GENEL SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ

1.

TARAFLAR

ALICI :

KUZU FLEX METAL SAN. TİC. A.Ş.

Adres : – Bursa Serbest Bölgesi Ata Mah. Gelincik Cad. No:1 GEMLİK - BURSA / TÜRKİYE
Tel

: +90 224 524 71 00

Fax

: +90 224 524 72 00

(Alıcı olarak anılacaktır)

SATICI

: ……

Adres

: …….

Tel

:

Fax

:

(Tedarikçi olarak anılacaktır)

2.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu Alıcı tarafından Sipariş verilen ürünlerin, sipariş formunda yer alan şartlara ve Alıcı
tarafından verilen Teknik Şartnameye ( EK 1) uygun şekilde Alıcıya satış ve teslimidir. İş bu sözleşme taraflar
arasındaki genel satınalma sözleşmesi mahiyetinde olup, Tedarikçi ile yapılacak her türlü malzeme ve hizmet alımları
için geçerli olacaktır. Alıcı tarafından gönderilen sipariş formunda yer alan bu sözleşmeden farklı olan kayıtlar varsa,
bu kayıtlar da bu sözleşme ile birlikte esas alınacaktır. İşbu sözleşme, zaman zaman güncellenebilecek olup, güncel
versiyon tarafların kabulü ile geçerli olacaktır ve bir sonraki sipariş mektubunun veriliş tarihinden itibaren
uygulanacaktır.

3.

SÖZLEŞME SÜRESİ

İş bu sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecektir. İş bu sözleşme süresiz olup, sözleşmenin Feshi Maddesi’nde
belirtilen şartlar dâhilinde sona erdirilebilecektir.

4.

ÖZEL ÜRÜN, KALIP VE TAKIMLAR

Sözleşme konusu ürün Tedarikçi tarafından, Alıcı’in spesifikasyonuna, resmine, planına, talimatlarına ve teknik
isteğine ve genel olarak “knowhow”una göre dizayn ediliyorsa, özel ürün olarak ifade edilecektir. Tedarikçi, bu özel
ürünü Alıcının talebi haricinde kesinlikle üretmemeyi, üçüncü şâhıslara anlaşma süresince ve anlaşma bitiminden
itibaren 10 yıl içinde satmamayı kabul eder.
Özel ürünler için Alıcı tarafından veya Tedarikçi tarafından temin edilen kalıp ve aparatların mülkiyeti Alıcıya,
zilyetliği Tedarikçiye ait olacaktır. Alıcı’ya ait tüm takım kalıpları, test ve ölçme aparatları kesinlikle KUZUFLEX ismine
veya Alıcı tarafından belirtilmiş özel bir isteğe göre tanımlanmalıdır. Belirlenen gereklilikleri karşılamak için takımların
bakımı ve yenilenmesi tamamen Tedarikçi’nin mali sorumluluğu altındadır. Alıcının dilediği zaman bu takım ve
kalıpları hiçbir sebep göstermeksizin Tedarikçi’den teslim alma hakkı bulunmaktadır.

5.

