materyalleri: 

A)  YÜKLENİCİ, tüm otel yer rezervasyonu işlemleri, sunum salon hazırlığı (salon tavan yüksekliği en az 4 

metre ve dinleyici düzeni sınıf düzeni olacak şekilde) ve teknik donanım sağlanması (sunum masası, 

toplantı moderatörü masası, moderatör masası isimlikleri, sunum masası önü isimlik için LCD ekran, soru 

sorma amaçlı mikrofon standları, teknik masa standları, teknik görevlilerin tüm gün boyunca salonda 

bulunması, sunum odası hazırlıkları dahil), kahvaltı ile öğlen ve akşam yemek organizasyonu, toplantı 

günleri kahve ikramı işlemlerinin organizasyonunu yürütecektir. 

B)Toplantı masalarında not kağıdı ve kalem bulunacaktır.  

C)Toplantı masalarında su, bardak ve şeker bulunacak ve kahve arası ile öğle yemekleri arasında 

yenilenecektir.  

D) YÜKLENİCİ, 2 Ekim 2015 saat 09:00 ve sonrasında otelde stand açarak hazır bulunacak ve toplantı 

kayıt masasında katılımcı kayıtlarını yapacaktır. Organizasyon firmasının standı tüm toplantı boyunca aktif 

olarak açık kalacaktır.  

E) Katılımcılara ve konuşmacılara katılım sertifikaları organizasyon firmasınca hazırlanarak verilecektir.  

F) YÜKLENİCİ, boyuna asılacak şekilde 2 ayrı isimlik hazırlayacak, bunların renkleri konuşmacı ve 

katılımcılar için farklı  olacaktır. İsimliklerin içinde 2 günlük programın saatlere göre düzenlenmiş hali de 

bulunucaktır.  

G)Otelin girişine asılacak toplantı adı ve günleri yazılı döviz hazırlanması, otel içi yön gösterici ve program 

yazılı panellerin hazırlanması işlemleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. 
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H) YÜKLENİCİ tarafından toplantı duyuru ile program broşürlerini hazırlayıp toplantı salonunda katılımcılara 

dağıtımını sağlayacaktır. Hazırlanan broşürlerin elektronik ortamda hazırlanmış şekli, TND kayıtlarında 

bulunan üyelere elektronik ortamda dağıtılacaktır.  

5.2.4 Hizmetin Sunumu: 

A) İşbu sözleşmede YÜKLENİCİ tarafından sağlanması belirtilen tüm hizmetler, katılımcı sayısı önem 

taşımaksızın, tüm katılımcıların ulaşabileceği nitelikte ve sayıda olmalı, sayı ile belirlenebilen yemek 

menüsü, Sempozyum vs. çantası, gazete ve diğerleri gibi hizmetler katılımcı başına en az bir mal veya 

hizmet düşecek biçimde sunulmuş ve gerçekleştirilmiş olacaktır. 

B) İşbu sözleşmede YÜKLENİCİ tarafından sağlanacağı belirtilen personel sayısı asgari olarak ifade 

edilmiş olup, bu sayının Sempozyum organizasyonunun sorunsuz olarak yürütülmesi için DERNEK 

tarafından yeniden belirlenmesi mümkündür. Bu halde YÜKLENİCİ bu talebi en geç bir gün içinde karşılar.  

5.3Mali hükümler: 

5.3.1 Sempozyum’un mücbir sebepler veya DERNEK’ten kaynaklı sebepler ile yapılamaması hali hariç 

olmak üzere, her halükarda YÜKLENİCİ tarafından DERNEK’e, iş bu maddede belirtilen ödeme planı 

çerçevesinde gayri kabili rücu…………Euro + KDV ödenir. İş bu ödeme;  YÜKLENİCİ tarafından DERNEK’e 

iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 iş günü içinde; belirlenen tarihlere göre (En geç 30.09.2015 

tarihine kadar) tanzim edilmiş kambiyo banka çeklerinin DERNEK’e teslim, ile yapılır. DERNEK çeklerin 

tahsil edildiği her bir gün, tahsil ettiği miktarın faturasını düzenleyerek YÜKLENİCİ’ye teslim edecektir. 

Bu bağlamda; bir birim stand(3 metre x 2 metre ebatlarında) ücreti …. + KDV, Uydu sempozyumu ücreti 

……. + KDV, Konukevi ücreti ……… + KDV, Öğle yemekli çalıştay ücreti …….. + KDV olacaktır. Diğer 

çalıştay ücretleri karşılıklı olarak belirlenecektir.  

