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DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ – ………………………………………………………… 
PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 

 
               
 
İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak 
anılacaktır), 
 
bir tarafta DARÜŞŞAFAKA cad. No:14 Maslak- Sarıyer  DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 
 
ve  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
arasında, aşağıda düzenlenmiş şartlarla imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
               
1 TANIMLAR 
 
İşbu Sözleşme’de geçen aşağıdaki tanımlar ve kısaltmalar karşılarındaki anlamları ifade 
edecektir; 
 
DARÜŞŞAFAKA   : Darüşşafaka Cemiyeti  
 
ŞİRKET                   : ………………………………………………………………………. 
 
TARAFLAR           : Darüşşafaka  ve  ŞİRKET 
 
PERSONEL           : İzmir ili sınırlarında bulunan kurum çalışanları 
 
ÜYE                       : Darüşşafaka Cemiyeti Urla Rezidans Üyeleri 
 
GÜZERGAH          : Araçların Ek-2’de gösterilen hareket noktalarından kalkıp,                   
varış noktalarına ulaşması veya dönüş güzergahından, belirtilen son duraklara   dönüşleri. 
 
ÇIKIŞ NOKTASI : Güzergahların başlangıç durak noktaları. 
 

    VARIŞ NOKTASI    : Güzergahların son durak noktaları. 
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2 SÖZLEŞMENİN KONUSU 
 
İşbu Sözleşme’nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergahlarda (tanımlanan nitelikte 
sürücülü araçlarla, DARÜŞŞAFAKA’ nın isteğine uygun olarak, İzmir’ deki personelinin ve 
üyelerinin taşınması için servis hizmetlerinin ŞİRKET tarafından sağlanması ve tarafların 
bu doğrultudaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. 
 
ŞİRKET Sözleşme konusu işlerin ifasını ve Sözleşme altındaki yükümlülüklerinin icrasını 
etkin, profesyonel ve ehil bir şekilde ve bu alanda benimsenen ve genel olarak kabul edilen 
en son teknikler ve uygulamalar uyarınca gerçekleştirecektir.  
 
 
3 GÜZERGÂH 
 
3.1. ŞİRKET tarafından taahhüt edilen taşıma hizmeti Ekler de bildirilen güzergâhlar 

arasında kullanılacaktır. Güzergâhlar ŞİRKET’ e bildirilecek  
3.2. Servis yolcularının bir kısmının veya tümünün çıkış noktasından sonra binmesi veya 

varış noktasından önce inmesi sefer tanımını değiştirmez. 
 
4. GARANTİLER VE ŞİRKET’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
4.1   ŞİRKET; 
 

a) Servisleri yerine getirme yeterliliğine sahip olduğunu, 
b) Servisleri yerine getirmek için gereken edevata, ekipmana ve personele sahip 

olduğunu veya en geç işbu Sözleşme’de belirtilen servis seferlerinin 
başlatılacağı tarihte temin edeceğini, 

c) Bütün araç, edevat ve ekipmanın bakım ve kullanımını üreticinin belirttiği 
özelliklere  ve tavsiyelere uygun şekilde yapacağını, 

d) Herhangi bir servisi yerine getirmeden önce, masrafı kendisine ait olmak üzere, 
söz konusu servislerin yerine getirilmesi için gereken tüm kayıt, sertifika, izin, 
lisans ve yetkilere sahip olduğunu veya temin edeceğini, 

e) Sözleşme kapsamındaki hizmetleri iyi niyetle, derhal, basiretli şekilde ve 
liyakatle yerine getireceğini, 

f) Servislerin verilmesi için tüm gereksinim ve olasılıkların bilincinde olduğunu ve 
servislerin yerine getirilmesinden önce, ilave veya özel herhangi bir gereksinim 
veya olasılık olup olmadığını kontrol için güzergahları gözden geçireceğini,  

g) Temin edilen araçların, malzemelerin ve ekipmanın hizmet için gerekli tüm 
özellikleri karşılayacağını  

 
garanti eder. 

 
4.2 ŞİRKET, Sözleşme’nin yürürlükte bulunduğu süre içinde DARÜŞŞAFAKA ile 

ilişkileri sağlayacak sabit personel servisi sorumlusunun isimlerini işbu sözleşmenin 
akdedilmesini müteakip derhal DARÜŞŞAFAKA’ ya yazılı olarak bildirecektir. 
Sorumlu kişi değişiklikleri olduğunda aynı gün içinde DARÜŞŞAFAKA’ ya yazılı 
olarak bildirilecektir.  

 
4.3 ŞİRKET, DARÜŞŞAFAKA’ nın mesai saatleri içinde,  dışında ve tatil günlerindeki 

ekstra otobüs taleplerini Ek-1 Madde 9’ daki ücret tarifesi baz alınarak 
karşılayacaktır. 

 
 
4.4 ŞİRKET, hizmetlerin ifası için fenni ve trafik muayenesi yapılmış, Trafik Denetleme 

Müdürlüğü’nden yol izni belgeleri alınmış, temiz, her türlü sinyal ve yardımcı 
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gereçleri bulunan, kaloriferleri, klimaları çalışan, mutlak surette cep telefonları 
bulunan ve trafiğe çıkmaya mani hali olmayan (güzergâhın durumuna ve 
DARÜŞŞAFAKA ’nın talebine göre) oturma yeri olan araçlar temin edecektir. 

 
4.5 ŞİRKET tarafından her bir servis aracına taşımakla yükümlü olduğu 

DARÜŞŞAFAKA personeli için koltuk başına 25.000 (yirmibeşbin) TL’den az 
olmamak kaydı ile koltuk sigortası yaptırılacak, sigorta bedeli ve ilgili her türlü 
masraf ŞİRKET’ e ait olacaktır. 

 
4.6 ŞİRKET’ in hizmette kullandığı araçlar yukarıdaki belirtilen nitelikleri haiz değil ise 

DARÜŞŞAFAKA bunları reddetmekte serbesttir. Hizmetin aksamaması için 
reddedilen araç yerine ŞİRKET, derhal uygun bir aracı en geç 3(üç) gün içinde 
temin etmekle yükümlüdür. 