SİPARİŞ ve ÜRETİM

5.1. Iş bu sözleşme çerçevesinde Alıcı tarafından Tedarikçiye verilecek siparişler, Alıcı tarafından faks ya da email ile sipariş formunun gönderilmesi suretiyle verilecektir. Alıcı tarafından verilen her sipariş yazılı olmalıdır
ve en az aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir:
- Ürün tipi/leri ve kısa tanımı kodu
- Teknik resim ve/veya Dataları
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- Fiyat
- Miktar
- Sevk Tarihi
- Ödeme koşulları
- Sevkiyat şekli
5.2. Tedarikçi, sipariş formunu aldığında derhal aynı yöntemle sipariş formunu aldığını teyid edecektir. Tedarikçi
tarafından sipariş formunun 2 gün içerisinde reddedilmemesi halinde, sipariş kabul edilmiş sayılacaktır. Ancak
bu 2 gün içerisinde, Tedarikçi tarafından sipariş formunun teyit edilmemesi halinde; Alıcı siparişi istediği anda
iptal etme hakkına sahiptir. Tedarikçi, sipariş formunda belirtilen ürünlerin teslim tarihlerine ve diğer şartlara
aynen uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ürünler, sevkiyat esnasında oluşabilecek darbe ve dış etkilerden zarar görmeyecek şekilde paketlenmelidir.
Bu kapsamda; Tedarikçi, yalnızca Alıcı’in paketleme spesifikasyonuna uygun çevreye uyumlu ve zararlı
olmayan olan paketleme malzemelerini kullanabilir. Tedarikçi, ürünlerin ve paketleme malzemelerinin çevre
mevzuatına uygun ve dönüşümlü olarak kullanılabilir güvencesini Alıcıya vermek zorundadır. Tedarikçi,
Alıcının isteği doğrultusunda, tüm ürünlerin sevkiyatında sertifika ibraz etmek zorundadır. Eğer, sevkiyatta
tahta / ahşap malzeme kullanılıyorsa; kullanılan paletler “International Trade Organizations ISPN 15”
standartınına göre ısıl işlemden geçirilerek dezenfekte edilmeli ve paletler üzerine ısıl işlem markalaması
yapılmalıdır. İstenmesi durumda, paletlerin ısıl işlemden geçirildiğini belgeleyen sertifikalar Alıcıya
sunulmalıdır.
5.3. Tedarikçi üretimini gerçekleştirdiği ürünlerde Avrupa ve Türkiye’de kullanılması yasak ürünler
kullanmayacaktır. Ayrıca ürünlere ilave edilen kaplama gibi ek prosesler ve/veya malzemelerden (Cr+6)
yerine (Cr+3) kullanılacaktır. Alıcı’nın kalite bölümü ve laboratuvar kontrollerinde bu tip yasaklı ürünler tespit
edildiğinde Taderikçi’ye derhal iade yapılarak gerekli cezai müeyyide uygulanacaktır.
Bu tür malzemelerin kullanımından dolayı Alıcının Türkiye veya Yurtdışında uğrayacağı tüm zararlar
Tedarikçiye rücu edilecektir. Tedarikçi bunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
5.4. Tedarikçi ürünleri/malzemeleri; mevcutta var ise; güncel spesifikasyon ve resimlere göre teslim etmelidir. Test
sertifikaları, fatura, paketleme listesi gibi sevk evraklarında ve bütün yazışmalarda satınalma sipariş no. ve
ilgili resim numarası/tip tanımı kesinlikle belirtilmelidir. Malzeme sertifikaları ve/veya muayene sertifikaları her
sevkiyat için hazırlanmalı ve laboratuvar@kuzuflex.com email adresine bir kopya gönderilmelidir.
5.5. Alıcıdan yazılı ön onay alınmadan, Tedarikçi tarafından siparişler başka bir tedarikçiye yönlendirilemez, alt
yüklenici kullanılamaz. Böyle bir durumun Alıcı tarafından tespit edilmesi durumunda, sözleşme tamamen
veya kısmen feshedilir ve Alıcı doğacak zararları talep etme hakkına sahiptir.
5.6. Tedarikçi’nin tesisinde oluşabilecek herhangi bir sıkıntı/eksiklik derhal Alıcıya bildirilmelidir.

6.

