İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
TEKLİF İSTEME VE SATIN ALMA ŞARTLARI
İşbu Teklif İsteme ve Satın Alma Şartları (bundan böyle TİS olarak adlandırılmıştır), İskenderun Demir
ve Çelik A.Ş’nin (bundan böyle Şirket/SATICI olarak adlandırılmıştır.) yurt içi mal/malzeme satın
alımlarında uygulanacak teklif isteme şartları ile satın alma şartlarını içerir.
I. TEKLİF İSTEME ŞARTLARI
MADDE-1 TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Teklifin Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren ne kadar süre ile geçerli olduğu Teklif İsteme Mektubunda
(bundan böyle TİM olarak adlandırılmıştır.) açıkça belirtilmedikçe teklifin geçerlilik süresi Şirket’e
ulaştığı tarihten itibaren 30 gündür.
MADDE-2 TESLİM YERİ
Şirket’in İskenderun işyerinde bulunan Tesellüm Ambarında teslim edilecektir.
MADDE-3 TAŞIMA
Teklif Verene aittir.
MADDE-4 TESLİM ZAMANI
TİM ekinde gönderilen malzeme listesinde belirtilen tarihtir.
MADDE-5 BİRİM FİYAT
Malzemenin her bir kaleminin KDV ve varsa diğer vergiler hariç olmak üzere birim fiyatı, tutarı ve
teklifin genel toplamı rakam ve yazı ile TİM ekinde gönderilen listedeki sıraya göre ayrı ayrı
belirtilecek olup; tahrifat olan teklifler değerlendirilmeyecektir. Aksi belirtilmediği takdirde, fiyat
teklifi malzemenin teslimine kadar sabittir.
MADDE- 6 GEÇİCİ TEMİNAT
Şirket talep ettiği takdirde, geçici teminat olarak teklif tutarının %3’ü oranında banka teminat
mektubu veya buna ilişkin nakit tutarın yatırıldığına dair banka dekontu teklife eklenecektir.
Banka teminat mektubu, satın alma konusu ve SAT numarası belirtilmiş olarak Şirket adına
düzenlenecektir. Teminatın nakit olarak yatırılması halinde banka dekontunda satın alma konusu ve
SAT belirtilecektir.
MADDE-7 EKLER VE DİĞER ŞARTLAR
Ekler, TİM ile birlikte verilebilir ve/veya TİM’de belirtilen internet adreslerinden indirilebilir. İşbu TİS
ile TİM ekinde yer alan belgeler ayrılmaz bir bütündür. Lütfen teklif vermeden önce ekleri ve eklerde
belirtilen tüm diğer şartları mutlaka dikkatle okuyunuz.
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MADDE-8 SERBESTLİK
Şirket, teklif konusu malzemeyi alıp almamakta veya dilediğinden kısmen veya tamamen almakta
serbesttir.
MADDE-9 BAĞLAYICILIK
Aksi belirtilmedikçe, işbu TİS’te belirtilen teklif isteme şartları bağlayıcı ve geçerlidir.
MADDE-10 TEKLİFİN KABULÜ
Teklifin kısmen veya tamamen kabul edilebilmesi için Şirket, Teklif Veren’e, nihai satın alma şartlarını
içeren Sipariş Mektubu’nu (bundan sonra SİM olarak adlandırılmıştır.) gönderecektir. SİM
gönderildiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Teklif Veren yetkili temsilcileri tarafından yazılı
olarak onaylanarak Şirket’e yazılı olarak bildirilmedikçe Şirket’in herhangi bir yükümlülüğü doğmaz.
Teklif Edilen Malzemenin Enerji Verimliliği Teknik Değerlendirme Çalışmalarında Göz Önüne Alınır.
II. SATIN ALMA ŞARTLARI
MADDE -1 SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
Satın Alma Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak adlandırılmıştır), Şirket tarafından Teklif
Veren’e gönderilen SİM’in gönderildiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Teklif Veren yetkili
temsilcileri tarafından yazılı olarak onaylanarak Şirket’e yazılı olarak ulaştığı tarihte geçerlilik kazanır.
Sözleşme geçerlilik kazandıktan sonra Teklif Veren, SATICI; Şirket ALICI sıfatına sahip olur.
MADDE -2 KONTROL VE KABUL (TESELLÜM)
Malın kontrol ve kabulü (tesellümü), ALICI’nın tesellüm ambarında yapılacaktır.
Aksi belirtilmedikçe, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile Aralık ayının 2. haftası ile Ocak ayının 2.
haftası arasındaki tarihlerde teslimat yapılmayacaktır.Niteliği uygun bulunmayan malzeme
reddedilecektir. SATICI, reddedilen malzemeyi bildirim tarihinden itibaren aksi taraflarca
kararlaştırılmadıkça, en geç 7 gün içinde geri alarak yerine aynı 7 günlük süre içinde niteliği siparişe
