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TAZE / SOĞUTULMUŞ KEMİKSİZ SIĞIR ETİ ALIM SÖZLEŞMESİ 

 

Madde 1 – Sözleşmenin tarafları 

Bu sözleşme, bir tarafta ………………….. (Bundan sonra Alıcı olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………. 

(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

 

Madde 2 – Sözleşmenin konusu 

Sözleşmenin konusu; Alıcının grup şirketleri adına alacağı ekli teknik Şartname sağlık şartlarına uygun 

Taze/Soğutulmuş Kemiksiz Sığır eti, kırmızı et ürünleri ve kırmızı et mamulleri işbu sözleşmede belirtilen şartlarda 

alımı işini kapsar. 

 

Madde 3 – Taraflara ilişkin bilgiler 

3.1 Alıcının 

a) Adı: ………………….. 

b) Tebligat adresi: …………… 

c) Telefon numarası: ………………… 

d) Faks numarası: ………………… 

e) Elektronik posta adresi: ……………….. 

3.2 Yüklenicinin 

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………… 

b) Yüklenicinin adresi: ………………. 

c) Telefon numarası: ……………….. 

d) Faks numarası: …………….. 

e) Elektronik posta adresi: ………………….. 

3.3 Her iki taraf 3.1. ve 3.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres 

değişiklikleri karşı tarafa sözleşmenin 3.4. maddesinde belirtilen usulde tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese 

yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

3.4 Taraflar arasında yapılacak tebligat tarafların yetkililerine elden teslim, faks, elektronik posta ve kargo gibi 

diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 

 

Madde 4 – Sözleşmenin ekleri 

a) Teknik şartname, 

Sözleşmenin ekleri sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olup Alıcı ve Yükleniciyi bağlar. 

b) Fiyat listesi 

c) Ürün listesi 

 

Madde 5 – Tebligat Dili 

Taraflar işbu sözleşme kapsamındaki her türlü yazılı tebligatlarını Türkçe olarak yapacaktır. Başka bir dilde 

yapılacak tebligatlar yok hükmünde kabul edilir. 

 

Madde 6 – Sözleşme Konusu Mal 

6.1 Mal: Teknik şartnamede şekli ve içeriği belirlenmiş olan şartlara haiz Taze/Soğutulmuş Kemiksiz Sığır Eti, kırmızı 

et ürünleri ve kırmızı et mamulleri dir.  

6.2 Ürünün Özellikleri: Sözleşme konusu Taze/Soğutulmuş Kemiksiz Sığır Eti, kırmızı et ürünleri ve kırmızı et 

mamulleri sözleşme ekinde yer alan teknik şartname çerçevesinde aranan şartlara haiz etler olacaktır. 
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6.3 Teslim Yeri ve Şekli: 

Yüklenici, sözleşmeye konu etleri, ürünleri ve mamulleri Alıcının göstereceği depolara nakliye dahil olacak şekilde 

Alıcının istediği miktarlarda ve tarihlerde teslim edecektir. Alıcı talep ettiği miktarları teslim zamanından en az 2 

gün önce Yükleniciye fax veya mail yoluyla bildirecektir. 

 

Madde 7 – Sözleşmenin bedeli 

7.1 Yüklenici, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce, ürünler için üzerinde mutabık kalınan güncel piyasa fiyat 

listesini Alıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Bu fiyat listesinde yapılacak değişikliklerin, değişikliğin yürürlüğe 

girmesinden en az 5 (beş) takvim günü önce Alıcıya yazılı olarak fax veya e-mail yoluyla bildirilmesi zorunludur. 

Aksi takdirde eski, yani değişikliklerden önceki, listedeki fiyatlar geçerli ve bağlayıcı olmaya devam edecektir. 

7.2 Sözleşme kapsamına dâhil edilmiş bulunan ürün, Alıcının ve/veya Grup Şirketinin sahibi bulunduğu 

mağazalarda üçüncü kişilere arz edilecektir. Ürünlerin söz konusu mağazalarda ne şekilde ve mağazanın neresinde 

pazarlanacağı, bu amaçla kullanılacak mahallin özelliği vb. hususlarda karar verip uygulama yetkisi bütünüyle 

Alıcıya aittir. Alıcı ürünleri uygun muhafaza koşullarında depolama yapılacak aksi durumda ürünlerde yaşanacak 

bozulmalarda yüklenici sorumlu değildir.  

