ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALSİNE DEMİR OKSİT SATIŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bu sözleşme, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü/Ankara ile ………... firması arasında
aşağıdaki yazılı şartlarda akdedilmiştir.
Bundan sonra Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü/Ankara “TEŞEKKÜL”, firma ise “ALICI”
olarak anılacaktır. Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ise “İŞLETME” olarak
anılacaktır.
MADDE 2. İŞİN BAŞLANGICI
Sözleşme imza tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde TEŞEKKÜL’ün daveti ile işe başlanılacak
olup işe başlama tarihi termin başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir.
MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İŞLETME’nin Sülfürik Asit Fabrikasında elde edilen yaklaşık 105.000 yaş ton (87.150 kuru ton)
kalsine demir oksitin (bundan sonra “ürün” olarak anılacaktır), stok sahasında, sahada bulunduğu
haliyle, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş şartlar dâhilinde satışı işidir.
Bu sözleşme, yurt içi satış için olup, ALICI’nın talep etmesi ve sözleşme eki (Ek-1) olan İhraç Kayıtlı
Satış Esaslarında yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla satış ihraç kayıtlı veya doğrudan
ihraç amaçlı olarak da yapılabilir.
MADDE 4. ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
4.1. Ürünün kuru bazda ortalama kimyasal özellikleri aşağıdaki gibidir.
Fe
Cu
SiO2

: % 62,00 - 65,00
: % 0,30 - 0,60
: % 5,00 - 7,00

As
S (Yanabilen)
S (Toplam)