 
4.7 ŞİRKET, hizmeti mücbir sebepler dışında hiçbir koşul altında aksatmayacaktır. 

Hizmetin ŞİRKET’ in kusuru ile aksaması halinde, aksadığı süre boyunca ŞİRKET 
ücret talep edemeyeceği gibi, 16.3 maddesinde belirtilen cezaların uygulanmasının 
yanı sıra DARÜŞŞAFAKA’ nın hizmetlerin aksaması nedeni ile tazminat talep etme 
hakkı saklı kalacaktır. 

 
4.8 ŞİRKET tarafından DARÜŞŞAFAKA’ ya tahsis edilen servis araçlarının 

sürücülerinin, mutlak surette kullandıkları araca uygun ehliyeti olacak ve 
DARÜŞŞAFAKA yetkilileri istedikleri zaman araç sürücülerinin ehliyetlerini kontrol 
edebileceklerdir. DARÜŞŞAFAKA yetkililerinin lüzum gördüğü hallerde servis 
sürücüleri derhal değiştirilecektir. 

 
4.9 ŞİRKET hizmetlerin ifasında, DARÜŞŞAFAKA’ ya tahsis ettiği araçlarının ve 

sürücülerinin taşıdığı personele, üçüncü kişilere, araçlara, tesislere verebileceği her 
türlü zararlardan ve her türlü haksız fiillerinden dolayı cezai ve hukuki sorumluluğu 
üstlendiğini ve bu taleplere muhatap olmayı ve DARÜŞŞAFAKA’ yı bu tür herhangi 
bir zarardan beri kılmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 
4.10 ŞİRKET, personelin taşınması esnasında meydana gelebilecek her türlü kaza, 

hasar, zarar ve personel hastane masrafları ve bu sebepten  dolayı kesilebilecek 
trafik cezaları ile Karayolları Müdürlükleri’nin kesebileceği cezalardan bizzat ve tek 
başına sorumludur. 

 
4.11 ŞİRKET, hizmet için tahsis ettiği araçları tamir ve bakıma almak hakkına sahiptir; 

ancak bu sebeplerden dolayı hizmeti aksatmayacak, Madde 4.4’de yazılı nitelikleri 
haiz araçlardan yeteri kadar bulundurmak suretiyle bakıma alınan araçların yerine 
aynı nitelikte ve kapasitede başka araçları hizmete verecektir. 

 
4.12 Güzergah ve saat değişiklikleri, ancak DARÜŞŞAFAKA tarafından veya 

DARÜŞŞAFAKA’ nın muvaffak atı ile ŞİRKET tarafından yapılacaktır. Personel 
sayısına göre araç kapasitesinde istenilen değişiklikler DARÜŞŞAFAKA tarafından 
ŞİRKET’ e bildirilecektir. ŞİRKET araçlardaki personellerin isimlerini listeleyip 
araçların gerçek kapasitelerini belirleyecek ve bu kapasitelere uygun yeni araçların 
bulunması işlemini en geç 3 (üç) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. 

 
4.13 ŞİRKET, vardiya servislerini DARÜŞŞAFAKA’ nın talebine göre karşılayacaktır. 

Mevcut ve ileride uygulanmaya başlanabilecek yeni vardiya servislerinin çalışma 
düzeni ve çalışacak araç sayıları hakkındaki karar verme hakkı DARÜŞŞAFAKA’ 
ya aittir. DARÜŞŞAFAKA tarafından vardiya servislerine ilişkin yapılacak tüm 
düzenlemeler, ŞİRKET tarafından en geç 3(üç) iş günü içerisinde yerine 
getirilecektir. 
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4.14 ŞİRKET, servis araçlarının ruhsat fotokopilerini, gerekli yetki belgesi fotokopilerini, 

trafik sigortası fotokopilerini, araç bakım belgelerini ve sürücülerin ehliyet 
fotokopilerini içeren dosyayı işbu Sözleşme’nin imzasından itibaren 7 gün içerisinde 
DARÜŞŞAFAKA’ ya teslim edecektir. Bu belgelerin her sürücü ve/veya araç 
değişiminde ŞİRKET tarafından değişimi takiben derhal yenisi gönderilecek ve 
DARÜŞŞAFAKA İdari İşler Birimi tarafından dosyalanacaktır. 

 
4.15 DARÜŞŞAFAKA, taşınan personelinin ve üyenin servis aracı ve sürücüsü ile ilgili 

şikayette bulunması durumunda ŞİRKET’ e uyarıda bulunacaktır. ŞİRKET konu ile 
ilgili gerekli önlemi derhal alacaktır. Aynı araç ve sürücü ile ilgili şikâyetin ikinci kez 
tekrarlanması üzerine ŞİRKET, ilgili aracın görevine son verecektir ve ertesi gün 
servisi aksatmayacak şekilde yeni bir araç (değişen servisin kapasite ve niteliğinde) 
ve sürücü tahsis edecektir.  

 
4.16 ŞİRKET, Sözleşme konusu işlerin icra edilmesi esnasında ilgili bütün yasalara, 

kurallara, emirlere, yönetmeliklere ve yönergelere riayet edecektir. ŞİRKET, söz 
konusu yasaların, kuralların, emirlerin, yönetmeliklerin ve yönergelerin ŞİRKET 
tarafından ihlal edilmesinin bir sonucu olarak ŞİRKET ya da DARÜŞŞAFAKA 
üzerine tahakkuk ettirilecek bütün para cezaları ve mükellefiyetlerden sorumlu 
olacak ve söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zarar ve ziyan tazmin 
edecektir. DARÜŞŞAFAKA’ nın bu durumlarda hiçbir yükümlülüğünün 
bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.  
 