 

Madde 8 – Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 

8.1 Malın alıcıya teslim edilmesine kadar yapılacak hayvan temini, hayvan kesimi, her türlü test ve laboratuvar 

analiz masrafları, soğutma ve karkasın parçalanması, kemiksiz hale getirilmesi, ambalajlanması, etiketlenmesine 

yönelik her türlü giderler ile etin Teknik Şartnameye uygun şekilde soğuk zincir içinde nakli, sigorta, Alıcı teslim 

yerlerine taşınması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaptırılacak laboratuvar analizlerine ilişkin her türlü 

masraf Yükleniciye ait olup yukarıdaki sözleşme bedeline dahildir. Bu bedellerin Alıcı tarafında ödenmesi 

durumunda Yükleniciye fatura kesilerek alacaklarında düşülecektir. 

8.2 Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca ödenmesi zorunlu olan Katma Değer Vergisi, alıcı tarafından 

ödenecektir. 

8.3 Etiketlerin ve dış ambalajların üzerinde bulunması zorunlu olan logo ve işaretlere ait çizgi grafikler Alıcı 

tarafından Yükleniciye elektronik dosya formatında verilecektir. Yüklenici birim ambalajlarda ve dış ambalajlarda 

kullanılmak üzere yeterli sayıda etiketi ve birim ambalaj/dış ambalajı üretim ve teslim programına uygun olarak 

zamanında temin edecektir. 

8.4 Malın alıcının teslim noktasına kadar ortaya çıkacak diğer her türlü masraf yüklenici tarafından ödenir. 

8.5 Alıcıya fatura edilen ve ödemesi yüklenici tarafından yapılmayan masraflar, bilahare Yüklenicinin alacağından 

mahsup edilmek üzere Alıcı tarafından ödenecek ve yükleniciye fatura edilecektir. 

 

Madde 9 – Yüklenicinin Üretim Yapacağı/Yaptıracağı Tesisler 

9.1 Yüklenici, Tarım ve Orman Bakanlığınca onay verilen kesimhanelerde üretim yapacaktır. 

9.2. Hangi tesiste/tesislerde kesim yapılacağı yüklenici tarafından kesimin başlayacağı tarihten en az 2 (iki) takvim 

günü önce Alıcıya fax veya mail olarak bildirilecektir.  

9.3 Yüklenici işe başladıktan ve işin bir kısmını tamamladıktan sonra, kalan işin bir kısmını veya tamamını başka bir 

tesiste yapmak isterse Alıcı bu talebi değerlendirip değerlendirmemekte serbesttir. 

 

Madde 10 – Hayvan Kesimi, Soğutma, Parçalama ve Taşıma 

Kesim, soğutma, parçalama ve taşıma işleri sözleşme ekinde yer alan teknik şartnameye göre yapılacak olup, 

kesilecek hayvanlar ve sevk edilecek etler teknik şartnamede aranan şartlara haiz olacaktır. Bu şartları taşımayan 

etlerle ilgili olarak yapılacak cezai müeyyideler Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

 

 

Madde 11 – Etiketleme ve Ambalaj 
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Etiketleme ve ambalajlama işleri işbu sözleşme ekinde yer alan teknik şartnameye göre yapılacaktır. Etiket ve 

ambalaj masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

 

Madde 12 – Tartım ve Faturalandırma 

12.1 Üretimi yapılmış her bir sevkiyatı oluşturan paletlerin koli sayısı, brüt ve net ağırlıkları ile ürünün adı ve 

paletler üzerinde belirtilecektir. 

12.2 Faturalarda tartım sonuçları net olarak ifade edilecektir. 

12.3 Ödemelerde Alıcının teslim yerinde yapılacak tartım sonucu tespit edilen net ağırlık esas alınacaktır. Net 

ağırlık hesaplanırken her türlü ambalaj malzemesi (taşıyıcı paletlerin köşebentlerinin, streç filmin, dış ambalajların 

ve birim ambalajların ağırlıkları vb.) tartım ağırlığından dara olarak düşülecektir. 