uygun malzemeyi, ALICI’nın tesellüm ambarına teslim edecektir. Bu sürede veya taraflarca
kararlaştırılan sürede geri alınmayan malzemeden dolayı ALICI’nın herhangi bir sorumluluğu
olmayacaktır.
MADDE 3- FATURA TANZİMİ VE ÖDEME
3.1 Mal bedeli, kontrol ve kabulü (tesellümü) müteakip 1 asıl ve 1 suret fatura karşılığı SATICI’nın
ALICI’da kayıtlı banka hesabına ödenecektir. Fatura üzerinde SATICI’ya ait banka adı, şubesi, hesap
numarası, IBAN numarası belirtilecektir. Banka havale masrafları aksi belirtilmedikçe ALICI’ya aittir.
3.2 Döviz cinsinden siparişlerde, fatura, fatura tarihindeki T.C.M.B. Döviz ALIŞ kuru üzerinden TL
olarak tanzim edilecektir. Ancak geç teslimat halinde, sipariş mektubundaki teslim tarihi ile fatura
tarihindeki kurun hangisi düşük ise fatura bu kur üzerinden düzenlenecektir.
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3.3 Teslim edilen malzemelere ait koli, fatura ve irsaliyelere sipariş mektubunda bulunan Sat. Sipariş
no. ve Sat. no/kalem ile malzeme numarası sevk edilen malzeme üzerine, irsaliyeye ve faturaya
kesinlikle yazılacaktır. (Örnek: Sipariş no: SA.2-E31-1100004789; Sat no/kalem: 1100000435/70;
Malzeme Numarası: 20011586)
3.4 Fatura, ALICI’nın İskenderun adresine teslim edilecek olup; irsaliyeli fatura olması halinde sureti,
ALICI’nın tesellüm ambarına; aslı, Satın alma Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
3.5 SATICI, e-fatura sistemine tabi ise fatura tanzim ederken kendi sistemlerindeki referans no
alanına ALICI’nın SAS numarasını yazacaktır.
MADDE 4- KESİN TEMİNAT
ALICI talep ettiği takdirde, kesin teminat olarak, Sözleşme’nin geçerlilik tarihinden itibaren en geç 10
gün içinde sözleşme bedelinin en az %6’sı oranında süresiz banka kesin teminat mektubu veya buna
ilişkin nakit tutarın yatırıldığına dair banka dekontu SATICI tarafından ALICI’ya verilecektir.
Banka teminat mektubu,satın alma konusu ve SAT numarası belirtilmiş olarak ALICI adına
düzenlenecektir. Teminatın nakit olarak yatırılması halinde banka dekontunda satın alma konusu ve
SAT belirtilecektir.
MADDE 5- DEVİR VE TEMLİK YASAĞI
ALICI’nın önceden yazılı onayı olmaksızın Sözleşme, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye
devredilemeyeceği gibi sözleşmeden doğan hak ve alacaklar da kısmen veya tamamen herhangi bir
üçüncü kişiye devredilemez.
MADDE 6- YARAR VE HASAR
SATICI, mala ait yarar ve hasarın kontrol ve kabulden sonra ALICI’ya geçtiğini kabul ve taahhüt eder.
Malın ifa yerinden başka bir yere tesliminde dahi yarar ve hasar, kontrol ve kabulden sonra ALICI’ya
geçecektir.
MADDE 7- TAŞIMA
Taşıma, SATICI’ya aittir.
ALICI tarafından talep edilmesi durumunda, sevkiyat bilgileri en az 3 gün önceden sipariş numarası ve
malzeme adı belirtilerek, malzemenin sevk edileceği kesin tarih, aracın plaka numarası, sevkiyat
miktarı yazılı olarak ALICI’nın İskendern’da bulunan Satın alma Müdürlüğü’ne bildirilecektir.
ALICI tarafından talep edilmesi durumunda, malzemenin nakliye ambarı veya kargo ile gönderilmesi
halinde, yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak nakliyeci adı ve nakliyeciye ait telefon ve diğer iletişim
bilgileri de ALICI’ya bildirilecektir.
Malzemeler, tahliye esnasında bozulma, kırılma ve benzeri durumlara meydan vermeyecek şekilde,
uygun ambalaj veya paketleme şekliyle, gerekiyorsa paletli olarak sevk edilecektir. Her bir
ambalaj/paket üzerinde ilgili ürüne ait sipariş no, malzeme numarası, malzeme adı ve miktarını
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belirten etiket bulunacaktır. Birden fazla siparişe ait malzemelerin tek paket içerisinde sevki halinde,
paket içerisindeki malzemeler sipariş numaralarına göre ayrı ayrı gruplandırılacaktır.
Malzemelerin sevk edildiği kamyon, tır, vb. araçlar, yan kapakları rahat açılabilir, gerekiyorsa forklift
ile malzeme indirmeye uygun ve gerekli diğer iş güvenliği koşullarına sahip olacaktır. Bu esaslara