: % 0,05 - 0,07
: % 0,20 - 0,40
: % 0,50 - 1,50

Ancak, satışa esas ürünün nemi yaklaşık % 17 ±2’dir.
4.2. Madde 4.1’deki kimyasal kompozisyon değerleri bilgi amaçlı olup TEŞEKKÜL bu değerleri
hiçbir zaman garanti etmeyecektir.
MADDE 5. SÖZLEŞME TUTARI
Birim Fiyat
: ….TL/ kuru ton
Toplam Tutar
: …….. - TL
KDV (%18)
: ……. - TL
Genel Toplam
: ……- TL
(Yalnız -………………………………….- TL’dir.)
Sözleşme tutarı ilk fiyat (ihale fiyatı) üzerinden hesaplanmış olup faturaya esas aylık birim fiyat Madde
9’da belirtildiği gibi hesaplanacaktır.
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Kesin teminat, damga vergisi ve karar pulu, noter masrafı, sözleşme bedeli üzerinden; ceza ve
kesintiler için verilecek olan teminat ise Madde 10.3’te belirtilen tutar kadar sözleşme akdi esnasında;
mal bedeli ise yurt içi satış ve ihraç amaçlı satış durumuna bağlı olarak ihraç kayıtlı satış esasları veya
doğrudan ihracat uygulamaları doğrultusunda tahsil edilecektir.
MADDE 6. İŞİN SÜRESİ
İşin süresi, TEŞEKKÜL tarafından aksi bildirilmedikçe, Madde 2 ile belirlenen başlangıç tarihinden
itibaren 12 aydır. ALICI’nın, sözleşme kapsamında bulunan ürünün tamamını sözleşme süresi içerisinde
fabrika sahası dışına çıkarması gerekmektedir.
MADDE 7. TERMİN
7.1. ALICI, TEŞEKKÜL'ün üretim ve stok durumunun uygunluğuna göre, aylık 10.000 yaş ton
ürün sevkiyatı yapacaktır.
Sülfürik Asit Fabrikasında 2019 yılı Ağustos ve Eylül aylarında revizyon çalışmaları nedeniyle
yaklaşık 45 (kırkbeş) gün boyunca üretim yapılamayacak olup ALICI’nın aylık 10.000 yaş ton’luk
termini, üretim ve stok durumunun uygunluğuna göre duruş günleri dikkate alınarak revize
edilecektir. (Örnek: 30 günlük bir ayın 15 günü duruş olması durumunda o ay 5.000 yaş ton sevkiyat
yapılacaktır).
Termin başlangıç tarihi Madde 2’de belirtilen işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir. Ay
hesaplamasında işe başlama tarihi esas alınacaktır (Örnek: İşe başlama tarihi 10.06.2019 ise; 1. Ay10.06.2019/09.07.2019, 2. Ay-10.07.2019/09.08.2019 gibi).
7.2. Ürünün mücbir sebepler nedeniyle üretilememesi, Sülfürik Asit Fabrikasında arıza, hammadde
temin güçlüğü, sülfürik asit stok tanklarının dolması, çalışma esnasında meydana gelebilecek fabrika
duruş ve arızalar gibi nedenlerden dolayı üretimin yapılamaması veya stokta ürün bulunamaması
hallerinde TEŞEKKÜL satış yapmayabilir.
Termin başlangıç tarihinden itibaren art arda 90 gün süresince stokta ürün bulunmaması halinde,
ALICI’nın talebi üzerine sözleşme karşılıklı sonlandırılabilir. Bu durumda ALICI kar kaybı dâhil
herhangi bir zarar ziyan talebinde veya masraf iadesi vb. nedenlerle tazminat talebinde bulunamaz.
TEŞEKKÜL’den kaynaklanan nedenlerden dolayı satış yapılamaması durumunda TEŞEKKÜL
termin programında revizyon yapma hakkını saklı tutar.
7.3. Termin programında belirtilen aylık miktarın üzerinde stokta ürün bulunması halinde, ALICI’ya
aylık termin miktarının üzerinde satış yapılabilecektir. Bu satışlar sözleşmenin toplam miktarını (+
opsiyon dahil) değiştirmez.
7.4. ALICI, taahhüt ettiği aylık termin miktarının dışındaki ürünün TEŞEKKÜL tarafından başka
isteklilere satışına itiraz edemez ve bu satışlardan herhangi bir hak iddia edemez.
MADDE 8. TESLİM ŞEKLİ, YÜKLEME ve NAKLİYE
8.1. Ürün, İŞLETME’nin Sülfürik Asit Fabrikası stok sahasında, bulunduğu yerde ve bulunduğu
şekilde teslim edilecektir.
8.2. İŞLETME’de ALICI’nın ürünü alabileceği 3 tane stok alanı bulunmaktadır. Bunlar; 1 adet
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konveyörlü 20.000 tonluk, 2 adet konveyörsüz 15.000 tonluk kapalı depolardır. Ürünün depolara
taşınması İŞLETME tarafından yapılacaktır. ALICI’nın ürünü hangi depodan alacağı ise, İŞLETME
tarafından belirlenecektir.
8.3. ALICI’nın talebi ve TEŞEKKÜL’ce uygun bulunması durumunda ürün, konteynere dökme olarak
da teslim edilebilecek ve talep edilmesi durumunda iç ve dış (C&F, CIF) nakliye de yapılabilecek olup
belirtilen ve benzeri hususlarda TEŞEKKÜL ve ALICI mutabakatı sağlanması kaydıyla bu işlemlerden
oluşacak tüm masraflar ALICI’dan peşin olarak tahsil edilecektir. Bu durumda, sevkiyatla ilgili talep,