4.17 ŞİRKET, kendisinin veya kendi sorumluluğundaki diğer ŞİRKET’ in çalıştırdığı 
sürücü ve personel için ilgili mevzuatın işveren olarak yüklediği yükümlülükleri 
zamanında yerine getirecektir. DARÜŞŞAFAKA, ŞİRKET’ in sürücülerinin veya 
onun sorumluluğundaki (taşeronların) çalıştırdığı işçilerin uğradığı kazalardan ya da 
mali, sosyal ya da özlük haklarının yerine getirilmemesinden dolayı hiçbir şekilde 
sorumlu olmayacak, bunların tamamı ŞİRKET veya onun çalıştırdığı taşeronlar 
tarafından ödenecektir. DARÜŞŞAFAKA’ nın herhangi bir şekilde bu madde 
kapsamına giren bir ödeme de bulunmak zorunda kalması halinde, ödenen tüm 
bedeller faiz ve masraflarıyla birlikte ŞİRKET tarafından DARÜŞŞAFAKA’ ya söz 
konusu ödemeyi müteakip derhal kayıtsız ve şartsız olarak ödenecektir.  
 

4.18 ŞİRKET, işbu Sözleşme kapsamındaki servisleri ve diğer yükümlülükleri yerine 
getirirken bağımsız bir yüklenici sıfatına sahip olacaktır. ŞİRKET’ in sorumlu olduğu 
çalışanları ile DARÜŞŞAFAKA arasında işveren ilişkisi olmayacaktır.  
 

4.19 ŞİRKET, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Alt İşverenlik Yönetmeliği, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Servis Araçları Yönergesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder. 

 
4.20 Araç, Sürücü Özellikleri Ve Hizmet Uygulaması 
 
4.20.1 Araçlarda İstenen Özellikler 

                             
a) Etkinliklerde kullanılacak servis araçları; 16 Kişilik ve 23 Kişilik araçlar için en çok 

5 yaş, olacaktır. Görünüm açısından trafik kurallarına uygun olan araçlar 
DARÜŞŞAFAKA' nın onayı alınarak servise konacaktır. 

 
b) Tüm araçlar Karayolları Trafik yasasının ilgili tüzük ve yönetmeliklerinin şehir 

içi taşımacılığı kurallarına uygun olacaktır. 
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c) Servis araçları, klimalı, toz, yağmur ve soğuğa karşı korumalı, bakımlı, temiz ve 
konforlu olacaktır.  

 
d) Servis araçları, istiap haddi kadar personel taşıyacaktır. 

 
e) Servis araçlarının her birinde cep telefonu bulundurulacak ve araç hareket halinde 

iken şoförün görüşme yapması gerektiği durumlarda, kulaklık kullanılacaktır Servis 
araçlarının  kaloriferleri   normal  ısıyı  temin  edecek  . 

 
f)  Her aracın vasıf ve özellikleri, özel izin belgesi, ruhsat ve diğer evrak için zorunlu 

trafik sigortası, egzoz muayenesi, periyodik muayene, kasko ve koltuk sigortasına 
ilişkin poliçeleri eksiksiz olacaktır. Belgelerin birer fotokopisini işe başlama 
tarihinden 5 gün önce DARÜŞŞAFAKA’ ya verilecektir 

 
g) ŞİRKET’ in tahsis edeceği servis araçlarının görünüşleri hakkında,    
DARÜŞŞAFAKA yetkilisi gerekli kontrolleri her zaman yapabilecektir. 
DARÜŞŞAFAKA’ nın olumsuz durumları tespit etmesi halinde ŞİRKET derhal tespit 
edilmiş olan olumsuz durumları en geç 3 (üç) gün içinde düzeltmek ve gerekli önlemleri 
almakla yükümlüdür. Aksi takdirde her yazılı tutanak için 200 TL cezai şart 
uygulanacaktır. 

 
4.20.2  Sürücülerde İstenilen Özellikler 

 
a) Araç türüne uygun ehliyetli araç sürücüleri, servis araçlarını Trafik yasalarına, trafik 

tüzük ve mevzuatına uygun kullanacaktır. Aksi halde bundan kaynaklanan her türlü 
zararın, cezanın ve masrafların tazmini ŞİRKET’ e aittir. 
 

b) ŞİRKET sürücüleri, DARÜŞŞAFAKA’ nın iş yeri disiplin ve kurallarına aynen 
uyacaktır. 
 

c) ŞİRKET, araçlarda çalıştıracağı sürücüleri özenle seçecek ve bu sürücülerin isim 
listelerini Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde 
DARÜŞŞAFAKA’ ya iletecektir. ŞİRKET, DARÜŞŞAFAKA tarafından yetersiz, 
suiistimal edici, Sözleşme hükümlerine uymayan, DARÜŞŞAFAKA’ nın 
personelinin ya da başkaca kişilerin veya çevrenin güvenliği, sağlığı ya da 
korunması konularına zarar verebilecek veya uygunsuz hareketlerinden dolayı 
kusurlu bulunan sürücüleri sebep sormaksızın çalıştırmayacak ve yerine derhal 
yenilerini sağlayacaktır. Hizmetin devamı süresince her zaman için ŞİRKET, 
hizmette çalışan ve hizmet ile ilgili olan bütün sürücülerinin, personelinin kanun ve 
nizamlara aykırı, hizmetin devamını engelleyici harekette bulunmamaları için her 
türlü tedbiri alacak ve hizmetin düzenli yürütülmesini sağlayacaktır. ŞİRKET, 
DARÜŞŞAFAKA’ ya Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde 
kullandığı sürücülerin Savcılık’ tan alınmış sabıka kayıtları ve Trafik Müdürlüğü’nden 
alınmış sürücülerin ceza durumlarını gösteren raporları dosya halinde iletecek ve en 
geç 6 (altı) ayda bir yenilenen belgeler DARÜŞŞAFAKA’ ya iletecektir. Bu 
belgelerin bir önceki cümlede belirtildiği şekilde DARÜŞŞAFAKA’ ya tesliminde 
gecikme halinde her gün için ŞİRKET’ e 200 TL ceza kesilecektir. Sürücü 
değişimlerinde de söz konusu sürücüye ait yukarıda bahsi geçen belgeler ve bilgi 
mutlaka DARÜŞŞAFAKA’ ya iletilecektir. Aksi takdirde yukarıdaki cezai şart 
geçerlidir. Sürücülerin sağlık raporu, savcılık sicili, nüfus cüzdanı sureti ve 
ikametgâh belgeleri ile ruhsat, ticari taşıt kullanım sertifikası ve ehliyet fotokopileri 
işe başlamadan önce DARÜŞŞAFAKA İdari İşler Birimine verilecektir. 
 