 

Madde 13 – Malın Teslimi 

13.1 Alıcı, siparişlerini Yükleniciye yazılı olarak fax veya e-mail yoluyla iletecektir. Alıcının promosyon veya başka 

bir nedenle alım miktarlarındaki %20’yi aşan sipariş artışlarda beş gün önceden talebini yükleniciye bildirecektir. 

Yüklenici kendisine iletilen talepleri onaylayıp onaylamadığını, onaylıyorsa kapsamını aynı yolla derhâl Alıcıya 

bildirmekle yükümlüdür. Taraflar arasında bu şekilde mutabakat sağlanmakla, ısmarlanan ürün konusunda, 

taraflar arasında işbu Sözleşme şartıyla anlaşma sağlanmış ve Yüklenici, mücbir sebepler haricinde, söz konusu 

ürünü teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmiş olur. Alıcının sürekli/periyodik veya asgari bir sipariş verme 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. Alıcı tarafından verilen satın alma siparişlerinin ve/veya iade ürünlerinin Yüklenici 

tarafından karşılanması zorunludur. İade ürün için fiyat farkı kesilemez. 

13.2 Alıcının teslimini talep ettiği ürün Yüklenici tarafından Siparişte belirtilen adrese ve Siparişte belirtilen süre 

içerisinde, irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir. Yüklenici, irsaliye üzerine ürünün teslim adresini ve Alıcı sipariş 

tarihini ve kodunu yazarak teslim edecektir. Üzerinde Alıcının sipariş tarihini taşımayan irsaliye ile gelen ürünlerin 

kabulü yapılmayacaktır. Yüklenici, irsaliyede yukarıda yazılı bilgilerin yer almaması halinde, bilgiler 

tamamlanıncaya kadar, gerekli görmesi halinde Alıcının ürünleri kabul etmeyebileceğini ve ürün kabul edilse dahi 

fatura bedelinin ödenmeyeceğini kabul etmiştir. Yüklenici, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine 

getirmemesinden kaynaklanan, Alıcının bu sebeple mahrum kaldığı kazanç, promosyon dönemlerinde ürünün 

bulunabilirliğinin sağlanamamasından doğan tüketici şikayetleri de dahil olmak üzere tüm zarar, ziyan, kayıp ve 

hasarlar için Alıcıya karşı sorumlu olacaktır. 

13.3 “Siparişte öngörülen süre içerisinde, "Siparişte yer alan teslim adres ve/veya adreslerine ürünün sevk 

edilememesi veya geç sevk edilmesi halinde; Alıcının seçim hakkı doğar. Alıcı aşağıdaki imkanlardan herhangi birini 

seçmekte serbesttir. Alıcı, bir olayda yaptığı seçimle diğerinde bağlı değildir. 

aa. Alıcı sevk edilen ürünü teslim almayabilir. Bu halde ürünün süresinde teslim edilmemesi sebebiyle ürünlerin 

üçüncü kişilerden temin edilmesi veya cari fiyatlarının bulunması halinde, oluşan fiyat farkından kaynaklanan 

zararını Yükleniciden tahsil edebilir ve ayrıca geç sevkiyattan kaynaklanan satış kaybı (ortalama günlük satış miktarı 

x ürünün birim net karı x kayıp gün sayısı) bulunarak "Hasar Tazmin Faturası" karşılığında Yüklenici tarafından 

Alıcıya ödenir. Eğer ürün promosyon döneminde ise dönem satışının %5'i: eğer o işyeri türünde muadili 

bulunmayan bir ürünse %10’nu ilave olarak Yükleniciye fatura edilir. 

bb. Alıcı, eğer isterse, süresinden sonra gelen ürünü teslim alabilir. Bu halde Yüklenici, Alıcının ürün bedelinden 

asgari %2 iskonto yapmasını kabul eder. Ayrıca Yüklenici, geç teslimden kaynaklanan satış kaybı ile 3. kişilerden 

temin edilen ürünler için doğan fiyat farkından kaynaklanan zararları da karşılamayı kabul ve taahhüt eder. 