STOK

Alıcının stok yönetimi çerçevesinde, Tedarikçi tarafından sevkiyata hazır bulundurulacak stok miktarları, Alıcı
tarafından ürün bazında ve dönemlik olarak (“Sürekli Stok Miktarı Tablosu”) Tedarikçi’ye iletilecektir. İş bu
Sözleşme kapsamında Tedarikçi, Alıcı tarafından belirlenen stok miktarları nezdinde her zaman sevkiyata hazır stok
bulundurmayı taahhüt eder. Alıcı bu stokları anlık olarak sorgulayabilecektir. Tedarikçi, aylık üretim planındaki
miktarların, Sürekli Stok Miktarı hariç miktarlar olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu sayede Alıcı tarafından işbu
madde uyarınca verilecek siparişler her daim teslim süresi içerisinde Alıcıya temin edilecektir. Siparişte talep edilen
ürünlerde, teslim süresinden daha kısa süreli bir termin bulunması halinde, Tedarikçi Sürekli Stok Miktarı tutarını söz
konusu kısa terminde, Sürekli Stok Miktarını aşan sipariş miktarını ise teslim süresinde temin etmeyi kabul ve
taahhüt eder. Tedarikçi, siparişleri Sürekli Stok Miktarından karşıladığı takdirde derhal bu stokları Sürekli Stok
Miktarına tamamlamakla yükümlüdür.
Ayrıca, Tedarikçi’nin kapasitesini etkileyebilecek üçüncü kişiler tarafından gelecek sipariş taleplerinde Alıcının öncelik
hakkı olacaktır. Bu kapsamda Tedarikçi, üçüncü kişiye sipariş taahhüdünde bulunmadan önce Alıcıya durumu
bildirerek, Alıcıdan makul süre içerisinde gelecek teyide göre üçüncü kişi müşteriye satış taahhüdünde bulunacaktır.
Ürünlerin Sözleşmeye uygun olmamasından kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, işbu Sözleşmenin herhangi
bir zamanda feshi halinde dahi Alıcı Sürekli Stok Miktarını Tedarikçi’den satın almayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu
taahhüt karşılığında Alıcı, Tedarikçi’nin Sürekli Stok Miktarı tutmaması halinde, Tedarikçi’den sürekli stok tutarının %
10’u tutarında cezai şart talep edebilecek ve bu tutarı Tedarikçi’ye yapacağı herhangi bir ödemeden mahsup
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edebilecektir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Tedarikçi’nin, Alıcının vermiş olduğu en güncel sipariş
ve Sürekli Stok Miktarı toplamını aşan miktarda üretim yapması ve stok tutması, münhasıran Tedarikçi’nin kendi
insiyatifinde ve sorumluluğunda olup, Alıcının bu miktarları alma zorunluluğu ve/veya taahhüdü bulunmamaktadır.

7.

TEKNİK DEĞİŞİKLİKLER

7.1. Alıcı her zaman teknik resimlerde, şartnamede ve spesifikasyonda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Alıcı
teknik değişikliği taslak resim veya spesifikasyon ile talep edebilir. Tedarikçi revize edilmiş resim ya da
spesifikasyonu aldıktan sonra (1) bir işgünü içerisinde ilgili resim ve/veya spesifikasyonu inceleyerek yapılan
revizyon ile ilgili cevap vermelidir. Teknik değişiklikler sonucu özellikle üretim ve teslim tarihi, ilave ve
azaltılmış masraflarla ilgili olarak oluşabilecek sonuçlar karşılıklı olarak değerlendirilmelidir. Tedarikçi gerekli
değişikliği gereken süre zarfında uygulamaya almalıdır. Eğer makul süre içinde anlaşma sağlanılamazsa
Alıcı’nın tek taraflı olarak siparişi iptal etme ve/veya sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.
7.2. Tedarikçi, kendisinin ya da Alıcı tarafından açıkça yazılı olarak kabul edilmiş olan altyüklenicisinin üretim
prosesindeki ve üretim yerindeki değişiklikleri, bunun yanında kendisi ya da altyüklenicisi tarafından kullanılan
hammadde de yapılan değişiklikleri Alıcı’ya derhal bilgi vermelidir. Tedarikçi, sözleşme konusu ürünler
üzerinde gerek gördüğü ya da yapılmasını tavsiye ettiği değişiklikleri Alıcıya bildirmek zorundadır ancak
Tedarikçi değişiklikleri Alıcı’nın yazılı onayı olmadan uygulayamaz. Alıcı’nın yazılı onayı olmadan ilgili
değişiklikler Tedarikçi tarafından yapılamaz. Söz konusu değişikliklerden doğacak tüm masraflar Tedarikçi
tarafından karşılanacaktır.