5.3.2Katılımcı sayısının azlığı vb. nedenlerle iş bu sözleşmenin 5.3.1. maddesinde belirtilen meblağda 

indirime gidilmesi ve/veya ödeme planında değişikliğe gidilmesi mümkün değildir. 
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5.3.3 Ödemelerde esas olan …. olarak yapılmasıdır, ancak TL karşılığı yapılan ödemelerde ödeme 

günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesap yapılarak mutabakat sağlanır.  

5.3.4 İşbu sözleşmeden doğacak damga vergisi, bir nüsha sponsor asıl sözleşme için toplam olmak üzere 

YÜKLENİCİ tarafından ödenir.   

Madde 6. Rücu 

Sempozyum organizasyonu ve işleyişi nedeniyle katılımcılara, organizasyon çalışanlarına ve/veya diğer 

üçüncü kişilere ödenmesi gereken tazminat, ceza ve sair nam altın her türlü maddi yükümlülük 

YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. DERNEK; bu sebeplerle üçüncü kişilere yapacağı her türlü ödemeyi 

YÜKLENİCİ’ye rücu eder.  

Madde 7. Sözleşmenin Sona Ermesi 

7.1 Kural Olarak 

Taraflar Sempozyum’un bitiminin ardından 30 gün içinde karşılıklı olarak birbirlerini ibra ederler. İbra 

sürecinde YÜKLENİCİ, ibraya ilişkin her türlü bilgi, belge ve kaydı en geç 15 gün içinde DERNEK’e iletir.  

7.2 Tek Taraflı Fesih 

YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde DERNEK, bu 

yükümlülüklerin yerine getirilmesini yazılı olarak, ivedi hallerde ise elektronik posta yolu ile talep eder. Bu talebin 

YÜKLENİCİ’ye ulaştığı tarihten itibaren işin gereği sürede derhal yerine getirilmemesi halinde DERNEK 

sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu halde ve diğer şartlardan ari YÜKLENİCİ’den alınan 

kati banka teminat mektubu irat kaydedilir. 

7.3 Karşılıklı Mutabakatla Fesih 

Taraflar iş bu sözleşmenin 7.1, 7.2 ve 7.4 maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydı ile ancak karşılıklı ve yazılı 

olarak mutabakat sağlanması halinde iş bu sözleşmeyi feshedebilirler. Bu durumda taraflar, iş bu sözleşmenin 

gerçekleştirilmesi amacı ile fesih anına kadar yapılmış olan ödemelerden tek başlarına sorumludurlar. Taraflar 

birbirlerinden hak ve alacak talebinde bulunamazlar. Bu durumda teminat mektubu yükleniciye iade edilir. 
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7.4 Mücbir Sebep 

7.4.1Tarafların iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, mücbir sebepler 

nedeniyle yerine getirememeleri halinde, mağdur tarafın bu nevi mücbir sebebe yönelik olarak mücbir 

sebebin nedenleri, sonuçları ve tahmini hüküm süresi gibi tüm ayrıntıları vermek suretiyle mümkün olduğu 

kadar kısa bir süre içerisinde diğer tarafa söz konusu durumu yazılı olarak bildirecek, böylece, yazılı 

bildirimde bulunan tarafın yükümlülüğü, anılan mücbir sebep durumu hakimiyetini korudukça askıya 

alınacak ve anılan mağdur taraf hiçbir şekilde iş bu sözleşmeyi ihlal ediyor addedilmeyecektir. 

7.4.2Bununla birlikte, mücbir sebep durumu teşkil eden durumlar mümkün olduğu kadarıyla ve mümkün 

olan en makul biçimde giderilmeye çalışılacaktır. 

7.4.3Mücbir sebep durumu nedeniyle yükümlülüklerinden muaf tutulmayı talep eden taraf mümkün olan en 

kısa zaman zarfı içerisinde diğer tarafa mücbir sebebi oluşturan koşullar, ilgili vakıalar ve mücbir sebebin 

akibetleri ile mücbir sebep durumunu gidermek için gerekli olduğuna inandığı her çeşit hamle ve süre zarfını 

beyan edecek ve makulen karşı tarafın söz konusu durumu gerek görmesi halinde yerinde incelemesini 

sağlayacak olanaklara erişimini mümkün olduğunca olanaklı hale getirmeye çalışacak, bu tür bir durumda 

ortaya çıkacak her türlü risk ve masraf incelemeyi yapmak isteyen tarafa ait olacaktır. Her iki taraf da 

herhangi bir mücbir sebep durumunun etkilerini asgari düzeye indirmek için gerekli her türlü çabayı 

gösterecektir. 