13.4 Yüklenici, Alıcıya tedarik edeceği ürünün mevzuat gereği tescili gerekiyor ise Ticaret Borsasına tescilini 

yaptırmayı ve tescil ücretlerini ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 

13.5 Yüklenici, sipariş konusu ürünleri Alıcının talep ettiği miktarlar üzerinden teslim etmekle yükümlüdür. 

13.6 Alıcı teslim yerlerine getirilen ürünler, düzenli olarak istiflenmiş, çeşit bazında ayrıştırılmış şekilde sevk 

edilecektir. 
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Madde 14 – Teminata İlişkin Hükümler 

14.1 Teminat Tutarı 

14.1.1 Sözleşme bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda nakit veya teminat 

mektubunu teminat olarak verecektir. Teminat mektubunun süresi sözleşme süresinden en az 60 gün fazla 

olacaktır. 

14.1.2 Yüklenici Alıcıya ………. (…………..) tutarında teminat mektubu verdikten sonra sözleşme yürürlüğe girecektir 

veya teminat mektubu verilene kadar Yükleniciye kesmiş olduğu faturalar için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

14.1.3 Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde teminat mektubunun 

süresinin uzatılan süreyi kapsamaması durumunda, teminat mektubunun süresi yeni süreye uygun olarak uzatılır. 

14.2 İbralaşma ve Teminatın Satıcıya İade Edilmesi Taahhüdün, sözleşme ve teknik şartname hükümlerine uygun 

olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İşverene herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten 

sonra taraflar arasında ibralaşma yapılarak Yüklenici Teminatı iade edilecektir. 

 

Madde 15 – Ödemeye İlişkin Hükümler 

15.1 Ödemeye esas net ağırlık belirlenip, ödemeye esas evraklar eksiksiz olarak Alıcıya teslim edilecektir. Yüklenici 

sorumluluğunda olan ve gerçekleşen herhangi bir teslimata ait gecikme cezası, diğer cezalar veya zarar gibi Alıcının 

alacağı var ise toplam ceza ve alacak tutarı yüklenicinin alacağından düşülecektir. 

15.1.1 Alıcı, yüklenicinin alacağından ödeme sırasında sözleşmenin 17,1 Maddesinde belirtilen sebepler ve Madde 

8 de ifade edilen giderlere ilişkin bloke tutabilir. 

15.2 Alıcı teslim edilen her partinin bedelini teslimden 60 takvim günü sonra Yüklenicinin belirttiği Banka hesabına 

havale edecektir. 

15.3 Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır. 

15.4 Ödemeye esas belgeler: 

− Borsa tescili yapılmış Orijinal Ticari Fatura,  

− Yüklenici tarafından düzenlenen ve yüklenici ile alıcının temsilcisinin imzalamış olduğu sevk irsaliyesi Yüklenici 

yukarıda sayılan belgeler dışında ihtiyaç duyulacak diğer her türlü belgeyi de istenen formatta tanzim/temin 

ederek verilen süre içinde Alıcıya ulaştırmayı taahhüt eder. Bu belgelerin düzenlemesinden veya zamanında 

ulaştırılmaması sebebiyle tahliye, teslim alma ve ödemede meydana gelecek gecikmelerde sorumluluk Yükleniciye 

aittir. 

15.5 Ödemelerde Alıcıya ait tesis veya Alıcının göstereceği kantarda yapılacak tartım sonucu tespit edilen net 

ağırlık esas alınacaktır. 

 

Madde 16 – Yüklenicinin Yükümlülükleri 

16.1 Sözleşme konusu malın teslimini, sözleşme ve teknik şartname hükümlerine uygun şekilde; belirlenen süre, 

miktar ve bedel çerçevesinde gerçekleştirmek. 

16.2 Yüklenici, sipariş konusu ürünleri, Alıcının istekleri doğrultusunda, konu ile ilgili yürürlükte olan mevzuat ve 

standartlara (taklit ve tağşiş de dahil olmak üzere), Türkiye Resmi Standartlarına ve/veya ilgili norm ve 

yönetmeliklere uygun olarak imal, tedarik ve teslim etmekle yükümlüdür. 

