
1 

 

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 

 

 

Şartname 
 
 

1. “Café Français” ve bulunduğu çevre 
 

Café Français, İstanbul’da, Türkiye Fransız Kültür Merkezi (bundan böyle IFT 
olarak anılacaktır) binası dahilinde bulunmaktadır. Bu sebeple İstanbul’un en ünlü 
ve en çok ziyaret edilen caddesi olan İstiklal Caddesi üzerinde, avantajlı 
konumundan faydalandığı “Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu” binasının da 
ayrılmaz parçasıdır.  

 

A- İstanbul Türkiye Fransız Kültür Merkezi görevleri ve faaliyetleri 
 

Fransa Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olan IFT (www.ifturquie.org) dünya 

genelinde faaliyet gösteren Fransız kültür kurumları ağının bir parçasıdır.  
 
Fransız Kültür Merkezi’nin görevleri çok geniş bir alanı kapsamaktadır: Fransız 
dilinin öğretimi, eğitim kurumları ve üniversiteler arası işbirliği, kaynak merkezi 
ve medyatek aracılığıyla çağdaş Fransa hakkında bilgi ve belge paylaşımı, tüm 
disiplinleri kapsayan sanatsal ve kültürel işbirliği ve yayımı: sinema, görsel-işitsel, 
tiyatro, dans, bilim ve teknik kültürü, kitap ve yazı, görsel sanatlar. Faaliyet 
alanlarımız birbirinden farklı olsa da, her biri aynı amaca sahiptir: Fransız dili ve 
kültürünün tanınmasını artırmak ve iki ülke arasındaki diyalog için çalışmak.  
 
IFT her yıl Fransızca öğrenmek isteyen 3 bin kişinin yanı sıra Taksim’deki 
mekanında gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerinde 35 bin kişiyi ağırlamaktadır. 
Medyatek’e kayıtlı kişi sayısı ise bindir.  
 
B- Café Français 
 
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. Her kesime hitap eden keyifli ve samimi bir ortam sunan Café 
Français, Fransız kültürü ve diline yönelik açık ve çağdaş bir imaj sunar.  
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Café Français, IFT’nin, sunduğu program ve etkinlikler çerçevesinde vitrin 
rolüyle önemli bir mekanı. Dolayısıyla, café, Fransa’nın kültürel kimliğine değer 
katan IFT’nin faaliyetlerinin bir uzantısı olarak öngörülmeli ve tasarlanmalıdır.  
 
Başkonsolosluk binasının bahçesinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Café 
Français, aynı zamanda IFT’nin faaliyetlerinden haberdar olmayan bir müşteri 
kitlesinin de rahatlamak, keyifli bir ortamda yemek yemek için geldiği bir mekan. 
Café Français’nin cazibesi ve tanınırlığı bu müşterilerin Fransız kültürü ve 
IFT’nin kültürel faaliyetlerinden haberdar olması için bir fırsat oluşturmaktadır.  
 
 
 
2. Café Français’nin genel özellikleri 

 
Teklif Sahibi teklif seçim sürecinin sonunda IFT tarafından kabul edilen genel 
teklifi uygulama sorumluluğuna sahip olacak.  
 
A- Kullanıma sunulan alanın konum ve yüzölçümü 

 
Café Français aşağıdaki özelliklere sahiptir:  
 
1) giriş katta:  

- 25m2 yüzölçümlü kapalı veranda 
- 45m2 yüzölçümlü üzeri açık karo zemin teras 
- 38m2 yüzölçümlü üzeri açık ve düzenlemesi yapılmamış teras 

 
2) bodrum katta:  

- 105 m2 yüzölçümlü sinema salonu katında yeme-içme alanı 
- 38.5 m2 yüzölçümlü avlu 
- 75.4 m2 yüzölçümlü mutfak ve merdivenlere kadar depo alanı, koridor 

sonunda bulunan bir oda 
- Toplam 10.5m2 yüzölçümlü iki tuvalet. 

 
Alanların toplamı 337.4 m2’lik bir yüzölçümüne sahip.  
 
Teklif Sahibi, bu alanların genelinde IFT’ye ve temsilcilerine geçiş hakkı tanımayı 
taahhüt eder.  
 