işlem ve ödemeler sevkiyatın yapılacağı ayın ilk 5 (beş) iş günü akşamına kadar tamamlanacaktır.
8.4. Ürünün yükleme ve nakliye işi tamamen ALICI’ya aittir. İŞLETME’nin uygun görmesi
durumunda ürün araçlara İŞLETME loderleri ile yüklenebilecektir. Bu durumda her ayın sonunda
yüklenen ürün miktarına göre 2,66 TL/yaş ton yükleme bedeli üzerinden toplam tutar hesaplanarak
ALICI’ya fatura edilecektir.
8.5. Yükleme sonucu stok sahasının veya yükleme yapılan alanda oluşabilecek zemin bozukluklarının
düzeltilmesi ve temizliği ALICI tarafından yapılacaktır.
8.6. ALICI, sevkiyat öncesinde nakliyeci firmayı yazılı olarak TEŞEKKÜL’e bildirmek zorundadır.
8.7. ALICI’nın yetkili kıldığı nakliyeci firma, Madde 12’deki çalışma gün ve saatine uyacaktır.
8.8. Yüklemede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 65. Maddesi ve Yönetmeliğinin 128.
Maddesindeki tonaj haddi uygulanacak ve aracın ruhsatında belirtilen tonaj aşılmayacaktır.
8.9. ALICI’ya ait nakliye araçlarının tartım işlemleri TEŞEKKÜL sahasındaki kantarlarda boş ve dolu
olarak yapılacaktır. Faturaya esas tartı bu olacaktır.
8.10. Sevk edilen ürün miktarının tespitinde TEŞEKKÜL’ün kantar tartısı geçerli olacak, faturaya esas
kuru miktarın hesaplanmasında Madde 9.1’e göre gözetmen firma tarafından hazırlanan, nem analizi
raporundaki nem değerleri esas alınacaktır.
8.11. Araçlara yükleme, ruhsatlarında yazılı miktar kadar yapılacaktır. İstiap haddini aşan araçların
çıkışına izin verilmeyecektir.
8.12. Araçların kasaları branda ile kapatılacaktır.
8.13. Araçlar TEŞEKKÜL sahası içinde TEŞEKKÜL’ce belirtilen kural ve yasaklara uyacaktır.
8.14. Her ne şekilde olursa olsun karayollarında araçlara tahakkuk ettirilen cezalar ALICI tarafından
karşılanacaktır. Bu kapsamda TEŞEKKÜL’e gelecek cezalar ALICI’dan tahsil edilecektir.
8.15. TEŞEKKÜL sahası içerisinde ALICI’nın vasıtaları veya iş makineleri TEŞEKKÜL’e ait
bina, tesis, cihaz, makine ve sair varlıklarına zarar vermeyecektir. TEŞEKKÜL’e zarar vermesi
halinde oluşacak her türlü zarar bedeli % 25 fazlasıyla ALICI’dan tahsil edilecektir.
8.16. ALICI, 3. şahıslara vereceği tüm zarar ve ziyandan sorumludur. Bu kapsamda TEŞEKKÜL’e
gelecek cezalar ALICI’dan tahsil edilecektir.
MADDE 9. FATURAYA ESAS BİRİM FİYAT ve FATURALANDIRMA
9.1. Ton başına birim fiyat …-TL/kuru ton olup sözleşme süresince sabittir.
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Ürünün nem tayini için numune almaya ve analiz yapmaya TEŞEKKÜL’ce belirlenecek akredite,
bağımsız gözetmen bir firma yetkili olacaktır. Yetkili gözetmen firma tarafından sevkiyat aşamasında
numune alınacak ve nem analiz raporu hazırlanacaktır. Gözetim hizmetine ait oluşacak tüm giderler
için düzenlenecek faturalar ALICI adına olacak ve fatura tutarları ALICI tarafından ödenecektir. Bu
nem analizi raporu sonucuna göre aşağıdaki formül kullanılarak prim/ceza yansıtılmış ödemeye esas
toplam tutar (TL) hesaplanacaktır. Herhangi bir nedenle gözetmen firma tarafından nem analizi
yapılamaması durumunda TEŞEKKÜL’ce yapılacak/yaptırılacak analiz değerleri esas alınacaktır.
Ürünün nem değeri %17 ±2 olarak kabul edilecektir. İçerdiği nem oranına göre prim veya ceza
hesaplanmasında %17 ±2 aralığı esas alınacak ve analiz sonucu bulunan nem değerinin %15 - %19
(15 ve 19 dahil) aralığının dışında olması durumunda prim veya ceza hesaplanması aşağıdaki
formüllerle yapılacaktır:
Prim Uygulaması için;
F1= M x (F+(F/83 x (17-(A+2)))) TL
Ceza Uygulaması İçin;
F1= M x (F-(F/83 x ((A-2)-17))) TL
F1: Analiz sonucuna göre ödemeye esas toplam tutar TL
M : Tesellüme esas miktar Kuru Ton
F : Firmanın teklifinde verdiği fiyat TL/Kuru Ton
A : Analiz sonucu bulunan nem değeri
9.2. Ödemeler Türk Lirası olarak yapılacaktır. Ürün bedeline, Katma Değer Vergisi eklenecek ve
sevkiyata başlamadan önce TEŞEKKÜL’ün TC Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal
Bankacılık Şubesi IBAN NO: TR06 0001 0017 4537 7122 4562 98 nolu hesabına yatırılacaktır.
Sevkiyat işlemi, ödemenin tam ve eksiksiz olarak TEŞEKKÜL hesaplarına geçmesinden sonra