16.3 Yüklenicinin sözleşme hükümlerini ihlal etmesi nedeniyle Alıcının ve/veya üçüncü şahısların bir zarara 

uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmek üzere Alıcıya 21 (yirmibir) takvim günü içinde ödeme 

yapmak. 

16.4 Sözleşme konusu malların Alıcı tesislerine teslimine kadar uygun şekilde muhafazasını ve soğuk zincir 

şartlarını yerine getirmek. 

16.5 Alıcı tarafından üretim yapılacak tesislerde görevlendirilecek personelin görevlerini yerine getirebilmeleri için 

her türlü kolaylığı göstermek; görevli personelin her türlü ikaz ve uyarısını titizlikle değerlendirerek gereğini derhal 

yapmak. 
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16.9 Malların Alıcı tarafından teslim alınmasından önce meydana gelebilecek zayi ile malın kısmen veya tamamen 

hasar görmesi gibi durumlarda sözleşme süresi içinde malları yenisi ile değiştirmek. 

16.10 Yüklenici, tedarik ettiği ürünü işin niteliğine uygun bir ambalaj içerisinde teslim edecektir. Ambalajı bozuk 

ürün, Yükleniciye iade edilecektir. 

16.11 Sözleşme ile ilgili olarak ödenmesi gereken vergiler Yükleniciye aittir. Bu bedeller Alıcı tarafında ödenmesi 

durumunda Yüklenicinin alacaklarında kesilecektir. 

16.12 Yüklenici ürün tesliminden sonra keseceği faturayı borsa tescili yaptırdıktan sonra Alıcıya gönderecektir. 

Borsa tescili gerekli olmayan faturalarda tescil işlemi yapılmayacaktır.  

16.13 Yüklenici, Alıcının talebi olur ise verilen hayvan kulak numara listesine göre hayvanları kesecektir. 

 

Madde 17 - Mücbir sebeplerden dolayı satıcıya cezasız süre verilecek haller 

a) Doğal afetler, 

b) Kanuni grev, 

c) Genel salgın hastalık, 

d) Savaş veya terör olayları, 

e) Gerektiğinde Alıcı tarafından belirlenecek diğer haller. 

Yukarıda belirtilen hallerin cezasız süre verilebilecek haller olarak kabul edilmesi için bu hallerin; 

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, 

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, 

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, 

e) Mücbir sebebin oluşmasından itibaren 20 gün (takvim günü) içerisinde belgeleri Alıcıya teslim etmek 

zorunludur. Teslim edilmediği takdirde sorumluluk yükleniciye aittir. 

 

Madde 18- Alıcıdan Kaynaklanan Sebeplerle Yükleniciye Cezasız Süre Verilecek Haller 

Alıcının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine 

getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun 

taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün 

yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına 

ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 

  

Madde 19 – Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri, Cezalar 

19.1 Üretim yapılan tesislerdeki iş ve işlemlerin sözleşme ve teknik şartnameye uygunluğunu denetlemek ve uygun 

olmayan üretime/uygulamalara müdahale etmek üzere Alıcı her tesiste kendi belirleyeceği sayıda personel 

görevlendirebilecektir. Görevlendirilen personeller, ante mortem ve post mortem muayene ile kesim, soğutma, 

parçalama, ambalajlama, etiketleme, tartım, depolama ve yükleme işlemlerinin her aşamasına nezaret 

edebilecektir. 

19.2 Yüklenici, kesimhanelerde Alıcı tarafından görevlendirilen personellerin uyarılarını dikkate almak ve 

gerektiğinde yapılan iş ve işlemleri düzeltmekle/düzeltilmesini sağlamakla yükümlüdür. Uygun olmayan evsafta 

üretilen mallar uygun mallarla değiştirilir. Aksaklıkların giderilmesi ve uygun olmayan malların değiştirilmesi için 

gerekli ilave zamandan ötürü teslimatın gecikmesi halinde Alıcı bu durumdan sorumlu tutulamaz ve gecikmeye 

ilişkin sözleşme hükümleri uygulanır. 