8.

YETERLİLİK, DENETİM VE BİLGİLENDİRME

Tedarikçi’nin kendi kalite sistemi bulunmalıdır. Alıcının talebi üzerine Tedarikçi, üretiminde kullandığı bütün
malzemeler hakkında gerekli bilgileri ve dökümantasyonları sunmalıdır. Değişiklikler ile ilgili Alıcı bilgilendirilmeli ve
onayı kesinlikle alınmalıdır. Onay alındıktan sonra üretim prosesine devam edilmelidir.
Alıcının talebi üzerine Tedarikçi, temin ettiği ürünlerin üretim yerini, kontrolünün yapıldığı yeri ve test yerini Alıcı’ya
göstermek zorundadır. Gerekirse, Alıcı ve müşterisi beraber Tedarikçi’nin tesisini denetleyebilecektir.
Tedarikçi, üçüncü kişilerce yapılacak denetim ve sertifika sonuçlarından Alıcıyı bilgilendirmeli ve her zaman
Alıcıya sistem, proses ve ürün denetim imkânını sunmalıdır. Tedarikçi bütün sevkiyatlarda tanınmış teknik kurallara,
güvenlik talimatlarına ve teknik spesifikasyonlara uymayı kabul eder. Ayrıca, Tedarikçi her sevkiyattan önce
malzemelerin son kontrolünü kesinlikle yapmalıdır. Tedariçi’nin tarafından son kontrol ve testlerde kullanılan
ekipmanların belgelendirme ve test merkezlerinden akredite edilmiş olması gerekli olup, Alıcı gerek gördüğünde bu
belgelerin bir nüshasını isteme hakkına sahiptir.
Tedarikçi teslimat ile beraber ilgili risk uyarılarını ve ürün kullanımı (sevkiyat, uygulama ve proses) ile ilgili
talimatları ilave etmelidir.
Alıcı ve Tedarikçi risklerle ve uygunsuzluklarla ile ilgili olarak birbirlerine bilgi vermelidirler.
Taraflar herhangi bir tehlikeyi önlemek için işbirliği içerisinde çalışarak düzgün bir prosesi garanti ederler.
Ürünlerle ilgili tüm sorumluluk Tedarikçide olup, Tedarikçi, ürünlerin sorumluluğu ve geri iadesi, kurulum ve taşıma
maliyetleri, ölçüm ve ayıklama maliyetleri ve motorlu araçlar geri çağırma maliyetleri ile ilgili olarak yeterli sigortaya
sahip olmalıdır. Alıcının talebi üzerine, Tedarikçi sahip olduğu sigorta kapsamını kanıtları ile beraber müşteriye
sunmalıdır.

9.