uygun olarak sevk edilmeyen malzemelerin tesellüm işlemlerini yapıp yapmamakta ALICI, herhangi
bir yükümlülük üstlenmeksizin serbesttir.
MADDE 8- ZAMANAŞIMI
Ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin her türlü dava, malzemedeki ayıp daha sonra ortaya çıksa bile,
malzemenin ALICI’ya devrinden başlayarak üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. SATICI, malzemeyi
ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, üç yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz.
MADDE 9 - TESLİMDE GECİKME
Malın mücbir sebep dışında geç teslim edilmesi halinde geç teslim edilen kısmın tutarı üzerinden,
içeriği bakımından tümü teslim edilmeden kullanılamayacak mallar bakımından ise malın tümü
tesellüm edildiği tarih baz alınarak mal bedelinin tamamı üzerinden gecikilen her gün için ‰ 1 (binde
bir) oranında gecikme cezası uygulanması konusunda ALICI yetkilidir. ALICI zamanında teslim
edilmeyen mallar için gecikme cezası uygulayarak beklemekte veya siparişin teslim edilmeyen kısmını
veya tamamını iptal ederek kesin teminatı gelir kaydetmekte serbesttir. Gecikme cezası uygulanması
halinde söz konusu ceza miktarını ALICI, SATICI’nın her türlü alacağından veya her türlü teminatından
kesmeye yetkilidir. ALICI’dan kaynaklanan gecikmeler ceza kapsamında değildir.
MADDE 10- SİPARİŞİN İPTALİ
SATICI’nın, Sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüklerini süresi içinde kısmen veya tamamen
yerine getirmemesi halinde ALICI, herhangi bir bildirime veya hüküm alınmasına gerek olmaksızın
siparişin bir kısmını veya tamamını iptale, kesin teminatı bir cezai şart olarak gelir kaydetmeye, iptal
edilen kısmı dilediği şartlarda SATICI’nın nam ve hesabına satın almaya ve ayrıca bu nedenle doğacak
doğrudan veya dolaylı her türlü zarar ve ziyanını SATICI’dan talep etmeye ve her türlü alacağından
veya teminatından kesmeye yetkilidir. ALICI’nın bu yetkisini herhangi bir sebeple kullanmaması daha
sonra aynı şartların tekrarlanması veya devam etmesi halinde kullanmasına engel teşkil etmeyecektir.
MADDE-11 SÖZLEŞMENİN FESHİ
SATICI, kendi isteği ile ya da isteği dışında aciz hali, iflas, iflas erteleme, tasfiye hali, konkordato ya da
kayyum tayini ile ilgili prosedürlere konu olur ya da faaliyetlerini bir daha faaliyete geçmemek üzere
fiili olarak durdurur veya faaliyet konusunu esaslı olarak değiştirirse ya da mal varlığının tümünü ya
da önemli bir bölümünü elden çıkarırsa, ALICI, yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’yi derhal
feshedebilir.
SATICI’nın Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, ALICI, söz konusu
ihlalin ne olduğunu belirterek ortadan kaldırılması için karşı tarafa en fazla 7 günlük süre tanıyan yazılı
ihbarda bulunduktan sonra dahi ihlal ortadan kaldırılmaz ise ALICI’nın sözleşmeyi feshetme ve bu
nedenle uğradığı her türlü zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
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MADDE 12- TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİ
SATICI’nın teklifinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya ALICI’nın talebi olmaksızın teklifini
değiştirmesi hallerinde geçici teminatı; siparişin iptaline sebebiyet verilmesi halinde ise kesin teminatı
herhangi bir bildirim veya hüküm alınmasına gerek olmaksızın cezai şart olarak ALICI tarafından gelir
olarak kaydedilecektir.
MADDE 13 – DAMGA VERGİSİ
Sözleşmeden doğabilecek damga vergisi SATICI’ya ait olup; işlemleri ALICI tarafından yapılacak ve
toplam tutar SATICI’nın alacağından tahsil edilecektir. Döviz cinsinden verilen siparişler, sipariş
tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek işlem yapılacaktır.
MADDE 14- MÜCBİR SEBEPLER
Tarafların işyerlerinde yaşanabilecek ve teslim-tesellüme engel olan aşağıdaki olaylar taraflarca
mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.
•
•
•
•