19.3 Etlerin kabule esas muayenesi Alıcı tarafından görevlendirilecek personel tarafından etlerin teslim edildiği 

noktada yapılacaktır. Ayrıca Alıcı tarafından lüzum görüldüğünde, taşıma işinin Teknik Şartnameye uygun bir 

şekilde yapılıp yapılmadığını (Soğuk zincirin kırılıp kırılmadığı vb. hususları) tespit etmek amacıyla varış noktasında 

ön kontrol yapılacaktır. Ön Kontrol sonucunda soğuk zincirin kırıldığı tespit edildiği takdirde, +4°C’yi (+4°C hariç) 

geçen ürünler kabul edilmez. (Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği gereği) Laboratuvar analiz 
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sonucu uygun bulunmayan mallar için Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğine uygun şekilde 

hareket edilecektir. Laboratuvar analiz ücretleri yüklenici alacağından mahsup edilecektir. 

19.4 Alıcı, taze soğutulmuş kemiksiz sığır eti ürünü teslim aldığı esnada ürünün mal kabulünü yapmış olur. Teslim 

edilen ürünlerden numune alınması durumunda analiz sonucu uygunsuz olan ürünler yüklenici tarafından iade 

alınacaktır. Alıcı ürünleri teslim aldıktan sonra ürünleri uygun koşullarda muhafaza etmekle yükümlüdür.    

19.5 Yüklenici, kendisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı Alıcının iade etmek istediği ürünlerin tümünü iade 

almakta yükümlüdür. Alıcının bildirmesine rağmen Yüklenicinin iade almaması durumunda, Alıcı iadeleri soğuk 

zincir şartlarını sağlayarak Yüklenicin anlaşmalı olduğu kargo ile Yükleniciye gönderme ve tüm masrafları 

Yükleniciye fatura etme hak ve yetkisine sahiptir. Yükleniciye e-mail ile bildirim yapılarak Yüklenicinin anlaşmalı 

olduğu kargo şirketine ürünün teslimi, ürünün Yükleniciye teslimi anlamına gelir. Alıcı Yükleniciye düzenleyeceği 

iade faturalarını ürünün son alış fiyatı üzerinden tanzim eder. Yüklenicinin anlaşmalı kargo firmasının olmaması 

halinde, iade süreci Alıcının seçtiği bir kargo şirketi ile yürütülecektir. Alıcının bildirmesine rağmen Yüklenicinin 

İade almaması durumunda: 

a- Yüklenici Sözleşmesi'nde iadelerin kargo firması ile teslim alınacağının belirtilmesi halinde ve buna rağmen 

Yüklenicinin kargo ile yapılan iadeyi kabul etmemesi durumunda, ürünler Alıcı tarafından imha edilecek ve imha 

bedeli İle kargo bedeli Yükleniciye fatura edilecektir. 

b- Yüklenici Sözleşmesinde iadelerin Yüklenicinin kendi aracı ile teslim alınacağının belirtilmesi halinde Yüklenici, 

tüm ürün grupları için iade edilecek ürünleri Alıcı tarafından email ile bildirilen tarihten itibaren 7 gün içerisinde 

teslim almaz ise, ürünler Alıcı tarafından imha edilecek ve imha bedeli Yükleniciye fatura edilecektir. 

19.6 Alıcı, Yüklenicinin teslim ettiği ürünün miktarını, İrsaliye üzerinde belirtilen miktarlara uygun olup olmadığını 

teslimat esnasında inceler ve detay kontrol yaparak teslim alır. 

19.7 Ürünün kabulü, detaylı kontrol sırasında tespit edilen eksik ve/veya ayıplı ürünler hariç olmak üzere, teslimat 

esnasında tamamlanmış olur. 

19.8 Yüklenici, teslim edilen ürünün emsal numuneye uygun olmasını taahhüt ve garanti eder. Aksi bir durumdan 

doğabilecek her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. 

19.9 Alıcı tarafından Yüklenicinin ürününün numuneleri için yapılacak veya yaptırılacak her türlü analiz ve tetkik 

giderlerini Yüklenici karşılamakla yükümlüdür. Alıcı, gerekli gördüğü takdirde, Yüklenicinin üretim yerini, kendisi 

veya yetkilendirdiği başka bir kuruluş tarafından denetleyebilir veya denetlettirebilir. Yüklenici bu denetime izin 

vermekle ve buna ait her türlü hizmet bedelini ve masrafı ödemekle yükümlüdür. Yüklenici ile kararlaştırılan 

denetim tarihinin, Yüklenici tarafından7 gün ve daha az süre kata ertelenmesi halinde, denetim 

gerçekleştirilemese dahi denetim bedeli Yükleniciye cezai şart bedeli olarak faturalandırılacaktır. 

