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İstanbul Türkiye Fransız Kültür Merkezi Café Brasserie işletmesi 
için açık başvuru çağrısı 

 
Başvuruların son gönderim tarihi: 5 Haziran 2015, Cuma, saat 16.00 

Başvuruların gönderileceği isim: Alain Dutacq- Genel Sekreter Yardımcısı 
 

İstanbul Fransız Kültür Merkezi 
İstiklal Caddesi no.4, 34435 İstanbul 

http://www.ifturquie.org 

 
1. Genel konum 
 
Café Français, İstanbul’da Türkiye Fransız Kültür Merkezi (bundan böyle IFT 
olarak anılacaktır) binası dahilinde bulunmaktadır. Bu sebeple İstiklal Caddesi 
üzerinde, avantajlı konumundan faydalandığı “Fransa’nın İstanbul 
Başkonsolosluğu” binasının da ayrılmaz parçasıdır.  
 
Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde yer alan IFT binası dahilindeki 
Café Français, IFT’nin kültür alanında sunduğu tesislerin ve etkinliklerin 
(medyatek, Fransızca dersleri, sinema salonu, sergiler ve konferanslar...) ayrılmaz 
parçasıdır.  
 
2. Café Français’nin genel özellikleri  

 
Café Français, Fransız kimlik ve kültürünü tüm çağdaşlığıyla yansıtan bir yaşam 
alanı olarak tasarlanmalıdır. Ve bu kapsamda, IFT’nin kültür programı ile, 
özellikle de Mart 2015’te tamamıyla yenilenen dijital sinema salonu ile uyumlu 
bir biçimde, Fransa’nın modern ve güncel imajını yansıtabilmelidir.   
 
Bu bakış açısı, mekan düzenleme, mobilya, dekorasyon malzemeleri, ortam, 
menü, sunulan hizmetler, fiyat listesinin yanı sıra personelin giysileri ve 
profesyonelliğine de yansıtılmalı.  
 
Yiyecek içecek menüsü esas itibariyle değişik Fransız yemeklerinden 
oluşturulmalıdır. Menü, gerek ürün açısından (örneğin sandviç, pastalar vs.) gerek 
servis saatleri açısından (kahvaltı, ikindi kahvaltısı veya ara öğün, aperitif) 
geleneksel Fransız mutfağının özelliklerini yansıtabilmelidir.  
Café Français, sıcak ve soğuk içecek seçeneklerinin yanı sıra Fransız pasta 
ürünleri ile croissant gibi hamur ürünlerinden seçenekler de sunacaktır.  
 
 
3. Kullanıma sunulacak demirbaşlar 

 
Aşağıda belirtilen mallar, Café Français’nin işletmesinden sorumlu olacak Teklif 
Sahibiın kullanımına sunulacaktır:  
 
- Giri ş katta: 25m2’si veranda altında olmak üzere 105m2 alan üzerine kurulu 
yeme-içme mekanı; 
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- Bodrum katta: 105 m2’lik bir yeme içme alanı; 38.5 m2’lik avlu; 75.4 m2’lik 
mutfak ve depo alanı (elden geçmesi gereken bir vestiyer dahil); tuvaletler 
(10.5m2). 
 
Toplamda 334,4 m² lik alan. 
 
 
4. Café Français’nin yönetimi 
 
4.1 - Mukim yükümlülükleri 
Teklif Sahibi, Café Français’nin işletme ve yönetiminden kendisi sorumludur.  
Teklif Sahibi, başvuru dosyaları seçiminde, Büyükelçilik tarafından onaylanan 
teklif doğrultusunda, kendisine tesis edilen alanı almayı ve alanın düzenlemesini 
taahhüt eder.  
 
Teklif Sahibi kendisine tesis edilen alanda, IFT’de bulunan kişilere ve dışarıdan 
gelen müşterilere tüketim ürünleri ve/veya yiyecek içecek hizmeti sunar.  
 
İşletmeci; 
- mekanın ve ekipmanın (bar, depo, stok...) yönetimini sağlamalıdır. 
- kendisine sunulan mekanın temizliğinden ve temiz tutulmasından, çöplerin 

boşaltılmasından sorumludur. 
- IFT’nin çalışma saatleri kapsamında tüketim ürünlerinin satışını sağlamalıdır. 
- hem mekanın zilyetliğinden doğan yükümlülüklere hem de yürütülen 

faaliyetin gerektirdiği yönetmelik ve kanunlara uymak ve uyulmasını 
sağlamakla yükümlüdür. İşletmeci, profesyonel faaliyeti kapsamında işletme 
paylarını ve vergileri ödemeyi kabul eder.  

 
4.2 - İşletme genel koşulları  
Taraflar, bu dosyanın takibi için birer yetkili belirlemeyi kabul ederler. Temas 
kişilerin işleyiş usulü (yıllık randevu sayısı, vs.) işgaliye anlaşması imzalanırken 
belirlenecektir.  
 
4.2.1 Çalışma saatleri 
Café Français Pazartesi’den Cumartesi’ye 08.30-23.30 saatleri arasında ve Pazar 
günleri 09.00-19.30 saatleri arasında açık olacaktır. 
IFT ve Teklif Sahibi, her iki tarafın imzalı ortak kararı çerçevesinde, Café’nin 
çalışma saatlerini değiştirme hakkını saklı tutar.  
 