d) Tüm sürücüler temiz ve standart giysili ve günlük sakal traşı olarak hizmet verecektir. 
(ŞİRKET tarafından sağlanan kumaş pantolon, gömlek ve kravat) kılık kıyafetine 
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özen göstermeyen ŞİRKET sürücülerinin tespiti halinde ŞİRKET’ e her olay başına 
200 TL ceza kesilecektir. 
 
 

 
4.20.3 Hizmet Uygulaması 
 

a) Sabah ilk hareket saatleri sürücüler tarafından belirlenerek, çalışanları 
DARÜŞŞAFAKA’ ya mesai saati başlangıcı saat öncesi ulaştırmak şartı ile 
güzergahta belirtilen her durak için personele saat verilecektir. 

 
b) Sürücü tarafından bildirilen saatten 5 dakika önce personelin durakta hazır 

olması, araç erken gelir ise aracın durakta beklemesi, araç 15 dakika geç kalır 
ise personel taksi ile mesaiye gelmesi gerekecektir. ŞİRKET’ in 4.2.maddede 
DARÜŞŞAFAKA’ ya bildirdiği sabit personel servisi sorumlusu, kendisine teslim 
edilen taksi fişi karşılığında taksi ücretini DARÜŞŞAFAKA veya personele 
ödeyecektir. Bu tür gecikmelerin tespitinde DARÜŞŞAFAKA ve personelinin 
kayıt ve belgeleri esas alınacaktır. 

 
c) Servislerde personel ve/veya sürücünün sigara içmesi yasaktır. 

 
d) Taşıyıcı son yolcuyu indirinceye kadar güzergâh planına uymak zorundadır. 

Personel sayısının azlığı vs. nedenlerle yolcuların indirilmesi, aktarma yapılması 
veya ücret karşılığı bir başka vasıtaya nakli söz konusu olmayacaktır. Yukarıdaki 
durumlardan birinin tespiti halinde ŞİRKET’ e her olay başına 200 TL ceza 
kesilecektir. 

 
e) Servis esnasında yakıt ikmali vs. ihtiyaçlar kesinlikle yapılmayacaktır.  

 
f) Her servis aracında; araca ilk binen ve/veya son inen iki personel “Araç 

Sorumlusu”dur. araç sürücülerinin kurallara uygun davranmaları, bir problem 
olduğunda personelin araç sürücüsüyle direkt muhatap olmaması, Araç 
Sorumlusu’nun konuya müdahale etmesi, kurallara uymayan araç sürücüsü 
veya personel olur ise Araç Sorumluları tarafından ikaz edilmesi, araç 
sürücülerinin de söz konusu ikazlara uygun şekilde hareket etmeleri 
gerekmektedir. 

 
g) Servislerde problem yaşanması halinde konu araç sorumlusu tarafından 

DARÜŞŞAFAKA İdari İşler Birimine intikal ettirilecek, problemlerin iyi niyetle 
çözümlenmesi konusunda DARÜŞŞAFAKA ve ŞİRKET gerekli önlemleri 
alacaklardır. 

 
h) Seyir esnasında yolda veya herhangi bir mahalde vuku bulacak bir arıza 

halinde, personel, ŞİRKET tarafından temin edilecek taksi, minibüs gibi uygun 
araçlarla işyerine veya nihai duraklarına ulaştırılacaklar; buna ilişkin masraflar 
ŞİRKET tarafından karşılanacaktır. 

 
 
5. DARÜŞŞAFAKA’ NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
5.1 DARÜŞŞAFAKA, sözleşme’nin yürürlükte bulunduğu süre içinde ŞİRKET ile 

ilişkileri yürütecek sorumlu kişiyi ŞİRKET’ e bildirecektir. 
   
5.2 DARÜŞŞAFAKA, ŞİRKET’ nın tahsis etmiş olduğu servis araçları ile düzenli 

yolculuğun yapılabilmesi ve sürücülerle personel arasında herhangi bir münakaşa 
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çıkmaması için gerekli tedbirleri alacaktır. Personel, servis sürücüsü ile muhatap 
olmayacak, ŞİRKET ile irtibatı, DARÜŞŞAFAKA İdari İşler Sorumlusu 
sağlayacaktır.  

 
5.3 DARÜŞŞAFAKA, personelin rahatça taşınabilmesi için servis düzenlemesini 

yapacak ve ŞİRKET’ in bu uygulamayı yapmasını sağlayacaktır. 
 
5.4 DARÜŞŞAFAKA, gerekli durumlarda ŞİRKET’ e yardımcı olacaktır. 

DARÜŞŞAFAKA ‘nın her zaman ve herhangi bir nedenle, araç sayısının arttırılıp 
azaltılmasını veya dilediği güzergahların değiştirilmesini veya kaldırılmasını talep 
etme hakkı vardır. Ancak bu değişikliğin yapılabilmesi için DARÜŞŞAFAKA’ nın, bu 
talebini ŞİRKET’ e 2 (iki) gün öncesinden ve yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. 
Bu bildirimi takiben ŞİRKET’ in talebi karşılamada yukarıda belirtilen 2 (iki) günlük 
süreyi geçen gecikmelerinde,  ŞİRKET’ e gecikilen gün başına 200 TL. ceza 
kesilecektir. 