TESLİM

9.1. Alıcı ve Tedarikçi arasında anlaşılan teslim süresi geçerlidir. İlgili ürünün sipariş formunda bir teslim süresi
belirtilmedikçe, ürünlerin Tedarikçi tarafından Alıcı’ya teslim süresi sipariş formunun Alıcı tarafından
gönderiminden itibaren 7 iş günü (halin icabına göre, işbu maddede belirtilen süre veya işbu sözleşmede
belirtilen teslim süresinden farklı bir süre sipariş formunda belirtildi ise söz konusu teslim süresi “teslim
süresi” olarak anılacaktır). Özel teslim tarihleri kararlaştırıldığında, Tedarikçi, talep edilen malzemeleri
sevkiyat/teslim planında belirtilen termine uygun olarak zamanında teslim etmelidir. Sipariş formunda belirtilen
miktarlarda üretilen ürünlerin Alıcı’ya teslimi bakımından, Alıcı tarafından sevk miktarında yapılacak
değişiklikler her zaman için mümkün olabilir.
9.2. Aksi yazılı olarak bildirilmedikçe Tedarikçi tarafından ürünler, Alıcının yukarıda adresi yer alan fabrikasına
(“Teslim Yeri”) teslim edilecektir. Tedarikçi tarafından üstlenilen nakliyeye aksi yazılı olarak belirtilmedikçe,
yükleme ve boşaltma dahil olup, nakliye masraf ve sorumluluğu Tedarikçiye aittir. Eğer nakliye Alıcı firma
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tarafından üstleniliyor ise, yükleme aksi belirtilmedikçe Tedarikçi’nin sorumluluğunda olup, taşıma ve
boşaltma Alıcı sorumluluğundadır.
9.3. Tedarikçi, üretim, hammadde temini, teslim tarihine uyum konularında sıkıntı yaşayacağını öngörür ise ya da
Tedarikçiden istenilen kalitede ve zamanında sevkiyat yapmasını engelleyecek benzer durumlarda, Tedarikçi
Alıcı’ya derhal bilgi verecek ve kaç günlük gecikme olacağını bildirecektir.
9.4. Tedarikçi teslim zamanına uymazsa, Alıcı geciken siparişi iptal etme ve/veya sözleşmeyi feshetme hakkına
sahiptir. Alıcı sevkiyatın anlaşılan sevk tarihinden ileri bir tarihte yapılmasını kabul etse bile, geç sevkiyattan
ötürü doğacak her türlü tazminat(reklamasyon) için Alıcının tazminat talebi geçerliliğini kaybetmeyecektir.
9.5. Ayrıca, Tedarikçi’den kaynaklanan bir gecikme olması durumunda, geciken her hafta için Alıcı, hiçbir mazaret
kabul etmeksizin, sipariş miktarının %3’ü kadar bir gecikme cezası uygulayabilir ve bu tutarları tek taraflı
olarak Tedarikçi’ye yapacağı ödemelerinden mahsup edebilir. Bu bedel toplam fatura bedelinden indirim
yapılarak mahsup da edilebilecektir. Ayrıca bu halde teslim süresinin geçirilmiş olması nedeni ile Alıcının
uğradığı ve uğrayacağı her türlü zararlarının tazminini talep etme hakkı saklıdır.
9.6. Alıcı anlaşılan sevk tarihinden önce gönderilen sevkiyatı red etme hakkına sahiptir. Eğer, Alıcı erken sevkiyatı
kabul ederse, Tedarikçi’den taşıma ve depolama masraflarını talep etme hakkına sahiptir.

10.

ÜRÜNÜN KABULÜ VE UYGUNLUĞU :

10.1. Sipariş formunda belirtilen ürünün teslimi, Alıcı fabrikasına sevk irsaliyesi ile teslim ile gerçekleşir. Bu sevk
irsaliyesinin imzalanması suretiyle ürünlerin Alıcıya teslim edilmiş olması, aksi Alıcı tarafından açıkça yazılı
olarak bildirilmedikçe bunların Alıcı tarafından aynen kabul edildiği anlamına gelmez. Üründe bulunan açık
ayıplar (sipariş formuna aykırılık, cins ve miktarda yanılgı, etiketlerin ve ambalajların sipariş şartlarına
uygunsuzluğu gibi ilk bakışta ve ilk kontrolde anlaşılabilecek ayıplar), 4 gün içinde Tedarikçi’ye bildirilecektir.
Ürünlerdeki gizli ayıplarla tüketicilerden gelecek ayıp bildirimlerinin Tedarikçiye iletilmesi ile ilgili bir süre
sınırlaması yoktur. Tedarikçi bu madde kapsamında Alıcının uğradığı ve uğrayacağı zararları ilk talepte
derhal ve nakden gidermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.2. Alıcı, uygun olmayan ürünleri derhal değişim için Tedarikçi’ye iade etmelidir. Tedarikçi, Teknik Çizimlerden
farklı yapılan ürünlerin iadesini alacağın ve derhal yeni ürünlerin yapılıp teslim edilmesini taahhüt eder.
10.3. Malzeme sertifikası: Malzemelerin Paslanmaz 303, 304, 316, ve 316L kalite olduğuna dair kalite sertifikası
da fatura/teslim ile beraber verilecektir.
10.4. Alıcı tarafından üretime (imalat ve montaj) başlamadan önce hasar tespit edildiği takdirde, Tedarikçiye ilk
önce seçme yapma imkanı verilir, hasarlı ürünler düzeltilir veya hasarsız ürünlerle değiştirilir. Tedarikçi tüm
düzeltici proses veya hasarlı ürünlerin değişiminden kaynaklanan masrafları karşılamakla yükümlüdür. Bu
durumda, özellikle nakliye, işçilik, malzeme, genel masraf, demontaj ve montaj, seçme ve hasarlı ürünlerin
iadesindeki tüm masraflar(Reklamasyon Giderleri) dikkate alınabilir. Çok acil durumlarda Alıcı, Tedarikçiye
bilgi vererek hasarlı ürünlerin düzeltilmesi işlemini üçüncü şahsa yaptırabilir ve düzeltme işlemi bedeli
Tedarikçiye fatura edilir. Böyle bir müdahale tamamen Alıcının zararını önlemek ve azaltmak için yapılmış
olup, ayrıca, doğacak tazminat talebini önlemek için yapılmaktadır.
10.5. Eğer, Tedarikçi tarafından uygun olmayan ürünlerin sevkiyatı Alıcının uyarılarına rağmen devam ederse
sözleşme feshedilir.