4.2.2 Menü ve fiyat listesi 
İşletmeci, bir kültür mekanı bünyesinde bulunan café’nin gerekliliklerine uygun 
bir menü oluşturmalıdır. Bu menü, Fransızca ve Türkçe olmak üzere iki dilde 
hazırlanmalıdır. Fiyat listesi, IFT’ye gelen kişiler de (öğrenci, yaşça büyükler, vs.) 
dikkate alınarak geniş bir fiyat yelpazesine sahip olmak kaydıyla menü ile uyumlu 
olmalıdır.  
 
4.2.3 Personel 
Personelin sorumluluğu tamamıyla Teklif Sahibia aittir. Teklif Sahibi, İş Kanunu 
hükümlerine ve faaliyeti ile ilgili yürürlükteki toplu sözleşmelere uymalıdır. 
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İşletmecinin personeli Fransızca ve Türkçe dillerine hakim olmalıdır. Çalışanların 
davranışları, işyerlerinin faaliyeti ve IFT imajı ile uyumlu olmalıdır.  
 
 
5. Mali ko şullar, i şletme payları 

 
Yetkilerin devredilmesi ile birlikte, işletmecinin, kullanımına sunulan demirbaşlar 
karşılığında ve Teklif Sahibiın sunmakla yükümlü olduğu hizmetler bağlamında, 
her yıl IFT’ye yapması gereken ödemeler aşağıdaki gibidir:  
 
- 25.000 TL tutarında güncellenebilir aylık işgaliye bedeli. 
- Dönem sonunda vergiler hariç cironun yüzde birine (%1) eşit değişken işletme 

payı. Teklif Sahibi, işletme ile ilgili faaliyet bütçesini Fransa Büyükelçili ği 
hesap denetleyicisine bildirmeyi taahhüt eder.  

- Sözleşmenin imzalandığı gün, işletmeci üç aylık işgaliye bedeli tutarındaki 
depozitoyu öder. 

 
Café Français’nin işletmesine bağlı cari masraflar kapsamında, elektrik, telefon, 
internet tüketim masrafları Teklif Sahibine aittir; Teklif Sahibi ayrıca, işgal edilen 
alana ve kaynakların kullanım oranına orantılı olarak yapılacak bir hesaplama ile 
ortak giderlere de (güvenlik, gaz, su, bakım) katılacaktır.  
 
 

6. Yetki süresi 
 
Fransız Büyükelçiliği’nin Café Français’nin kullanımı ve işletmesi için belirleyeceği 
Teklif Sahibi, zımnen yenilenemeyen sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, 
sözleşmenin feshi durumu hariç, üç yıl hak sahibidir. Yetkilendirme, Büyükelçilik 
tarafından sözlü ve yazılı yenilemeye tabi olabilir. Bu sürenin dolmasının ardından 
Büyükelçilik yeni fiyat teklifleri isteme hakkını saklı tutar.  
 

7. Seçim uygulaması 
 
“AÇMAYINIZ” ibaresini taşıyan kapalı başvuru dosyaları, IFT sekretaryasına 
mutlaka 5 haziran 2015, Cuma günü, saat 16.00’dan önce ulaştırılmalıdır. Dosyalar 
iadeli taahhütlü olarak ya da her iki tarafın imzalayacağı bir alındı belgesi karşılığında 
elden İstanbul Fransız Kültür Merkezi Genel Sekreter Yardımcısı Alain DUTACQ’a 
teslim edilebilir.  
 
 
Ek bilgiler:  

- Elektronik posta aracılığıyla IFT sekretaryasına, saadet.ersin@ifturquie.org 
adresinden talepte bulunan aday(lara) detaylı şartname gönderilebilir.  

- Mekanı görmeyi arzu edenlerin Sayın Saadet ERSIN’den (0212) 393 81 11 
numaralı telefondan randevu almaları gerekmektedir.  
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Başvuru dosyayı aşağıdaki belgelerden oluşur:  
 
1/ Başvuru sahibinin detaylı sunumu (CV ve motivasyon mektubu) 
2/ Projenin tanımı: öngörülen yatırımlar, önerilen ekipman ve mobilyalar, düşünülen 
menü ve fiyat listesi, ortam ve dekor için kullanılması düşünülen malzemeler, iletişim 
planı. 
3/ Bir takvim yılında aylık tahmini faaliyet bütçesi (masraflar ve ürünler). 
4/ Teklif Sahibi’nin mali referansları: son üç yıla ait yıllık hesapları. 
5/ İçki ruhsatı (başvuru sahibinde var ise). 
 
 
 
Teklif Sahiplerinden herhangi birinin teklifinin kabul edilmesi teklif konusu işletmeye 
yönelik bir sözleşme akdedildiği anlamına gelmeyecektir. Nihai kabul işlemi, taraflar 
yazılı olarak tüm şartlar üzerinde mutabık kaldıkları bir sözleşme hazırlayarak 
imzaladıkları ve imzalanan sözleşmenin Fransa Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından 
onaylandığı zaman gerçekleştirilmi ş sayılacaktır. Sözleşme imzalanmasından önceki 
işlemlerden İstanbul Türkiye Fransız Kültür Merkezi, ba ğlı veya bağımlı kurum 
ve kuruluşları ile ki şilerin hiçbir sorumlulukları olmayacaktır. 
 
 