 
6.        HİZMET SÜRESİ 
 

Hizmet süresinin bitmesinden en az 1 ay önce ŞİRKET tarafından verilen hizmetin 
kalitesi ve taşıma maliyetlerinin Cemiyet Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek 
uygun bulunması durumunda sözleşmenin 1 yıl daha devamı veya sona ermesi 
hakkında karar verilecektir. Yönetim Kurulu’nda verilen karar ŞİRKET’ ya 
Sözleşme’nin bitiminden en az 15 gün evvel bildirilecektir. 

 
          İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler 1 yıl için geçerlidir. 
 
7.     FİYAT VE ÖDEMELER 
 
7.1 Servislerde günlük her gidiş ve dönüş ayrı ayrı bir  sefer olarak kabul edilecektir. 

Sefer tutarları, DARÜŞŞAFAKA’ dan alınacak mutabakatın ardından, Ek-1’de 
belirtilen şekilde faturalanacaktır. 

 
7.2 Personel Servis ücretleri Ek-1 Madde 1-2-3-4-5-6-7-8,  Etkinlik servis güzergah ve 

ücretleri Ek-2 Madde 9’ a göre fiyatlandırılacaktır.  
 
7.3 İşbu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan bedellerin sözleşme tarihi itibari ile 1 yıl 

geçerlidir. Akaryakıta gelen ücret artışları yansıtılamayacaktır. 
 

7.4 Sözleşme’nin uzatılması halinde, fiyat artışı bir sonraki yıl için ilgili artış 12 ayda bir 
kez aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanan oranda olacaktır. 
 
T.U.İ.K: Türkiye İstatistik Kurumu 
Dönem:  12 aylık periyod 
Artış Oranı Yıllık= (TÜFE+YÜFE)/2 
T.Ü.F.E: Tüketici Fiyat Endeksi (Kısaltma) 
Y.Ü.F.E: Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Kısaltma) 
 

 

7.5 ŞİRKET, faturalamaya baz teşkil edecek servis günlerini ve ekstra yapılan servis  
taleplerini gösterir detay tablolarını da faturalara ekleyecektir.  
 

7.6 Faturalar aylık periyotlar halinde bir aylık hizmetin verilmesini müteakip izleyen ay 
başında düzenlenecektir. Faturaların düzenlendikleri tarihte DARÜŞŞAFAKA’ ya 
ulaştırılmaları şarttır. Ödemeler, faturaların düzenlenme tarihinden itibaren en geç 60 
(Altmış) işgünü içinde gerçekleştirilecektir.              
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8.   SERVİSLERİN ASKIYA ALINMASI 
 
 DARÜŞŞAFAKA, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, ŞİRKET’ e, askıya 

alınmasını istediği servis ve seferleri tanımlamak ve askıya alınmanın başlangıcı 
zamanını belirtmek suretiyle, servislerin herhangi bir bölümünü askıya alabilir. 
ŞİRKET, askıya alınmanın başlangıç zamanı itibarıyla,  belirtilen servis ve seferler 
üzerinde çalışmayı durduracak ancak servis seferlerinin askıya alınmayan kısımlarını 
yerine getirmeye devam edecektir. DARÜŞŞAFAKA, herhangi bir zamanda ŞİRKET’ 
ya, askıya alınmış servislerin hangi kısımlarının yeniden başlatılacağını ve askıya 
alınmanın geri alınmasının başlangıcı zamanını bildirmek suretiyle, servislerin askıya 
alınmış kısımlarının yeniden başlatılması talimatını verebilir. ŞİRKET, böylesi bir 
bildirimi alınca işi derhal yeniden başlatacaktır.  

     DARÜŞŞAFAKA, askıya alınmış olan servis seferlerinden dolayı, ŞİRKET veya 
taşeronlara hiçbir ücret, masraf, talepten sorumlu olmayacaktır. 

 
 
9.  TEMİNAT MEKTUBU 
 
9.1 ŞİRKET, taahhüt konusu hizmetin yerine getirilmesini teminatı olarak 30.000 TL gayri 
kabili rücu, kesin ve süresiz teminat mektubunu, işbu Sözleşme’nin imzalandığı gün 
itibariyle verecektir. 

 
9.2 DARÜŞŞAFAKA’ ya teminat mektubunun Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 
en geç 3(üç) iş günü içersinde verilmemesi, Sözleşme’nin başkaca bir ihtar veya ihbara 
gerek kalmaksızın DARÜŞŞAFAKA tarafından tek taraflı olarak feshine olanak sağlar. 
  
9.3 Söz konusu teminat mektubu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca teminat 
vermeye yetkili kılınan Türkiye’deki bankalardan biri tarafından düzenlenecektir. Bu 
mektuplara ilişkin her türlü masraf ŞİRKET’ e aittir. 
 
9.4 ŞİRKET, Sözleşme’ nin maddelerine uymadığı, hizmeti Sözleşme’de belirtilen şartlarda 
tamamlayamadığı ya da Sözleşme’deki yükümlülüklerine göre yapmadığı veya 
Sözleşme’nin diğer hükümleri uyarınca DARÜŞŞAFAKA tarafından fesih edildiği hallerde 
işbu teminat DARÜŞŞAFAKA tarafından protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 
kalmaksızın gelir kaydedilir. 

 
9.5 Yapılacak Sözleşme değişikliği veya ilave sipariş nedeniyle Sözleşme bedelinde 
%10’dan fazla bir artış oluşur ise artış miktarı için ve artış miktarıyla orantılı olarak ilave 
kesin teminat alınır.  
 