Doğal afetler (deprem, sel, heyelan)
Yangın
Kanuni grev ve lokavt
Umumi seferberlik ve savaş hali

Yukarıda belirtilen mücbir sebep durumlarında taraflar ifaya zorlanmayacaktır. Ancak bunun için
taraflar mücbir sebebin meydana geldiğini ve ne miktar ve süre için sözleşmeyi etkileyebileceğini
yazılı olarak mücbir sebebin meydana geldiği andan itibaren en geç 48 saat içinde karşı tarafa
bildirecektir. Ayrıca resmi makamlardan alınacak mücbir sebebi doğrulayan belgeyi de olay tarihinden
itibaren en geç 7 gün içinde karşı tarafa sunacaktır. Aksi halde mücbir sebep iddiasında bulunulamaz.
MADDE 15 – SİPARİŞ MEKTUBUNUN ÖNCELİĞİ
SİM’de belirtilen şartlar ile eki işbu TİS arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, SİM’de
belirtilen şartlar geçerli olacaktır.
MADDE 16- BÖLÜNEBİLİRLİK
Yetkili mahkemenin bu Sözleşmenin herhangi bir madde veya kısmını geçersiz, hükümsüz veya ifa
edilemez sayması veya ilân etmesi halinde, o madde veya kısım, onun gerçek amacına en yakın ve
aynı zamanda ifa edilebilir olan bir şekilde ve kapsamda yorumlanacak ve uygulanacaktır; ancak
bunun mümkün olmaması halinde, o madde veya kısım bu sözleşmeden ayrılmış ve çıkartılmış
sayılacak ve bu durum, Sözleşme’nin kalan madde ve hükümlerini hiçbir şekilde etkilemeyecek veya
geçersiz hale getirmeyecek ve sözleşmenin diğer madde ve hükümleri tam geçerli ve yürürlükte
kalmaya devam edecektir.
MADDE 17- FERAGAT
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Hiçbir feragat yazılı olarak ve taraflarca yapılmadıkça geçerli olmayacaktır. Taraflardan herhangi
birinin işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya şartının sağlanmasını talep etmemesi ya da
herhangi bir tarafın işbu sözleşmenin herhangi bir ihlalinden doğan talep hakkını kullanmaması, söz
konusu hüküm veya şartın bundan sonra uygulanmasını engellemeyecektir ve bir sonraki ihlalden
feragat olarak sayılmayacaktır.
MADDE 18- GİZLİLİK
İşbu TİS’in imza tarihinden önce ya da sonra (yazılı, sözlü, kağıt, e-posta yoluyla veya diğer herhangi
bir form veya ortamda ya da başka herhangi bir araçla) Taraflar’dan birinin diğer Taraf’a bildirdiği
talepler, hizmet fiyatları gibi ticari sırlar dahil teknik, finansal, hukuki, idari, ticari veya bunlarla sınırlı
olmamak üzere her türlü yazılı veya sözlü bilgi, belge, rapor, yöntem, know-how, tanımlamalar,
programlar, uygulamalar ayrıca gizli olduklarının belirtilmesine gerek olmaksızın “Gizli Bilgi” olarak
kabul edilir.
Taraflar, gizli bilgilerin yayılmaması, bilginin sahibi olan Tarafın önceden bilgisi ve yazılı rızası
olmaksızın üçüncü kişilere açıklanmaması ve bunlar tarafından öğrenilmemesi için gerekli tüm
tedbirleri almayı; bilginin gizlilik, bütünlük, erişebilirlik kriterlerine göre yetkisiz kişiler tarafından
erişilemeyeceğine, içeriğinin doğru, güncel ve yetkisi olmayan kişiler tarafından değiştirilmediğine ve
istenildiği an erişilebilir tutulması yönünde gerekli tüm tedbirleri almayı; Sözleşme’nin konusu dışında
başka herhangi bir amaçla kullanmamayı; çalışanlarının veya ilişkide bulunduğu diğer kişilerin de söz
konusu bilgiyi gizli tutmalarını sağlayacak gerekli önlemleri almayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Aksi halde, aykırı davranışı yapan kişi ile müşterek ve müteselsil sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve
taahhüt ederler.
Taraflardan her biri kendisine açıklanan Gizli Bilgiyi;
1.