yapılacaktır. ALICI, sözleşme süresi boyunca herhangi bir nedenle zarar talebinde bulunmayacaktır.
9.3. ALICI, ürünü ihraç kayıtlı olarak talep etmesi durumunda, sevk edeceği mal bedelini TL olarak
TC Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesindeki IBAN NO: TR06 0001
0017 4537 7122 4562 98 nolu hesabına peşin olarak yatıracaktır.
9.4. ALICI, ürünü doğrudan ihracat olarak talep etmesi durumunda, sevk edeceği mal bedelini TL
olarak TC Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesindeki TR06 0001 0017
4537 7122 4562 98 nolu hesaba yurtdışından yatırılmasını sağlayacaktır. İhraç olması durumunda
fatura ve sevk evrakları ALICI’nın bildireceği yurt dışında yerleşik bir firma adına düzenlenecektir.
9.5. ALICI’nın taşıdığı miktar, TEŞEKKÜL’ce Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yasal sürede
fatura edilecektir.
9.6. Sevkiyatı yapılan ürün TEŞEKKÜL kantarlarında tartılacak ve bu tonaj üzerinden ALICI’ya
fatura edilecektir. ALICI bu duruma itiraz edemez ve başka bir analiz yöntemi sonucuna göre talepte
bulunamaz.
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9.7. İhraç kayıtlı satış yapılması durumunda KDV tahsilâtı yapılmayacaktır. Ancak, sözleşme
fiyatının üzerine 10 TL/kuru ton finansman gideri ilave edilecektir. Ayrıca bu fiyat farkından doğan
damga vergisi ve karar pulu ALICI’dan tahsil edilecektir.
9.8. İhraç kayıtlı satış yapılması halinde ürün bedelinin %25’i oranında ek teminat alınacaktır.
9.9. Doğrudan ihracat olarak ürün istenmesi durumunda TEŞEKKÜL ve ALICI mutabakatı
sağlanması kaydı ile birim fiyat ve birim ton başına talep edilen ilave tüm maliyetler, sevkiyat öncesi
TL olarak TEŞEKKÜL hesabına yatırılacak ve fatura ile B/L (konşimento) nihai müşteri adına
düzenlenecektir.
ALICI, B/L’de notify olarak belirtilebilecektir.
9.10. Faturaya ürün ismi olarak “kalsine demir oksit” yazılacaktır.
9.11. İş bu sözleşme kapsamında ALICI’nın eksik ödemelerden ya da başka nedenlerden dolayı
TEŞEKKÜL’e borçlu olması halinde, ALICI sevkiyat işleminden önce bu borçlarını yukarıda
belirtilen banka hesabına yatırmadıkça sevkiyat işlemi yapılmayacaktır.
MADDE 10. TEMİNATLARIN ALINMASI VE İADESİ
10.1. Bu işe ait Kesin Teminat tutarı, K.D.V. hariç, toplam ihale bedelinin % 6’sı (altı) olup ALICI
……..-TL’yi (Yalnız –…………….-TL) kati ve süresiz teminat olarak vermiştir.
10.2. İhraç kayıtlı satışlarda kesin teminattan ayrı olarak işleme esas mal bedelinin %25’i kadar kesin
teminat alınır.
10.3. ALICI, kesin teminatın dışında sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle
oluşabilecek her türlü ceza ve kesintiler için 60.000-TL’yi (Yalnız –atmışbin- TL) kati ve süresiz
teminat olarak vermiştir.
10.4. ALICI’nın bu sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini eksiksiz ve sözleşmeye uygun olarak
yerine getirdiğinin ve sözleşmeden dolayı TEŞEKKÜL’e herhangi bir borcunun kalmadığının tespit
edilmesi halinde kesin teminatı ile ceza ve kesintiler için verdiği teminatı ALICI’ya iade edilir.
10.5. Her hangi bir nedenle teminatlarda bir eksilme olursa ALICI, kendisine yapılan yazılı
bildirimden başlayarak en geç 7 iş günü içinde teminatı tamamlamak zorundadır. ALICI bu süre
içinde teminatı tamamlamazsa, sözleşmenin feshine ilişkin hükümler uygulanır.
10.6. Her ne nedenle olursa olsun cezai şart olarak irat kaydedilen teminatlar, ALICI’nın doğmuş
veya doğacak borçlarından düşülmez.
MADDE 11. ALICININ SORUMLULUKLARI
11.1. ALICI, Sosyal Güvenlik ve diğer mevzuatla ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uymak
zorundadır. Bu konulardan doğan yükümlülüklerle mali, cezai ve hukuki her türlü sorumluluk
doğrudan ALICI’ya aittir. TEŞEKKÜL belirtilen hususlarda bir ödeme yapmak durumunda kalır veya
bir zarara uğrarsa bu meblağ ALICI’dan tahsil edilecektir. Tahsil edilemediği durumlarda bu bedel
ALICI’nın ceza ve kesintiler için verdiği teminatından kesilecektir. Bu teminat miktarının üzerinde
bir bedel olması durumunda kalan kısım Kesin Teminatından kesilecektir. Zararın Kesin Teminatı da
aşması durumunda, aşan kısımdan ALICI sorumludur.