 

B- Müşteri 
 
IFT’nin ve Başkonsolosluğun bulunduğu mekan, günde ortalama 500 kişi, her yıl en 
az 150 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Bu önemli insan hareketliliği, Café 
Français için yıl boyunca daimi ve sürdürülebilir bir faaliyet garanti etmektedir.  
 
Café Français’nin müşteri tabanı, çeşitli ki şilerden ve sosyo-profesyonel kesimden 
oluşmaktadır (çalışan gençler, sanatçılar, öğrenciler, IFT ce konsolosluk 
çalışanları,...). 
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Café’ye gelen müşterilerin bir kısmı IFT’nin kültürel faaliyetlerinin katılımcısıdır 
(medyatek, Fransızca kursu, sinema, sergiler, konferanslar...). Café Français şehrin 
merkezinde iyi muhafaza edilmiş bir çevrede bulunması ve ayrıcalıklı konumuyla da 
dikkat çeken bir destinasyondur.  
 
Café Français farklı müşteri kitlesiyle popüler ve sıcak bir mekandır.  
 
 

C- Konum 
 
Café Français, her boyutuyla temsil ettiği Fransız kültürü ve kimliğiyle (mutfak, 
sanat,...) halk için özel bir konuma sahip olmalıdır. IFT’nin kültürel programları, 
konumu nedeniyle program sonrası tercih edilebilecek café’nin bu özel konumunu 
meşru kılıyor.  
 
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.  
 
 

D- Teklif 
 
 

i) Ürünler 
 
Fransız mutfağının kimliğini yansıtacak yeme-içme seçenekleriyle, Café Français 
hizmet verdiği bölgedeki rakiplerinden net bir şeklide farklı olmalıdır.  
 
Yemek menüsü öncelikle, brasserie tipi hızlı yemek seçeneklerinin de olduğu ve 
menünün başlıca bileşenleri olacak Fransız yemeklerinden oluşmalıdır. Café Français 
menüsünde, soğuk ve sıcak içeceklere, Fransız pasta ve croissant gibi hamur 
ürünlerine de yer verecektir.  

 
Menü, gerek ürün açısından (örneğin sandviç, pastalar vs.) gerek servis saatleri 
açısından (kahvaltı, ikindi kahvaltısı veya ara öğün, aperitif) geleneksel Fransız 
mutfağının özelliklerini yansıtabilmelidir. 
 
Teklif Sahibi titizlikle seçtiği ürün ve hammaddelerle hazırlayacağı kaliteli yiyecek ve 
içecekler sunmalıdır.  
 
Menüler Fransızca dilinde hazırlanıp, altında Türkçe çevirilerine de yer verecektir.  
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ii)  Hizmetler 
 
Café Français ücretsiz wifi hizmeti sunacaktır. İnternet bağlantısına erişim sağlayan 
internet sayfası, IFT’nin dijital kültürel etkinliklerine değer katan dijital içeriğe 
erişime olanak sağlamalıdır (örneğin dijital kütüphane- www.culturetheque.com). 
 
Fransız kültürel kimliğinin önemli bileşenlerinden olan kitap, Café Français’nin 
dekorunun başlıca öğelerinden biri olmalıdır. Bu özelliğe uyarlanmış, özel bir 
mobilya düzeni ile Fransız kültür ve kimliğinin farklı yüzlerini (edebiyat, gastronomi, 
coğrafya, bölgeler...) kapsayan Fransızca eserler de müşterinin erişebileceği bir 
şekilde kullanıma sunulacaktır.  
 
Yeme içme alanında yerleştirilecek raflara IFT’nin hazırladığı belge ve broşürler 
konarak müşterilerin, Fransa’nın turistik bir destinasyon olarak tanımasını ve IFT ile 
Başkonsolosluk gündeminden haberdar olmaları sağlanacaktır.  
 
Café Français bünyesine yerleştirilecek bir ekranda devamlı olarak bir Fransız haber 
kanalı yayın yapacaktır.  
 