11.

FİYAT, FATURALAMA VE ÖDEME

11.1. İş bu Sözleşmenin imza tarihinde taraflarca mutabık kalınan fiyatlar karşılıklı belirlenen süreler sözleşme
süresi boyunca geçerli olacak sabit fiyatlardır. Paketleme masrafları fiyat (lara) dahildir. Fiyat değişiklikleri
karşılıklı mutabakla belirlenir. Özel tasarım ve modifiye ürünler ile ilgili fiyatlar karşılıklı mutabakat ile belirlenir.
11.2. Faturalar ve diğer tüm sevkiyat dökümanları Alıcı’ya sevkiyat sonrası hızlı bir şekilde teslim edilmelidir.
Parça no, sipariş no, adet ve fiyat faturada belirtilmelidir. Üzerinde ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin olmadığı
faturalar için ödeme yapılmayacaktır.
11.3. Eğer Tedarikçi ile yapılan ayrı bir anlaşma yok ise; ödeme Genel Ticari İlkelere göre yapılacaktır.
11.4. Numune üretimi ve seri üretim için ortaya çıkan kalıp ücretleri Alıcının ilgili numune ya da seri üretimi kabul
etmesinden sonra yapılır. Test, deneme ve numune üretimi için ayrı bir anlaşma gerekmektedir. Numunelerin
red olması ve spesifikasyon içerisindeki istenen şartların yerine getirilmemesi durumunda, ödeme
yükümlülüğü ortadan kalkar. Ancak Alıcı peşin ödeme yapmış ise; Tedarikçi ödenen miktarı iade etmek ve
peşin ödenen meblağı Alıcı’nın banka hesabına aktarmak zorundadır.
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11.5. Tedarikçi talebi ile anlaşılan sevk tarihinden önce sevkiyat yapılsa bile, ödeme vadesi anlaşılan teslim
tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

12.