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11.2. ALICI, yükleme, taşıma, boşaltma veya ara stoklama sırasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve
bu kanuna bağlı yürürlükteki ilgili yönetmeliklerin hükümlerine uyacak olup, çevreye verebileceği
zarardan sorumludur. Bu konularda TEŞEKKÜL’e gelecek cezalar ALICI’dan tahsil edilir.
MADDE 12. ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ
12.1. Satın alınan ürünün yükleme ve nakliyesi çalışma günlerinde ve 08.00 – 23.00 saatleri arasında
yapılacaktır. TEŞEKKÜL’ce aksi bildirilmedikçe Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde
yükleme ve nakliye yapılmaz. ALICI’ya ait nakliye araçları belirtilen saatlerden önce çalışma
sahasına giremeyecek, çalışma saatleri sonunda ise İŞLETME sahası dışına çıkacaktır.
12.2. TEŞEKKÜL, ürün teslim gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir. Teslim gün ve saatlerinde
değişiklik yapılması durumunda TEŞEKKÜL bunu ALICI’ya bildirecektir. Ayrıca ALICI’nın bildirdiği
gerekçenin TEŞEKKÜL’ce uygun görülmesi halinde, hafta sonlarında da yükleme yapılabilir.
MADDE 13. İŞ ARTIŞI-EKSİLİŞİ
TEŞEKKÜL, +/- % 20 aralığında iş artışı veya iş eksilişi yapma hakkını saklı tutar. İş artışı veya iş
eksilişi yapılması durumunda TEŞEKKÜL aynı oranda sözleşme süresini değiştirebilir.
MADDE 14. CEZAİ ŞARTLAR
14.1. Sözleşme süresi içerisinde, stoklarda yeterli ürün bulunmasına ve sözleşmede herhangi bir iş
eksilişi uygulanmamasına karşın, aylık termin programı miktarından eksik ürün alınması durumunda
eksik kalan kısım için yaş ton başına günlük 0,20 TL/yaş ton gecikme cezası uygulanır. Bu ceza
aylık termin bitim tarihinden sonra TEŞEKKÜL tarafından hesaplanarak ALICI’ya yazılı olarak,
faksla veya elektronik posta ile bildirilir.
14.2. Sözleşme bitim tarihi itibariyle İŞLETME stok durumunun müsait olmasına rağmen taahhüt
miktarından eksik ürün kalması halinde ALICI’ya taahhüdünden eksik kalan miktarı
tamamlayabilmesi için en az 10 gün ek süre verilir. Bu süre içerisinde eksik kalan kısım için yaş ton
başına günlük 0,20 TL/yaş ton gecikme cezası uygulanır. Cezalı ek süre sonunda da kalan termin
miktarının tamamlanmaması durumunda TEŞEKKÜL sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir ve fesih
durumunda ALICI’nın kesin teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir.
MADDE 15. SATIŞIN DURDURULMASI VEYA İPTALİ
TEŞEKKÜL, herhangi bir nedenden dolayı ürün satışını durdurmak veya iptal etmek zorunda kalırsa,
durumu ALICI’ya bildirerek sözleşmeyi sona erdirebilir. Sözleşme genel hükümlere göre tasfiye
edilerek, teminatlar Madde 10’daki hükümler çerçevesinde ALICI’ya geri verilir.
MADDE 16. MÜCBİR SEBEPLER
16.1. Mücbir sebep olarak kabul edilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) İthalat veya ihracatın yetkili makamlarca kısıtlanması,
b) Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler,
c) Kısmi veya genel seferberlik hali,
ç) Grev,
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d) Genel salgın hastalıklar,
e) Ambargo konulması,
f) Yol güzergâhının taşımaya olanak vermeyecek şekilde kapanması ve başka güzergahtan nakliye
yapılamaması (Bu durum, TC Karayolları Bölge Müdürlüğünden belgelenecektir),
g) İşlerin durdurulmasını gerektiren yasal hükümler veya hükümet kararları,
ğ) Önceden bilinemeyen ve giderilemeyecek ölçekte olağanüstü bir durumun ortaya çıktığının
belirlenmesi ve bunun TEŞEKKÜL’ce de mücbir sebep olarak kabul edilmesi,
16.2. Mücbir sebeplerden bir veya birkaçının meydana gelmesi halinde, tarafların sözleşmede
belirtilen hususları yerine getirememesi nedeniyle, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi
için bu hallerin bitimine kadar süre tanınır. Bu haller yedi günden fazla sürerse taraflardan biri
sözleşmeden dönme hakkına sahiptir ve bu durumda taraflardan hiç biri meydana gelebilecek zararı
karşı taraftan isteme yoluna gidemez.
16.3. Sözleşme şartlarını yerine getiremeyecek olan taraf birinci fıkranın (f) ve (ğ) bentleri hariç
olağanüstü hallerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinden veya
Ticaret Odasından alınacak resmi belgelerle birlikte, karşı tarafa durumu derhal bildirir.