7.4.4İşbu Sözleşmede yer alan “Mücbir Sebep”, tarafların makul kontrolü dışında gelişen aşağıdaki 

durumları içerir: 

a) Hükümet eylemleri, toplum düşmanlarının eylemleri, savaşlar (açıklanmış olsun olmasın), blokajlar, 

ambargolar, askeri ayaklanma, sivil huzursuzluk, isyanlar, ayaklanmalar, terör faaliyetleri; 
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b) Darbeler, grevler, lokavtlar, kargaşa, iş yavaşlatma ve diğer endüstriyel eylemler, (taraflardan herhangi 

birinin çalışan veya acentesi tarafından neden olunmayan); 

c) Yangın, sel, anormal derecede değişik hava koşulları, yıldırım, fırtına, tayfun, tornado, deprem, toprak 

kayması, erozyon, çökme, salgın veya diğer doğal afetler; 

d) İhracat ve ithalat yasaklamaları. 

7.4.5Yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d)’nin her biri,  bağımsız olarak okunup incelenecektir. 

7.4.6Böylesi bir mücbir sebep halinin ya da bunların etkilerinin altı aylık bir süreyi aşabileceği kanaatine 

varılması halinde, taraflar, tamamen iyi niyet esaslarına dayalı olarak ve her iki tarafça kabul edilebilir bir 

çözüm getirmek amacıyla her türlü gayreti sarf ederek müzakere ve uzlaşılarda bulunacaklardır. 

7.4.7Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, hiçbir tarafın diğerinden 

herhangi bir muhtemel zarar için tazminat talep ve iddia etme hakkı yoktur. 

Madde 8.Değişiklikler 

8.1 Sözleşmenin kapsam ve hükümlerindeki herhangi bir değişiklik, iş bu sözleşmenin tarafları tarafından 

yazılı şekilde düzenlenip ortakların her ikisi tarafından da imzalanmadıkça, bağlayıcı olmaz. 

8.2 Tarafların sözleşmede belirtilen haklardan ve yetkilerden veyahut müeyyidelerden birini uygulamaması,  

söz konusu hak ve/veya takip eden haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve bu yönde bir teamül 

oluşturmaz. 

Madde 9. Bölünebilirlik 

Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi herhangi bir yeni yasa hükmü dolayısı ile geçersiz kılınır veya 

dolayısı ile uygulanmaz hale düşer ise, söz konusu hüküm sözleşmenin esasını bozan bir hüküm olmadığı 

sürece, sözleşme bütünü ile geçerliliğini muhafaza edecek ve söz konusu hüküm sözleşmeden çıkarılmış 

addolunacaktır. 

Madde 10. Vazgeçilmezlik 
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Taraflardan birisinin rızası ile sözleşmede belirtilen haklardan ve yetkilerden veyahut müeyyidelerden birini 

uygulamaması, söz konusu hak ve/veya takip eden haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve bu yönde 

bir teamül oluşturmaz. 

Madde 11. Cezai Şart 

YÜKLENİCİ, iş bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve koşullara uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

YÜKLENİCİ, mücbir sebepler dışında, bu sözleşme altındaki herhangi bir taahhüdü yahut garantiyi ihlal 

ettiği taktirde, bu ihlalden dolayı DERNEK’in uğradığı tüm zarar ve ziyanları karşılamayı kabul, beyan ve 

taahhüt eder.YÜKLENİCİ, bu ödemeden bağımsız olarak ve herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, nakit 

olarak 50.000,00 Euro (Elli Bin Euro) cezai şartı, derhal DERNEK’e nakden ve defaten ödemeyi kabul ve 

taahhüt eder. 

Madde 12.  Uyuşmazlıkların Çözümü 

İşbu sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri 

yetkilidir. 

Madde 13. Kabul Beyanı  

… sayfa ve 13 ana maddeden oluşan iş bu sözleşme, tarafların gerçek beyanlarına uygun şekilde 

……tarihinde, …nüsha olarak tanzim ve imza altına alınmıştır. 

 
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 

adına          

 

 

YÜKLENİCİ 

adına 

 

 

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 
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adına 

 
 
 
 
Ek: Yetki belgeleri aslı veya imza sirkülerleri aslı. 