GARANTİ SÜRESİ, ÜRÜN İADESİ VE SORUMLULUK

12.1. Tedarikçi sevk edilen ürünlerin anlaşılan spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti eder, ürünler asıl
amaçları için uygun olmalı veya bazı özel amaç veya belirtilmiş kalite veya karakteristiklere sahip olmalıdır.
Tedarikçi, ayrıca sevk edilen ürünlerin Sözleşme şart ve koşullarına, en son tekniklere, Türkiye Cumhuriyeti
Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara göre, uygun olduğunu garanti eder. Mevcut spesifikasyonlarında
olağanüstü hallerde değişiklik gerekiyorsa Tedarikçi, Alıcıdan önceden yazılı onay temin etmelidir. Alıcının
onayı, Tedarikçinin sorumluluğunu sona erdirmeyecektir.
12.2. Tedarikçi ürünlerin nihai tüketiciye satılmasından itibaren …. yıl müddetle her türlü üretim hatalarına karşı
garantisi altında olduğunu ve ürünün ücretsiz olarak benzeri ile değiştirilmesi, ürün iadesi, bedel iadesi ve para
iadesi dahil tüm talepleri karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Ürünün tüm sorumluluğu Tedarikçiye ait olup,
Tedarikçi Alıcının uğradığı ve uğrayacağı tedarikçi kaynaklı kalitesizlik maliyetleri, hat durması, açık ve gizli
ayıplardan kaynaklanan zararlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zararları Alıcının ilk talebi
üzerine derhal ve nakden gidermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme konusu malların, üretimde
kullanılması esnasında ayıplı olduğunun ortaya çıkması sonucu oluşacak üretim kaybı, Tedarikçiye
yansıtılacaktır. Taraflar, bu zarar ve tazminatların Alıcı nezdinde tutulan cari hesaba Alıcı tarafından borç ve
alacak olarak kaydedilmesine muvafakat eder.
12.3. Tedarikçinin sevk ettiği ürünün neden olduğu bir hasardan dolayı, Alıcıya karşı bir tazminat talebi var ise;
zarara Tedarikçi tarafından sözleşme dahilinde sevk edilen hatalı ürünün sebep olması durumunda Tedarikçi,
Alıcının tazminat yükümlülüğünün ortadan kalkması ve Alıcının zarara uğratılmaması konusunda
yükümlüdür.
12.4. Sözleşme dahilinde Tedarikçi tarafından sevk edilen ürünlerde ortaya çıkan bir hata sonucu bütünüyle ya da
kısmi olarak geri çağırmayı başlatmadan önce, Alıcı, Tedarikçiye bilgi verecektir. Sözleşme dahilinde
Tedarikçi tarafından hatalı ürün sevk edilmesi sonucu ortaya çıkacak geri çağırma durumunda, Tedarikçi
ortaya çıkan tüm masrafları ve yasal işlem veya geri çağırmadan doğan tüm giderleri karşılamak zorundadır.

13.

MÜCBİR SEBEPLER

Deprem, yangın, sel, su baskını vs gibi doğal afetler veya grev, lokavt vs. gibi işyerinden kaynaklı sebepler veya
resmi herhangi bir müdahale taraflar için mücbir sebep sayılmıştır. Bu halde sözleşme her iki taraf için de askıda
sayılır. Mücbir Sebep hallerine maruz kalan taraf bu durumu derhal diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir. Mücbir
Sebep halinde, Alıcı işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

14.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

14.1. Sözleşme Süresi başlıklı madde uyarınca belirlenecek olan sözleşmenin sona erme tarihinden en az 30
gün önce Taraflarca imzalanması planlanan yeni sözleşme kapsamında geçerli olacak sabit fiyatlar ve şartlar
üzerinde görüşmeler yapılmaya başlanacaktır. Bu görüşme dönemi ortalama 2 iş günü sürecek olup,
sözleşmenin sona erme tarihinden en az 15 (on beş) gün önce Taraflarca mutabakata varılamazsa,
Sözleşme, sona erme tarihinde kendiliğinden sona erecektir.
14.2. Alıcı, Sözleşme süresince 10 gün önceden yazılı fesih bildiriminde bulunmak kaydıyla dilediği zaman işbu
Sözleşmeyi feshedebilecektir. Böyle bir durumda, Alıcı açık siparişlerini Tedarikçi’den satın almayı kabul ve
taahhüt etmektedir.
14.3. Tedarikçinin iş bu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde, aykırılığın niteliğine göre
Alıcı dilerse Tedarikçi’ye aykırılığın giderilmesi için makul süre verebilir veya herhangi bir bildirimde
bulunmaksızın iş bu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak sona erdirebilir. Bu halde Alıcının her türlü
tazminat ve cezai şart talep hakları saklıdır. Alıcı, bu tutarları, cari hesabına borç ve alacak olarak
kaydederek, mahsup işlemlerini gerçekleştirebilir.
14.4. Ayrıca Alıcı, aşağıdaki hallerde yazılı bir bildirimde bulunarak sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir :
- Denetim sırasında sözleşme kapsamındaki ürünlerin üretiminde, Alıcı tarafından belirlenmiş kalite
standartlarına uygunsuzluğun tespit edilmesi durumundaki tedarikçi hatası;
- Tedarikçi’nin mülkiyet ya da yönetimindeki önemli değişiklik.
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15.

