
İŞLETME SÖZLEŞMESİ 

1- İşbu İşletme Sözleşmesi (“Sözleşme”) …………………………………………... ile Çayırova Cam Yazlık Evleri 
Sitesi yönetimi arasında yapılmıştır. …………….………………………….… isimli/ticari unvanlı kişi/şirket 
‘’İşletmeci’’ olarak, Çayırova Cam Yazlık Evleri Sitesi Yönetimi ‘’Yönetim’’ olarak anılacaktır. 

2- Yönetim, Çayırova Cam Yazlık Evleri Sitesi (“Site”) kat maliklerini temsilen İşletmeci’yi, Site 
sınırları içerisinde kalan, [mevcut kafeterya], [bar] ve [İşletmeci’ye devredilecek başka bir alan 
varsa lütfen belirtiniz]den oluşan [●] m2’lik alanın (“Tesis”) işbu Sözleşme şartlarına uygun 
olarak bir kafeterya olarak işletilmesi amacıyla yetkilendirmiştir. İşletmeci’ye, işbu Sözleşme ile 
yalnızca Tesis’i işletme hakkı verilmekte olup Site içerisinde kalan Tesis dışında bir alanın 
İşletmeci tarafından kullanılabilmesi için Yönetim’den yazılı izin alınması şarttır. Böyle bir izin 
olmaksızın Tesis dışında bir alanın İşletmeci tarafından işgal edilmesi halinde İşletmeci bu işgali 
Yönetim’in uyarısı üzerine derhal sonlandıracak olup aksi takdirde Yönetim’in işbu Sözleşmeyi, 
İşletmeci’ye her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü olmaksızın 
feshedebilir. 

3- [İşletmeci, Sözleşme’nin imzası öncesinde Tesis’i ziyaret etmiş, Tesis’le ilgili olabilecek hukuki ve 
idari konuları incelemiş ve bu şartları bilerek ve kabul ederek işbu Sözleşme’yi akdetmeye karar 
vermiştir.] / [Tesis, kıyı çizgisinin içinde kalmakta olup bu nedenle tesis üzerindeki tasarruf hakkı 
yalnızca Devlet’e aittir. İşletmeci bu hususu bilerek ve kabul ederek işbu Sözleşme’yi akdetmeye 
karar vermiştir.] 

4- İşbu Sözleşme, 2021 sezonunun işletme dönemi ayları olan haziran, temmuz, ağustos ve eylül 
ayları için olmak üzere dört (4) aylık bir süre için akdedilmiştir. İşletmeci’nin bu tarihler dışındaki 
bir dönemde gerek Tesis’i işgal etme gerekse Site’ye erişim hakkı bulunmamaktadır.1  

5- İşletmeci, Sözleşmeyi süresinin hitamından önce haklı bir sebep olmaksızın tek taraflı olarak 
feshetmesi halinde Yönetim’e 20.000 TL cezai şart ödeyecektir. 2 

6- İşletmeci, kendisine verilen işletme hakkı karşılığında her ay için net dört bin (4.000) TL olmak 
üzere toplamda sezon için net on altı bin (16.000) TL işletme bedelini aşağıda belirtilen banka 
hesabına ödeyecektir.  

[Banka Hesap Bilgileri] 

Sezon başlangıcında İşletmeci’den beş bin (5.000) TL depozito alınacak ve sezon sonunda 
demirbaş, elektrik, su gibi kalemlerde mutabakata varılarak depozito iade edilecektir. 
Demirbaşa verilen zarar ve/veya elektrik ve su gibi giderlerin meblağlarında Yönetim ve 
İşletmeci arasında bir mutabakat sağlanamazsa, Yönetim bir anlaşma sağlanana kadar ilgili 
depozitoyu İşletmeci’ye iade etmekten imtina edebilir. Bu halde İşletmeci Yönetim’den, faiz de 
dâhil olmak üzere, depozitonun işletme dönemi sonunda iade edilmemesi nedeniyle bir talepte 
bulunamaz. Keza İşletmeci’nin işletme bedellerini tam ve zamanında ödememesi halinde de 
ödenmeyen işletme bedelleri depozitodan tahsil edilebilir.  

7- Tesis’te kullanılacak olan elektrik ve su gibi işletmesel giderler İşletmeci’ye aittir. Bu giderler, 
Tesis’te kullanılan elektrik ve su gibi kaynakların kullanımın tespiti için yerleştirilecek saatlerdeki 
harcama miktarı üzerinden hesaplanarak İşletmeci’ye yansıtılacaktır.  

8- İşletmeci’nin işbu Sözleşme şartlarından herhangi birini ihlal etmesi halinde Yönetim, işbu 
Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve İşletmeci’ye her ne nam altında olursa olsun herhangi bir 
ödeme yapma yükümlülüğü olmaksızın derhal feshedebilir. 

9- Yönetim, İşletmeci’ye Ek – 1’de belirtilen demirbaşları teslim etmiş olup İşletmeci bunun dışında 
ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri Tesis’e kendisi getirecektir. Ancak, tamamen Yönetim’in 
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takdirinde olmak üzere, Yönetim tarafından kabul edilmeyen herhangi bir ürün, malzeme, 
demirbaş ve sair taşınır, Yönetim’in yazılı talebinin İşletmeci’ye iletilmesinin akabinde zaman 
kaybetmeksizin Tesis’ten ve Site sınırları içerisinden tahliye edecektir.  