Café Français’nin çalışma saatleri boyunca, müşterilerin ağırlandığı alanlarda, 
IFT’nin onay verdiği ve sadece Fransız müziklerinden oluşan bir seçki çalınacak. 
İşletmeci bu çerçevede kendisine farklı müzik listeleri öneren bir müzikal platforma 
da abone olacaktır.  
 
 

E- Fiyat Listesi 
 
Uygulanacak fiyat listesi mümkün olduğu kadar geniş bir kesimin erişebileceği türden 
olmalıdır. Fiyat listesi, öğrenciler, genç çalışanlar gibi müşteri kitlesini dikkate alacak 
şekilde hazırlanmalıdır.  
 
IFT ve Başkonsolosluk çalışanlarına yönelik tek bir fiyat tutarında tercihli bir menü 
önerilecektir. 
 
 

F- Tanıtma işaretleri ve iletişim 
 
Café Français’nin cazibesini artırmak amacıyla, Teklif Sahibi masrafları kendine ait 
olmak üzere, İstiklal caddesi üzerinde dikkat çekici tanıtıcı işaretler oluşturup, 
yerleştirecektir. Café Français için hazırlanacak ve gerek dışarıda gerek içeride 
kullanılacak bu yönlendirici tabelaların projesi önce IFT ve Başkonsolosluğun 
onayına sunulacaktır. Tabelalar, altında Türkçe çevirisi ile Fransızca dilinde 
hazırlanacak. Café Français’nin konumunu yansıtan ve hatta isim değişikli ğine bile 
gidilebilecek özel grafik kimlik, bu çerçevede işletmeci tarafından geliştirilecek. 
Herhangi bir ticari kullanım öncesi Başkonsolosluk ve IFT’nin onayı gereklidir.  
 
Teklif Sahibi, önceden onay verilmesi durumunda, Café Français ile ilgili haberlerin 
paylaşılması, özellikle de herhangi bir tarihte gerçekleştirilen etkinlikler için IFT ve 
Başkonsolosluğun dijital iletişim imkanlarını (Facebook sayfası, internet sitesi, 
Twitter ve instagram hesapları) kullanabilecektir.  
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3. Café Français’nin yönetimi 

 
Café Français çalışma saatleri içerisinde yiyecek içecek hizmeti ve satışını 
sağlayacaktır.  
 
 

A- Mekanın düzenlenmesi  
 
Teklif Sahibi mekanın müşteriye açılmasından önce aşağıdaki düzenleme 
çalışmalarını yerine getirmelidir:  
 

1- Ses ve yemek kokusu açısından müşteriye rahatsızlık verecek durumların 
sınırlanması için mutfak alanının tecrit edilmesi. Mekanı alan kişi bu amaca en 
uygun teknik çözümleri (sökme sistemleri, bölmeler...) sunmalıdır.  

2- Dış terastan başlayan ve bodrum kattaki mutfağa uzanan merdivenler, mutfak 
ile dışarıdaki merdiven arasında yemek tabaklarının geçiş penceresinin kötü 
hava koşullarından etkilenmesini engellemek ve personelin servis alanı ile 
mutfak  alanı arasında rahat hareket etmesini sağlamak amacıyla 
düzenlenmelidir.  

3- Elektrik enstalasyonları (dolap, kablolama ve prizler), yangın güvenlik, hijyen 
(yer ve duvar taş döşemeleri ve boya), havalandırma sistemi (davlumbaz 
dahil) ve yağ tankı gibi mutfak ve depo alanlarının iyileştirilmesi çalışması 
yapılmalıdır. 

4- Dış terasın sökülebilir kaymaz yüzey ile kaplanarak düzenlenmesi (ahşap 
döşeme tarzında) gerekmektedir. 

 
Seçilmiş olan başvuru sahibi, yukarıda belirtilen çalışmalar çerçevesine teklifinde ve 
daha sonra gözden geçirilecek geçici işgaliye sözleşmesinde yer verecektir. Başvuru 
sahibi teklifinde ek düzenlemeler de önerebilir. İşlerin uygulaması aşamasında ise, 
başvurusu kabul edilen aday gerekli yetkinliklerle ve ihtiyaç olması halinde uzman bir 
büro ile çalışmalarını sürdürecektir.  
 