9.6  Her ne suretle olursa olsun, DARÜŞŞAFAKA’ ca alınan teminatlar haczedilemez ve 

üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 
 
 
10. VERGİ VE MASRAFLAR 
 
İşbu Sözleşme’nin düzenlenmesine ve uygulanmasına ilişkin her türlü vergi, damga vergisi, 
harç, resim, nakliye, noter masrafı ve diğer giderler ŞİRKET tarafından karşılanacaktır. 
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11 DEVİR VE İKİNCİ ELE VERME 
 
11.1 ŞİRKET, DARÜŞŞAFAKA’ nın yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak 

tamamen veya kısmen olsun Sözleşme konusu işleri, Sözleşme ile üstlendiği hak, 
yükümlülük ve para alacağı da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere 
alacaklarını herhangi bir üçüncü şahsa veya FİRMA’ ya devir ve temlik edemez. 
ŞİRKET bu husustaki talebini yazılı olarak DARÜŞŞAFAKA’ ya bildirir. 
DARÜŞŞAFAKA’ ya yapılacak değerlendirme sonrasında talebin uygun bulunması 
ve devir ya da temlik alacak FİRMA’ nın  da yazılı talebi alındıktan sonra devir 
gerçekleştirilir. Bu hükme aykırı olarak izinsiz bir devrin yapılması halinde işbu 
Sözleşme DARÜŞŞAFAKA tarafından derhal fesih edilir ve teminat gelir 
kaydolunur.  

 
 
11.2 Devir ya da temlik yapılabilmesi için devir ya da temlik alacak FİRMA’ nın en az 

ŞİRKET yeterliliğinde olması gerekir. Ayrıca ŞİRKET’ nın gerçekleştirmediği veya 
noksan bıraktığı tüm taahhütlerin ve bunların gecikme cezası dahil tüm sonuçlarının 
devir alan FİRMA tarafından gerçekleştirileceğinin ve yerine getirileceğinin yazılı 
olarak kabul edilmesi gereklidir. Devir veya temlik işlemi için ŞİRKET’ in borç alacak 
durumu ile devir veya temlik şartlarının karara bağlanmasını müteakip, gerekli kesin 
teminat ve vergiler alınmak suretiyle devir ya da temlik sözleşmesi imzalanır. 
Sözleşme’yi devreden ŞİRKET’ in kesin teminatının iade işlemleri yapılır. 

 
12 İŞ SAĞLIĞI, EMNİYETİ VE SORUMLULUKLAR 

 
ŞİRKET, DARÜŞŞAFAKA’ nın merkezlerinde ve güzergahlarda çalıştırdığı sürücülerin iş 
sağlığı ve emniyeti ile ilgili mer’i Kanun, Tüzük ve Kararname hükümlerine uygun olarak 
gerekli tedbirleri almaya mecburdur. İş kazalarını önlemede kullanılacak bütün araç ve 
gereçler ŞİRKET tarafından temin edilecektir. Aksi hallerdeki neticelerden ŞİRKET 
sorumlu olacaktır. 
 
 
13 FERAGAT 
 
Tarafların birinin Sözleşme’den doğan haklarını kullanmaması bu haktan feragat ettiği 
anlamına gelmeyeceği gibi bu hakkın daha sonra kullanılmasını da engellemez.  

 
İşbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu Sözleşme kapsamındaki 
temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı 
olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe 
girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütte tatbik edilebilecek haktan feragat 
edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden kaynaklanacak haklardan da 
feragat edildiği anlamını taşımayacaktır. 
 
 
14 SÖZLEŞMENİN FESHİ 
 
İşbu Sözleşme kapsamında DARÜŞŞAFAKA, lüzum gördüğü hallerde sebep 
göstermeksizin, 15 (onbeş) gün önceden yazılı olarak tebliğ etmek koşuluyla herhangi bir 
zamanda ve herhangi bir gerekçeye dayanmak zorunluluğu olmaksızın Sözleşme’yi tek 
taraflı olarak fesh etmek hakkına sahiptir.  
 
Buna ek olarak, ŞİRKET’ nın; 
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a) Sözleşme konusu taahhüdünü kısmen ya da tamamen Sözleşme şartlarına uygun olarak 
yerine getirmemesi,  

b) DARÜŞŞAFAKA’ nın yazılı iznini almadan Sözleşme’yi kısmen veya tamamen 
devretmesi veya Sözleşme’den doğan para alacağı dahil olmak, ancak bununla sınırlı 
olmamak üzere DARÜŞŞAFAKA’ dan olan herhangi bir alacağını temlik etmesi,  

c) Sözleşme konusu işle ilgili olarak mahkemece veya idari mercilerce verilecek karar ve 
emirlere uymaması, 

d) Aleyhine iflas kararı alınması, konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödeyemediğinden 
dolayı alacaklıları tarafından bir yed-i emin tayin edilmesi, borçlarını ödemekte acze 
düşmesi, borçlu olduğu üçüncü kişiler tarafından DARÜŞŞAFAKA’ ya haciz 
ihbarnamesi gönderilmesi veya ŞİRKET’ in malvarlığında sermayesinin %50’den 
fazlasına tekabül eden bir miktarda azalmanın tespit edilmesi, 

e) Sözleşme veya eklerindeki herhangi bir hükmü ihlal etmesi hallerinden herhangi birinin 
oluşması halinde durum yazılı olarak ŞİRKET’ e bildirilerek Sözleşme’ye uygun olarak 
taahhütlerini yerine getirmesi, durumu düzeltmesi veya mahkeme ve DARÜŞŞAFAKA 
kararına uyması için gecikme cezası uygulanmaya devam edilmek kaydıyla 10 (on) 
günlük süre verilir. ŞİRKET bu süre içerisinde de taahhütlerini yerine getiremez ise 
başka bir işleme veya hüküm almaya gerek kalmaksızın DARÜŞŞAFAKA Sözleşme’yi 
yapacağı yazılı bildirimle tek taraflı olarak fesh etmeye yetkilidir. 

 
DARÜŞŞAFAKA gecikme cezası uygulamak suretiyle Sözleşmeyi feshetmeden bildirim 
hükümlerine uyulmasını beklemekte ya da dilediği her an yapacağı yazılı bildirimle 
Sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. 
  