19.10 Resmi kurumlar tarafından Sözleşme kapsamına dahil edilmiş ve/veya Yüklenici tarafından Alıcıya tedarik 

edilmiş ürünün mevzuata uygunluğu (taklit ve tağşiş de dahil almak üzere) ile ilgili olarak Alıcıya yapılan her türlü 

bildirim için Yüklenici, Alıcının vereceği her türlü talimatı uygulamayı (şahit numuneye itiraz etmek, şahit numuneyi 

teslim almak, vb.), cezai uygulama söz konusu olduğu takdirde tüm ödeme ve masrafları üstlenmeyi kabul ve 

taahhüt etmiştir. 

 

Madde 20 – Teslimatın Gecikmesi 

20.1 Mücbir sebepler dışında yüklenicinin malları istenilen tarihte teslim edememesi halinde ihtara gerek 

kalmaksızın kendiliğinden cezalı süre başlar, gecikilen her takvim günü için zamanında teslim edilmeyen mal 

bedelinin %0,1’i (bindebir) oranında gecikme cezası uygulanır. 

20.2 Gecikme cezası herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın öncelikle yüklenicinin alacaklarından tahsil edilir. Kalan 

miktar ise ayrıca yüklenici tarafından ödenir. 

 

Madde 21 – Sözleşmenin Feshi ve Hesap Tasfiyesi 

21.1 Sözleşme süresinin bitiminde veya sözleşmenin sona erdiği hallerde, satılmayan ürünler Yükleniciye iade 

edilir. Bu durumda sözleşme kapsamında satılmayan bu ürünlerle ilgili olarak doğmuş bulunan Alıcı alacaklarının 
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tamamı, Yüklenicinin hesabına borç olarak kaydedilerek takas mahsup işlemi gerçekleştirilir. Yükleniciye ait bakiye 

bir alacağın tespit edilmesi durumunda, bakiye alacağı iade işlemlerinin tamamlanmasını takiben Yükleniciye 

ödenir. 

21.2 Gecikme veya malın sözleşme ve/veya teknik şartnameye uygun bulunmaması nedeniyle sözleşmenin ilgili 

maddeleri çerçevesinde yaptırım uygulanır. Bu hükümler saklı kalmak kaydıyla, yüklenici sözleşme yapıldıktan 

sonra mücbir sebep halleri dışında taahhüdünü yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği takdirde sözleşmeye 

aykırılığın giderilmesi için yükleniciye 10 gün süre verilir. Buna rağmen aykırılığın giderilmemesi halinde teminat 

Alıcı tarafından irat kaydedilerek sözleşme tek taraflı feshedilir. Bu durumda hesap tasfiyesi ve ibralaşma teslim 

edilen mal miktarı üzerinden gerçekleştirilir. 

 

Madde 22 – Anlaşmazlıkların Çözümü 

İş bu sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek ihtilafların giderilmesinde Türk Hukuk Kuralları uygulanır. Yetkili 

ve görevli mahkemeler Türkiye Cumhuriyeti Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 

 

Madde 23 – Yürürlük 

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Madde 24 – Sözleşmenin Devri 

Bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklar Alıcının izni dışında üçüncü şahıslara devredilemez. 

 

Madde 25 – Sözleşmenin İmzalanması 

Bu sözleşme 25 maddeden ibaret olup, taraflarca her maddesi üzerinde açıkça okunup bilgi alındıktan ve her 

maddesinin içeriği üzerinde müzakere edildikten sonra kabul edilerek .. /.. /2020 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak 

imza altına alınmıştır. Ayrıca Alıcı, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun onaylı suretini" düzenleyip 

yükleniciyi verecektir. 

 

 

ALICI ADINA                                                                                            YÜKLENİCİ ADINA 

 