Bu düzenleme çalışmalarının, kira sözleşmesinin geçerlilik kazanmasından itibaren 
bir ay içerisinde, en geç 1 Eylül 2015 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. Bu 
yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, işletmeci IFT’ye bir aylık işgaliye bedeli 
tutarındaki para cezasını ödemekle yükümlüdür (bkz alttaki G maddesine). 
Çalışmaların ek bir aylık süre sonunda tamamlanamaması halinde, mücbir sebepler 
hariç, IFT bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.  
 
 

B- Mekandaki ekipmanlar 
 
Teklif Sahibi donanımlı olmayan bir mekan teslim alacaktır. Müşterilerin ağırlanacağı 
mekan, mutfaklar ve depo alanlarının tamamının düzenlemesi Teklif Sahibi tarafından 
yapılacaktır.  
 
Teklif Sahibi, aşağıdaki malzeme ve ekipmanları IFT’nin de onay verdiği şekilde mal 
sahibinin seçmiş olduğu konsepte uygun olarak temin etmeli ve yerleştirmelidir: 
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1- Mobilya ve mutfak malzemesi 
2- Restoran mobilyaları (masa, iskemle...) 
3- Yeme-içme mesleğine uygun ekipman (tabak-çanak, çatal bıçak,...) 

 
 

C- Mekanın bakımı 
 
Teklif Sahibi, mutfak, mal deposu ve müşterilerin ağırlandığı mekanın taşınmaz ve 
taşınır mallarının ve ısıtma ve havalandırma ekipmanlarının eksiksiz bakımını 
sağlamakla yükümlüdür. Teklif Sahibi Café Français’de işletme faaliyeti kapsamında 
oluşan atıkların boşaltımını da temin etmelidir.  
 
Teklif Sahibi, mutfak, mal deposu ve müşterilerin ağırlandığı mekanın taşınmaz ve 
taşınır mallarının ve ısıtma ve havalandırma ekipmanlarının eksiksiz temizlik ve 
hijyenini sağlamakla yükümlüdür.  
 
Bu çerçevede, Teklif Sahibi işletmede, gerek kendisinden kaynaklı, gerek 
personelinden, müşterilerinden ya da tedarikçilerinden kaynaklı meydana gelebilecek 
hasarların, eskisi gibi olmak üzere, tamir masraflarını karşılamakla yükümlüdür. 
Teklif Sahibi tüm tamirat projelerini önceden IFT ve Başkonsolosluğa bildirmelidir.  
 
 

D- Yükümlülüklere riayet 
 
Teklif Sahibi gerek mekanların kullanımı ile ilgili gerek yeme içme ve müşteri 
ağırlama faaliyetleri ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak ve uyulmasını sağlamak 
durumundadır.  
 
Café Français’nin müşterilere açılmasından önce Teklif Sahibi, bağımsız bir uygunluk 
ve belgelendirme değerlendirme kuruluşuna, masrafları kendine ait olmak üzere 
ekspertiz çalışması yaptırmalıdır. Teklif Sahibi, IFT ile paylaşacağı uygunluk 
değerlendirme raporu sonrasında, Café’nin ticari faaliyetine başlamasından önce 
raporda dikkat çekilen uygunluk çalışmalarını yerine getirmekle yükümlüdür.   
 
 

E- Personel 
 
Teklif Sahibi, Türk İş Kanunu hükümlerine ve faaliyeti ile ilgili yürürlükteki toplu 
sözleşmelere uymalıdır. 
 
İşletmecinin personeli mümkün olabildiğince kendini Fransızca ifade edebilmeli ve 
dolayısıyla Fransızca ve Türkçe dillerine çalışmalıdır.  
Café Français çalışma saatleri boyunca en az bir frankofon servis elemanı ve işletmeci 
tarafından belirlenecek en az bir danışılacak kişi (işletmecinin kendisi değilse) daimi 
olarak café’de bulunmalıdır.  
 