Sözleşme’nin belirtilen nedenlerle feshedilmesi halinde teminatın tamamı gelir kaydedilir. 
Gelir kaydedilen kesin teminat, ŞİRKET’ in borcuna mahsup edilmez. ŞİRKET’ ten olan 
DARÜŞŞAFAKA alacakları ve varsa gecikme cezası ile DARÜŞŞAFAKA’ nın menfi / 
müspet zararlarından oluşan tüm alacakları öncelikle varsa ŞİRKET’ in alacaklarından, 
olmaması halinde ŞİRKET’ ten rıza en, mümkün olmadığı takdirde hukuki yollardan tahsil 
edilir. 
 
ŞİRKET’ in gizliliği ihlal etmesi halinde, Sözleşme DARÜŞŞAFAKA tarafından ilave 
herhangi bir süre verilmesine gerek olmaksızın feshedilebilecektir. Bu takdirde bu 
maddenin hemen yukarıdaki paragrafı aynen uygulanacaktır. 

 
ŞİRKET’ in, Sözleşme konusu işlerle ilgili olarak kusuru veya ihmaliyle DARÜŞŞAFAKA’ 
ya ya da üçüncü kişilere, suç teşkil edebilecek fiiller de dahil olmak üzere, telafisi güç veya 
ağır bir zarar vermesi veya DARÜŞŞAFAKA’ nın ticari itibarını ve genel imajını 
zedeleyebilecek fiil ve davranışlarda bulunması hallerinin herhangi birinin gerçekleşmesi 
durumunda, Sözleşme DARÜŞŞAFAKA tarafından herhangi bir süre verilmesine gerek 
olmaksızın feshedilebilecektir. Bu takdirde bu maddenin 4. fıkrası aynen uygulanacaktır. 
 
Sözleşmenin yukarıda belirtilen nedenlerle sona ermesi halinde, DARÜŞŞAFAKA 
sözleşme konusu işi ŞİRKET’ in nam ve hesabına başka bir ŞİRKET’ e yaptırmak 
yetkisine sahiptir. 
 
 
 
 
15 MÜCBİR SEBEPLER 
 
15.1  Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların bu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını 

yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali 
olarak değerlendirilecektir (örneğin; grev, lokavt, savaş (ilan edilmiş olsun ya da 
olmasın), iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, su baskını, benzeri tabii afetler, 
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devletin karar ve eylemleri vb.). Taraflar, mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini 
tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ancak 
mücbir sebep dolayısıyla ŞİRKET tarafından yerine getirilemeyen yükümlülüklerin 
süresi Sözleşme süresine ilave edilir. 

 
15.2 Mücbir sebep durumunun kesintisiz 1(bir) ay devam etmesi halinde taraflar bir araya 

gelerek, bu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye 
şekillerini müzakere edeceklerdir. 

 
15.3 Mücbir sebep durumu kesintisiz devam eden 1(bir) aydan sonra 1(bir) ay daha 

devam eder ve taraflar arasında sözü geçen ikinci 1 (bir) ay içinde bir anlaşmaya 
varılmaz ise taraflardan herhangi biri bu Sözleşme’yi fesih edebilir. Bu durumda 
taraflar Sözleşme’nin uygulanmamış kısmı ile ilgili olarak birbirlerinden herhangi bir 
talepte bulunmayacaktır. 

 
 
16 HİZMET PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE GECİKME CEZASI 
 
16.1  ŞİRKET’ in, DARÜŞŞAFAKA’ nın kullanımına tahsis ettiği araçlar arıza, kaza veya 

resmi makamlar tarafından verilen herhangi bir karar ya da ceza gibi nedenlerle 
hizmeti ifa edemez ise, bu durumun vuku bulmasından itibaren en geç 1 (bir) saat 
içinde işbu Sözleşme’de yazılı vasıfları haiz araçları sürücüleri ile birlikte gereken 
yerde bulunduracaktır. Aksi takdirde DARÜŞŞAFAKA, bu hizmeti başka üçüncü 
ŞİRKETlardan karşılar ve tüm masraflarını ŞİRKET’ ten tahsil eder. 

 
16.2  ŞİRKET’ in sağlamakla yükümlü olduğu araçların birinin bir tek seferde gelmemesi 

durumunda iş tutulacak araç bedellerinin yanı sıra iş kaybı olarak 200 TL tazminat 
olarak DARÜŞŞAFAKA’ ya ödeyecektir. Bu tazminat ilk ödenecek olan aylık hak 
edişinden mahsup edilecektir.  

 
16.3  Bu Sözleşme kapsamında tahakkuk ettirilen tüm cezai bedeller ile diğer 

DARÜŞŞAFAKA alacakları  ayrıca protesto çekmeye ve hüküm altına almaya 
gerek olmaksızın ŞİRKET’ in alacaklarından mahsup edilebilir veya teminat 
mektubundan karşılanabilir.Cezanın faturalanması durumunda ceza bedeli fatura 
tarihini müteakip 15 gün içinde ŞİRKET tarafından DARÜŞŞAFAKA’ ya 
ödenecektir.  

 
16.4  DARÜŞŞAFAKA, Sözleşme’de tanımlanan yükümlülüklerin ŞİRKET tarafından 

yerine getirilmemesi durumunda, Sözleşme’yi tek taraflı fesh ederek uğradığı zarar 
ve ziyanı ŞİRKET’ ten talep etmekte veya üçüncü şahıslardan temin edeceği araçlar 
ile işini tamamlayarak bu uğurda yapılan tüm masrafları ŞİRKET’ ten talep etmekte 
serbest olacaktır.    

 
 
17 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
 
İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalanmasını ve teminat mektubunun ŞİRKET tarafından 
DARÜŞŞAFAKA’ ya verilmesini takiben yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1(bir) yıl 
yürürlükte kalır. 
 