En az kendi gizli bilgilerini korumada gösterdiği özen ve dikkat derecesinde azami gizlilik

içinde korumayı,
2.
Kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişiler dışında herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle
olursa olsun kısmen veya tamamen vermemeyi, açıklamamayı ve/veya alenileştirmemeyi,
3.

Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı,

4.

Gizli bilgileri kopyalamamayı veya sair şekilde çoğaltmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Yürürlükte olan mevzuat, verilmiş olan bir mahkeme kararı veya kanunen bilgi istemeye açıkça yetkili
kılınmış kurum, kuruluş, merci ve/veya kişilerce Sözleşme’nin bir Tarafından diğer Tarafa ait bilgi
ve/veya belgenin talep edilmesi halinde, bilgi verecek Taraf kanunen vermekle yükümlü olduğu bilgi
ve/veya belgelerden dolayı Sözleşme hükümlerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.
Ancak böyle bir durumda bilgi veren Taraf yasal bir engel olmadıkça Gizli Bilgi’yi açıklamadan önce
diğer Tarafı mümkün olan en kısa sürede yazılı olarak haberdar edecek, Gizli Bilgi’nin ancak söz
konusu mahkeme kararı veya talep uyarınca gerektiği kadarını açıklama yapılması gereken
makamlara açıklayacaktır.
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Taraflar, Gizli Bilgi’nin Sözleşme’ye aykırı biçimde üçüncü kişilere açıklandığından haberdar
olduğunda, derhal ve yazılı olarak diğer Tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca söz konusu
Taraf, diğer Tarafın bu sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti
gösterir.
Gizliliğe ilişkin yukarıdaki hükümler, Sözleşme sona erse de yürürlükte kalmaya devam eder.
MADDE 19- ETİK KURALLAR VE YOLSUZLUK
SATICI, https://www.erdemirgrubu.com.tr/Sites/1/upload/files/Etik_Kurallar_Calisma_Ilkeleri-574.pdf ve
https://www.erdemirgrubu.com.tr/Sites/1/upload/files/Erdemir_Grubu_Yolsuzlukla_Mucadele_Politikasi1889.pdf adreslerinde bulunan şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini ve söz konusu

şart ve koşulların işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu beyan ve kabul eder.
MADDE 20- REFERANS
SATICI, ALICI’nın önceden yazılı onayını almadan, ALICI’nın markasını, ticari unvanını, logosunu vb.
reklam, tanıtım, broşür, web sitesi vs. ortamlarda referans olarak kullanamaz.
MADDE 21 – ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ
Taraflar, sözleşmeden doğabilecek ihtilafları iyi niyet çerçevesinde çözüme ulaştıramadıkları takdirde
ihtilafların hallinde İstanbul (Anadolu) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
MADDE 22 – İHBAR
Bu Sözleşme kapsamındaki tüm ihbarlar, Taraflar’ın yukarıda belirtilen adreslerine elden teslim
edildiği ya da iadeli taahhütlü postayla veya e-postayla veya noter aracılığıyla gönderildiği takdirde
usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Bu ihbarlar, TTK. m. 18/3 hükmü saklı olmak üzere;
•

elden teslim edildiği takdirde, fiili teslim anında;

•

iadeli taahhütlü postayla veya noter aracılığıyla gönderildiği takdirde, tebliğ tarihinde

•

e-postayla gönderildiği takdirde, e-postanın alındığının yetkili kullanıcı tarafından yazılı olarak
teyit edildiği anda tebellüğ edilmiş sayılacaktır.

Taraflardan her biri, ihbar adresini veya e-posta adresini önceden geçerli olacağı tarihi bildiren yazılı
bir ihbarla değiştirebilir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski posta adresine veya e-posta adresine
yapılan tebligat yerine ulaşmış sayılacaktır.
İşbu TİS, aşağıda belirtilen tarihte her bir Tarafın yetkili temsilcilerince imzalanmış olup; aşağıda
belirtilen tarihte yürürlüğe girmiştir. İmzalı kopyaların Taraflarca e-posta yoluyla değişimi halinde, asıl
nüshaların değişimi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yürürlük Tarihi: …..
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İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

……………………………………………….
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