Café Français’nin konsept ve konumunun ayrılmaz bir parçası olan çalışanların 
davranışları ve giyimleri, café’nin konumu ile uyumlu olmalıdır.  
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F- Çalışma saatleri 
 
Café Français, IFT’nin çalışma saatleri ile uyumlu olarak, Pazartesi’den Cumartesi’ye 
08.30-23.30 saatleri arasında ve Pazar günleri 09.00-19.30 saatleri arasında açık 
olacaktır. 
 
Café Français yılın her günü, Başkonsolosluk binasının halka kapalı olacağı resmi 
tatil günleri hariç, açık olacaktır. Café Français, IFT ve Başkonsolosluğun normal 
çalışma saatleri haricinde herhangi bir tarihte organize ettiği özel etkinlikler ve 
davetler esnasında da açık olmalıdır. Böyle bir durumda IFT ve Başkonsolosluk Café 
Français’yi etkinlikten iki hafta önce haberdar etmelidirler.  
 
Ancak başkonsolosluğun takdirine bağlı olarak değerlendirilecek herhangi bir 
güvenlik riski durumunda, Başkonsolosluk, bildirimde bulunulmaksızın ve herhangi 
bir tazminata hak tanımaksızın Café Français’nin kapanmasını talep etme hakkını 
saklı tutar.  
 
 

G- Profesyonel faaliyete bağlı işletme masrafları ve vergiler 
 
Teklif Sahibi’ın ayrı bir elektrik sayacı bulunur ve bu sayaç faaliyeti için gerekli tüm 
elektrik enstalasyonları ve aletlerin tüketimini kayda alır. Teklif Sahibi elektrik 
tüketimi masraflarını kendisi karşılar.  
Telefon ve internet harcamaları Café Français’ye verilen hat üzerinden 
faturalandırılacaktır. Teklif Sahibi ayrıca, işgal edilen alana ve kaynakların kullanım 
oranına orantılı olarak yapılacak bir hesaplama ile ortak giderlere de (güvenlik, gaz, 
su, bakım) katılacaktır. 
İşletmeci; 
 

- faaliyeti ile ilgili vergi ve işletme paylarını ödemek zorundadır.  
- Kendi ya da çalışanlarının sorumluluğunu kapsayan ya da faaliyetini icra 

ettiği sürede müşterilerden kaynaklı eylemler dahilindeki veya binaların 
işgaliyesinde ya da inşaatından kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsayan 
bir sigorta poliçesi yaptırmalıdır. Sigorta tasdik belgelerinin bir kopyası, 
Teklif Sahibia ulaştırıldıktan hemen sonra Başkonsolosluk ve IFT’ye 
verilmelidir. 

 
H- Kira 

 
İşletmeci, Café Français’nin işletmesi ve işgaliyesi karşılığında teslim tarihinden 
itibaren IFT’ye her yıl, 
 

- her ayın 5’inden önce  aylık 25.000 TL tutarında aylık işgaliye bedeli 
ödemekle yükümlüdür.  

 
Bu işletme bedeli, Café Français’nin Başkonsolosluk bünyesindeki konumundan 
kaynaklanan kısıtlamalar ve Café Français’nin ticari işletmesi ile ilgili genel koşullar 
dikkate alınarak, temel piyasa değerine oranla değerinden daha düşük olarak 
belirlenmiştir. Öte yandan bu işgaliye bedeline, çalışma saatlerinden kaynaklanan özel 
kısıtlamalar nedeniyle yüzde 15’lik bir indirim dahildir (bkz yukarıdaki madde F). Bu 
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indirim, Teklif Sahibia IFT ve Başkonsolosluk tarafından çalışma saatlerini pazartesi-
Cumartesi arası 23.00’ten sonraya ve Pazar günleri 18.00’den sonraya taşıması yetkisi 
verildiğinde uygulanmayacaktır.  
 

- Dönem sonunda vergiler hariç cironun yüzde birine (%1) eşit değişken 
işletme payı. Teklif Sahibi, işletme ile ilgili faaliyet bütçesini Fransa 
Büyükelçiliği hesap denetleyicisine bildirmeyi taahhüt eder.  

 
- Sözleşmenin imzalandığı gün, işletmeci üç aylık işgaliye bedeli tutarındaki 

depozitoyu öder. 
 