10- İşletmeci, Tesis’te çalıştıracağı bütün personelin sabıka kaydı, sağlık raporu (verem testi dahil), 
COVİD-19 raporu, ikametgah belgesi de dâhil olmak üzere, Yönetim tarafından istenilen tüm 
evrakları Yönetim’e yazılı olarak teslim etmekle yükümlüdür. Yönetim’in uygun görmediği 
personel Tesis’te çalıştırılmayacak, gerekmesi halinde ilgili personelin Site’ye girişi Yönetim 
tarafından engellenebilecektir. İşletmeci bu halde Yönetim’e karşı herhangi bir talep ileri 
süremeyeceğini ve Tesis’te verilecek hizmetlerde bir aksaklık yaşanmasına sebebiyet 
vermeksizin ilgili personelin yerine derhal yeni bir personel istihdam edeceğini kabul ve taahhüt 
eder.  

11- İşletmeci’nin Tesis’te istihdam edeceği personel önlük ve benzeri ayrıştırıcı tek tip kıyafet 
giyecektir. 

12- Tesis çevresindeki yeşil alanlar, sahilde bulunan barın çevresi vb. Tesis alanına giren bütün 
bölümlerin temizlik, peyzaj ve bakım işleri İşletmeci tarafından yapılacaktır. Yönetim yapacağı 
denetimlerde bu konularda gördüğü eksikleri İşletmeci’ye bildirecek, bu eksikliklerin tekrarı 
durumunda Sözleşme’yi madde 8 uyarınca feshedebilecektir. 

13- İşletmeci gıda yönetmelikleri doğrultusunda hijyen kurallarına uymakla yükümlüdür. Hijyen ve 
temizlik denetimleri, Site sakinleri arasından bu konuda uzman olan kişilerden oluşturulacak 
grup tarafından düzenli olarak yapılacaktır. İşletmeci, bu denetim faaliyetlerine engel olmayacak 
ve talep edilen gerekli desteği ilgili ekibe sağlayacaktır.  

14- İşletmeci Site sakinlerinin huzurunu bozacak herhangi bir harekette bulunmayacaktır (herhangi 
bir tartışma, kavga, yüksek sesle müzik yayını da dâhil). Böyle bir halin vuku bulması halinde 
İşletmeci durumu derhal ve eksiksiz olarak Yönetim’e intikal ettirecek ve Yönetim’in 
yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edecektir.  

15- Tesis sabah 08.30 ve gece 12.00 saatleri arasında faaliyet gösterecektir. İşletmeci’nin Tesis’i bu 
saatlerden önce açmayı veya kapatmayı talep etmesi halinde Yönetim’den bu konuda yazılı izin 
alması gerekmektedir.  

16- Tesis’te satılacak olan kafeterya ürünlerinin fiyatları Yönetim ile ortak olarak belirlenecektir. 
İşletmeci, Yönetim tarafından onaylanmayan hiçbir ürünü Tesis’te satmayacak ve bunları 
Tesis’te bulundurmayacaktır.  

17- İşletmeci, Tesis’te satmayı düşündüğü herhangi bir ürünün ruhsat, izin ve sair idari 
yetkilendirmeye tabi olması halinde bu ruhsat, izin ve yetkilendirmeleri masrafları tamamen 
kendisi tarafından karşılanmak üzere temin edecektir. İşletmeci’nin Tesis’te sürdürdüğü ticari 
faaliyetleri sırasında herhangi bir yasal yükümlülüğü ihlal etmesi halinde (ruhsatsız alkol satışı da 
dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) İşletmeci, bu ihlalin hukuki, mali ve diğer her türlü 
sonuçlarından münferiden sorumlu olacak ve Yönetim’in yahut Site sakinlerinin her türlü 
zararlarını tazmin ederek onları zarardan beri tutacaktır.  

18- İşletmeci, Tesis’te satılan ürünlerden dolayı oluşabilecek her türlü sağlık sorunlardan ve benzeri 
sonuçlardan, Tesis’te istihdam edilecek personelin sosyal güvenlik primlerinin, vergilerinin 
ödenmesinden ve sosyal güvenlik haklarının verilmesinden tamamen kendisi sorumludur. Bu 
minvalde İşletmeci, Yönetim’in yahut Site sakinlerinin her türlü zararlarını tazmin ederek onları 
zarardan beri tutacaktır. 

19- Yönetim, İşletmeci’nin talep etmesi halinde Tesis’te istihdam edilecek olan personelin ikameti 
için ücreti karşılığında yer tahsis edebilecektir.3 

                                                           
 



20- İşbu sözleşme yirmi (20) madde olarak düzenlenmiştir. Uyuşmazlıklarda Çanakkale – Ayvacık 
mahkemeleri yetkili olacaktır. 
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Ek – 1 İşletmeci’ye Teslim Edilen Demirbaşlar 