18 TEBLİGAT  
 
İşbu Sözleşme tatbikatı süresince Taraflardan her hangi birinin ötekine ihbar veya talepte 
bulunmasının icap ettiği hallerde, bu yazı,  
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DARÜŞŞAFAKA’ ya  DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 
                                                     Darüşşafaka cad. No:14   
                                                     34457 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL 
                                                     Tel:    0212 - 276 50 20 
                                                     Faks: 0212 - 276 50 13 

 
ŞİRKET’ e                                     ………………………………. 
     ………………………………. 
     ………………………………. 
     ………………………………. 
 
adresine, yetkili imza mukabili elden veya taahhütlü veya kargo posta yapılacaktır. 
 
Taraflar yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Taraflardan 
birinin adres değiştirmesi durumunda adresi değiştiren Taraf diğer Tarafa en geç 1 (bir) 
hafta içinde yeni adresini bildirecektir. Aksi halde en son bildirilen adrese yapılan tebligat 
geçerli olur ve bizzat karşı tarafa yapılmış sayılır. 
 
 
19. GİZLİLİK 
 
ŞİRKET, Sözleşme konusu işin ifası esnasında her ne suretle olursa olsun öğrenmiş 
olduğu DARÜŞŞAFAKA’ ya ilişkin her türlü bilgi, doküman, materyal,  her türlü strateji, 
mali, ticari bilgiler ve müşteri bilgileri gibi hususları özel ve gizli tutacaktır. Bu bilgi ve 
belgeleri Sözleşme’nin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında 
DARÜŞŞAFAKA’ nın önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanmayacak ve ifşa 
etmeyecektir. Bilgi ve belgelere ilişkin gizlilik, Sözleşme süresince ve Sözleşme sonrasında 
geçerlidir. Aksine davranılarak gizliliğin ihlal edilmesi halinde doğrudan ya da dolaylı olarak 
doğacak her türlü maddi ve manevi zarar ŞİRKET’ ten tahsil edilir. Bunun yanında gizliliğin 
ihlali Sözleşme süresi içerisinde meydana gelmiş ise teminat gelir kaydedilerek Sözleşme 
fesh edilebilir. ŞİRKET, tüm sürücülerinin, personelinin ve kendi sorumluluğundaki bulunan 
FİRMA’ ların da bu kurallara uymasını temin edecektir. 
 
 
20. ÖZEL HÜKÜMLER 
 
DARÜŞŞAFAKA servis saatlerinde (toplantı veya kötü hava koşulları gibi özel nedenler 
dolayısıyla) ŞİRKET’ e en az 3 (üç) saat önceden bildirmek koşuluyla sabah ve akşam 
hareket saatini 1(bir) ile 2(iki) saat önceye ya da sonraya alabilir. 
 
 
21 GENEL HÜKÜMLER 
 
21.1 Taraflar işbu Sözleşme’nin özel hukuk hükümlerine tabi olduğunu kabul ve teyit 

ederler. ŞİRKET veya DARÜŞŞAFAKA’ nın Sözleşme’ye aykırı davranması ve 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya her hangi bir şekilde temerrüde düşmesi 
halinde, diğerinin işbu Sözleşme çerçevesinde sahip olduğu haklarını icra kabiliyeti 
bulunduğunu, yargısal ve icrai kabiliyet açısından her hangi bir muafiyeti 
bulunmadığını kabul ve beyan eder. Bu çerçevede Taraflar işbu Sözleşme’de 
öngörülen işlemler konusunda kendisi veya mal varlığı aleyhinde her hangi bir dava 
veya kanuni takip açıldığı takdirde muafiyet iddiasında bulunmayacağını kabul eder. 

 
21.2 Tarafların karşılıklı mutabakat sağlamaları halinde Sözleşme’nin ruhuna uygun 

olarak yeni maddeler eklenebilir. Bu eklemeler yazılı olarak hazırlanarak Tarafların 
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yetkili temsilcileri vasıtasıyla imzalanmaları halinde geçerli olacak olup, Sözleşme ile 
birlikte hüküm ifade edecektir. 

 
 
21.3 Bu Sözleşme ve servisler münhasır değildir. DARÜŞŞAFAKA, ŞİRKET’ e karşı 

hiçbir sorumluluk doğmadan, başkaları ile de aynı tip servislerin verilmesi için ilişki 
kurma hakkını saklı tutar ve DARÜŞŞAFAKA, bu Sözleşme kapsamında yapacağı 
servis taleplerinin sayısı, sıklığı veya parasal değeri ve bunların devamlılığı 
hakkında hiç bir taahhütte bulunmaz.  
 

21.4 İşbu Sözleşme aşağıdaki Ek’leri ile birlikte bir bütündür. Ek’ler ile Sözleşme metni 
arasında oluşan çelişkilerin çözümünde Sözleşme metni esas alınacaktır. 
 

Ek-1: Teknik Şartname 

Ek-2:  Güzergâhlar ve Fiyat Listesi 

 
22 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
 
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından doğabilecek her türlü 
uyuşmazlık, Taraflar arasında öncelikle müzakere yoluyla çözülmeye çalışılacak, bunun 
mümkün olmaması halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
 
İşbu Sözleşme ve ekleri kapsamında DARÜŞŞAFAKA tarafından düzenlenecek her türlü 
belge, tutanak, rapor, makbuz ve benzeri evraklar idari veya adli yargı organları nezdinde 
kesin delil sözleşmesi niteliğindedir. 
 
 
23. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ  
 
Bu Sözleşme, ŞİRKET ile DARÜŞŞAFAKA arasındaki sözleşmenin bütününü oluşturur ve 
yazılı veya sözlü olarak Taraflar arasında bu konuya ilişkin daha önce yapılmış tüm 
görüşmelerin, temsillerin ve anlaşmaların yerini alır. 
 
İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde kanun tarafından veya 
herhangi bir resmi merci veya mahkemeler tarafından geçersiz addolunması diğer 
maddelerin geçerliliğini etkilemez. 
 
İşbu Sözleşme 23 madde ve 14 sayfadan oluşmaktadır ve …../…../…… tarihinde 2 nüsha 
olarak imzalanmıştır. 
 
 
 
 
         DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ                        ŞİRKET 
 
 
 