16.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin fesih edilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilir, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
MADDE 17. DEVİR VE TEMLİK
17.1. ALICI’nın yazılı istemi ve TEŞEKKÜL’ün yazılı izni ile sözleşme devredilebilir.
17.2. Sözleşmeyi devralacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
17.3. Teşekkülün yazılı izni olmadan ALICI işi devrettiği takdirde, sözleşme her hangi bir uyarı
yapılmaksızın ve süre verilmeksizin feshedilerek kesin teminatı cezai koşul olarak irat kaydedilir.
17.4. Teşekkülün yazılı izni ile işin bir başkasına devri halinde ihaleyi devralan firmadan kesin
teminat ile ceza ve kesintiler için verilen teminat, karar ve sözleşmeye ilişkin tüm vergiler ile diğer
harçlar alınır. Bu durumda eski ALICI’nın sorumluluğu, devralan ALICI ile birlikte müşterek ve
müteselsil olarak devam eder. Bu nedenle eski ALICI’nın teminatları iş bitimine kadar tutulur.
MADDE 18. SÖZLEŞMENİN FESHİ
18.1. ALICI’nın sözleşme süresi içerisinde taahhüt ettiği termin programına uymayıp eksik aldığı
ürün miktarının 20.000 yaş tonu bulması veya ALICI’nın taahhütlerini yerine getiremeyeceğini
bildirmesi durumlarında TEŞEKKÜL ALICI’ya uyarıda bulunmaksızın ve ek süre vermeksizin
sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir. Sözleşmenin tek taraflı fesh edilmesi durumunda taahhüt
miktarından kalan kısmın TEŞEKKÜL tarafından başka isteklilere satışından TEŞEKKÜL aleyhine
bir fiyat farkı oluşması durumunda bu fark ALICI’dan tahsil edilir.
18.2. ALICI’nın sözleşmedeki taahhütlerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi ya da sözleşmeye
aykırı davranması sonucunda TEŞEKKÜL’ün uğrayacağı her türlü zarar, yasal ticari faizi ile birlikte
ALICI’dan ayrıca tahsil edilir. Cezai şart olarak irat kaydedilen kesin teminat tutarı TEŞEKKÜL’ün
alacak ve zararına mahsup edilmez.
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18.3. Sözleşmenin, tek taraflı feshedilmesi halinde ALICI’nın kesin teminatı cezai şart olarak irat
kaydedilir ve sözleşmeden doğmuş alacaklar; sözleşmenin feshi ve gecikme nedeniyle uğranılan zarar
ve ziyan ile taahhütten kalan ürünün başka isteklilere satışından TEŞEKKÜL aleyhine oluşacak fiyat
farkı, sözleşme hükümleri çerçevesinde ALICI’dan ayrıca tahsil edilir.
MADDE 19. ALICININ İFLASI
ALICI’nın iflası veya işlerinin tasfiyesine veya sanatını yapmaktan meni’ne karar verilmesi halinde
sözleşme kendiliğinden münfesih olur. Kesin teminat cezai şart olarak gelir kaydedilir. Diğer zarar ve
ziyan için TEŞEKKÜL, iflas masasına alacaklı sıfatı ile iştirak eder.
MADDE 20. ALICININ ÖLÜMÜ
20.1. ALICI'nın ölümü durumunda TEŞEKKÜL, mevcut sözleşme şartlarının aynen kabulü ile
ALICI'nın varisleri ile sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte serbesttir. Devam ettirmek istememesi
halinde sözleşme münfesih olur.
20.2. Sözleşmenin yukarıdaki nedenle feshedilmesi halinde, ALICI'nın varisleri iadeli-taahhütlü yazı ile
işin tasfiyesi için yapılacak tespitte hazır bulunmak üzere davet edilirler. İlgililer davete uymazlarsa bu
tespit TEŞEKKÜL'ce tek taraflı olarak yapılır ve karşı tarafa tebliğ edilir. Bu şartlar altında karşı
tarafın TEŞEKKÜL’ce yapılan tespite herhangi bir itiraz hakkı olamaz. Yapılan tespit sonucuna göre
ALICI'nın borçları kesin teminattan düşülerek teminatın kalanı, borç yok ise teminat ve sair alacakları
vârislerine hakları dâhilinde iade edilir. Teminatın mevcut borcu karşılamaması halinde ise söz
konusu borç vârislerinden tahsil edilir.
MADDE 21. SÖZLEŞME HARÇ ve MASRAFLARI
Sözleşme akdinden ve yürütümünden doğacak her türlü vergi, resim, harç, sigorta, ihale ilan
giderleri, yükleme, nakliye masrafları, gözetmenlik hizmeti masrafları, noter masrafı ve sair
masraflar ALICI’ya aittir.
MADDE 22. İHTİLAFLARIN HALLİ
İş bu sözleşme hükümlerinin tatbikinden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Ankara Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 23. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
23.1. TEŞEKKÜL’ ün adresi