GİZLİLİK

15.1. Tedarikçi ve Alıcı, işbu Sözleşme’nin ifası dolayısıyla öğrendiği ve işbu Sözleşme ile kendisine devir edilen
işlerle ilgili her türlü bilgi ve materyalleri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, diğer Taraf’ın
yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi açıklamamayı, kullanmamayı, kullandırmamayı, kamuya
duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.
15.2. Sözleşme gereği kendisine gizli bilgiler açıklanan Taraf, elde etmiş olduğu bu bilgileri sadece Sözleşme
kapsamında bulunan iş ile ilgili konularda kullanacaktır ve bu bilgileri sadece iş için gerektiği ölçüde
çoğaltacaktır. Bu bilgiler sadece, işin yürütülmesi için gizli bilgileri bilmesi gereken kişilere ve bu kişilerin
Sözleşme kapsamında belirtilen gizlilik yükümlülüğü konusunda haberdar edilmesi sonrasında verilecektir.
Bilgilerin verildiği Taraf diğer Tarafın yazılı onayı olmadan yasalar gereği ilgili mercilere açıklamak
yükümlülüğü hariç kati surette üçüncü taraflara vermeyecektir.
15.3. Gizliliği ihlal eden taraf diğer tarafın her türlü zarar ve ziyanını tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
Gizlilik yükümlülüğü işbu Sözleşme’nin feshinden ya da geçerliğini kaybetmesinden sonra da sürecektir.
15.4. İşbu sözleşmenin imzalanması Tedarikçi tarafından gizli tutulacaktır. Alıcının yazılı onayından sonra ancak
referans malzemesi olarak kullanılabilir.

16.

DİĞER HÜKÜMLER

i.
Taraflar, ürün sipariş formlarının işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
ii. Tedarikçi, iş bu Sözleşme nedeni ile doğmuş ve doğacak haklarını, alacaklarını ve/veya yükümlülüklerini
Alıcının yazılı ve açık onayı olmaksızın 3. kişilere devredemez, temlik edemez. Herhangi bir devir için verilen onay,
başkaca bir devir bakımından zımni onay teşkil etmeyecektir. Alıcı iş bu Sözleşmeyi bilgi vermek kaydı ile 3. kişilere
devir ve temlik edebilir. Alıcının bu Sözleşme ve kanunlar uyarınca doğmuş haklarını kullanmaması bu haklardan
feragat ettiği anlamına gelmez.
iii.
İşbu satışla ilgili olarak doğacak her türlü vergi, resim, harç, nakliye ilave ücreti ve benzeri tüm masraflar
Tedarikçiye ait olacaktır.
iv.
Tarafların iş bu Sözleşmede yazılı adresleri yasal tebligat adresleri olup, bu adreslerde meydana gelecek
değişiklikleri 7 gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri sürece bu adreslere yapılmış olan tebligatlar muhatabına
yapılmışçasına geçerli sayılır.
v.

İş bu Sözleşmeden doğan ihtilaflarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkili kılınmıştır.

İşbu Sözleşme 2 iki nüsha olarak imzalanmış olup bir nüshası Alıcıya, bir nüshası Tedarikçiye verilmiştir.
TEDARİKÇİ:

ALICI:
KUZU FLEX METAL SAN. TİC. A.Ş.

…………………….

Tarih:

Tarih:

EK-1: TEKNİK ŞARTNAME
EK-2 : TEMİN EDİLECEK ÜRÜN LİSTESİ VE FİYATLARI
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