 

I-  Mal sahibi ile sözleşme tarafı arasındaki ilişkiler 
 
Teklif Sahibi, IFT ile gerçek bir ortaklık geliştirmeli ve IFT’nin takipçilerine sunduğu 
etkinlik ve faaliyetlere dahil olmalıdır. Sözleşme tarafının inisiyatifi ile kararlaştırılan 
tüm tek seferlik etkinlik ve faaliyet, en az bir hafta öncesinden IFT tarafından 
onaylanmalıdır.  
 
Café Français’nin ticari politikası ve teklifinin Fransız kültür kimliği ve IFT’nin 
kültürel programları ile uyum içinde olmasını temin etmek amacıyla, menü ve fiyat 
listesinde yapılacak tüm değişiklik öncesinde IFT ve Başkonsolosluk tarafından 
onaylanmalıdır. 
  
 

J- Güvenlik 
 
Café Français’nin işletmecisi, işe aldığı personelin kimlik belgesi, sabıka kaydı ve 
cv’sinin bir kopyasını işe almadan önce mal sahibi temsilcilerine bildirmelidir.  
 
Tüm teslimatlar, Fransa Başkonsolosluğu binası girişinde güvenlik kontrolünden 
geçmelidir. Kontroller günlük stoklamalar için saat 08.00-10.00 arasında 
gerçekleştirilir. İstisnai teslimat saatleri IFT ile ortaklaşa belirlenmelidir.  
 
Genel olarak, işletmeci, özellikle de Fransa Başkonsolosluk bünyesinde polis 
birliğinin daimi olarak bulunmadığı açılış saatlerinde, halka açık olan çalışma 
saatlerinin ve personelin çalışma saatlerinin dışında güvenlik birimi danışmanları, 
binanın girişinde bulunan özel güvenlik şirketinin güvenlik görevlileri ile yakın 
işbirliği yapar.  
 
Bir tatsızlık halinde (göster, uyarı, tehdit...) güvenlik servisi mekanı ve dolayısıyla da 
Café Français’yi kapatmak/ve/veya boşaltmak için her türlü özgürlüğe sahiptir.  
 
 

K-  Sözleşme tütü ve yetki süresi 
 
Türkiye’de Fransız Büyükelçiliği tarafından temsil edilen Fransız Devleti ile işletmeci 
arasında imzalanan belge, geçici süreli bir İşgaliye Sözleşmesidir. Fransız Devleti, 
Teklif Sahibiın yükümlülüklerinden birini yerine getirmemesi ya da genel çıkar 
gerekçesiyle, en az üç ay öncesinden yazılı bildirmek kaydıyla, dilediği zaman 
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sözleşmeyi askıya alma ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Mal sahibinin 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, Fransa Büyükelçiliği tarafından üç yıllık bir 
süre için sözlü ve yazılı yenilemeye tabi olabilir.  
 
 

4. Seçim süreci: 
 
Şartname talep edildiği takdirde, IFT sekretaryasından telefon (0212-393 81 11) 
ya da mail aracılığıyla (saadet.ersin@ifturquie.org) temin edilebilir.  
 
“açmayınız” ibaresini taşıyan kapalı teklifler,  05 haziran 2015, Cuma günü, saat 
16.00’dan önce elden veya iadeli taahhütlü olarak   İstanbul Fransız Kültür Merkezi 
Genel Sekreter Yardımcısı Alain DUTACQ’a teslim edilebilir.  
 
Mekanı ziyaret etmek isteyenlerin (0212) 393 81 11 numaralı telefondan İstanbul 
Fransız Kültür Merkezi’nden randevu alması gerekmektedir.  
 
 
 
Başvuru dosyayı aşağıdaki belgelerden oluşur:  
 
- Başvuru sahibinin CV’si ve motivasyon mektubu 
- Şirket referansları: son üç yıla ait yıllık hesaplar. 
- Projenin tanımı: öngörülen yatırımlar, önerilen ekipman ve mobilyalar, 
düşünülen menü ve fiyat listesi, ortam ve dekor için kullanılması düşünülen 
malzemeler, iletişim planı. 
- Bir takvim yılında aylık tahmini faaliyet bütçesi (masraflar ve ürünler). 
- 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. 
 
 