: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010-Etlik-Keçiören/ANKARA

Tel No

: 0-312-294 23 42

Faks No

: 0-312-232 59 10

Elektronik Posta Adresi

: pazsat@etimaden.gov.tr
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23.2. ALICI’nın Tebligat Adresi :

Tel No

:

Faks No

:

Elektronik Posta Adresi

:

23.3. Müracaat tarihinden itibaren teminatlar iade edilinceye kadar taraflar, Madde 23.1 ve 23.2.’de
belirtilen adresleri tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri iadeli taahhütlü yazı,
faks ya da bizzat dilekçe ile karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili
tarafa yapılmış sayılır.
23.4. ALICI’nın ortaklık olması halinde yalnızca ortaklığı temsil eden pilot ortağa tebligat yapılır. Bu
tebligat ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin hepsine yapılmış sayılır.
MADDE 24. SÖZLEŞMENİN MADDELERİ
24.1. İşbu Sözleşme ile Ek-1 de yer alan İhraç Kayıtlı Satış Esasları, Teklif Alma Şartnamesi ile
birlikte bir bütündür ve sözleşme hükümleri gibi hüküm ifade ederler.
24.2. İşbu sözleşme, bu madde ile birlikte 24 (Yirmidört) maddeden ibaret olup, kesin teminatın
verilmesi ve taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer. …. /…. /2019

TEŞEKKÜL

ALICI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK (1) : İhraç Kayıtlı Satış Esasları
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