ATAKAŞ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SATIŞ GENEL ŞARTLARI
1. TANIMLAR
ATAKAŞ ÇELİK

Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘yi temsil eder.

MÜŞTERİ

ATAKAŞ ÇELİK ’ ten mal satn alan yada almak için talepte bulunan gerçek ya
da tüzel kişiyi temsil eder.

MÜŞTERİ ADI

…………………………………………………………………………………………………………………….

MÜŞTERİ ADRESİ

………………………………………………………………………………………………………………………

ÜRÜN

ATAKAŞ ÇELİK tarafndan üretlen ve satşş yapşlan mamulü temsil eder.

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

MÜŞTERİ taleplerini değerlendiren, sisteme girişini yapan ATAKAŞ ÇELİK
çalşşanşnş ifade eder.

DBS

Doğrudan Borçlanma Sistemi olup; banka ve dağştm şirket arasşnda ürün
alşmşnda kullanşlan ödeme şeklini ifade eder.

TEMİNAT MEKTUBU

Yurt içinde veya yurt dşşşnda yerleşmiş gerçek ya da tüzel kişiler tarafna bir
ürün teslimi, bir işin yapşlabilmesi ya da bir borcun vadesinde ödenmesi gibi
konularda, söz konusu sorumluluğun yerine getrilememesi halinde, belirli
bir tutarşn kayştsşz şartsşz ve süresiz ödeneceğinin bir mektupla bir banka
yada kredi kuruluşu tarafndan taahhüt edildiği kredi uygulamasşdşr.

2. KONU, KAPSAM VE TARAFLAR
İşbu ATAKAŞ ÇELİK SATIŞ GENEL ŞARTLARI ve ATAKAŞ ÇELİK markasş ile satlan ürünlerin satş esas ve usullerini
belirlemek amacş oluşturulmuştur.
MÜŞTERİ tarafndan ATAKAŞ ÇELİK SATIŞ GENEL ŞARTLARI ’şndaki herhangi bir madde için aksi belirtlmedikçe
MÜŞTERİ, bildirmiş olduğu tüm talep ve siparişlerinde aşağşda yer alan SATIŞ GENEL ŞARTLARI ‘şn kabul etmiş
sayşlşr ve yükümlülük MÜŞTERİ ’ye aitr.
3. SİPARİŞ TEMİNATI
MÜŞTERİ ’nin sipariş teminat için vereceği DBS ya da Teminat Mektubu ayrş ayrş kullanşlabileceği gibi hepsi aynş
amaç için aynş anda siparişin toplam kat’i teminat olarak da kullanşlabilir. DBS limitnin siparişin kat’i teminat
olarak kabul edilebilmesi için; sipariş miktarş tutarş kadarşnşn DBS limit ile blokaj edilmesi gerekir, eğer bu tutar
DBS limit ile sağlanamşyor ise MÜŞTERİ sipariş bedelinin kalan kşsmş yada tamamş için nakit veyahut Teminat
Mektubu ile sağlayarak yerine getrmelidir.
MÜŞTERİ ‘nin sipariş teminat, siparişin kat’i teminat olduğundan MÜŞTERİ sipariş taahhüdünü yerine getrmez
ise; işbu teminat bir cezai şart olarak irat kaydedilir. Sipariş şartlarş peşin ise sipariş toplam tutarşnşn %20 ‘si
kadarş teminat kabul edilir.
MÜŞTERİ malşn hazşr bildiriminden sonra malş belirtlen sürede almaz, aldşğş malşn ödemesini zamanşnda yapmaz ise bu gibi durumlardan kaynaklanan ardiye ücret ve gecikme faizini bu teminatlardan sağlama hakkşna
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ATAKAŞ ÇELİK sahiptr.
4. SİPARİŞ KABUL VE İPTAL KOŞULLARI
4.1. MÜŞTERİ sipariş talebini elektronik posta ve/veya faks yolu ile ATAKAŞ ÇELİK’ e iletr. MÜŞTERİ talebinde
sipariş miktarşnş, kalşnlşk, genişlik, kalite, teknik şartlar, teslim tarihi, teslim yeri, ödeme şeklini, satn alma işlemi
için yetkili personelin adşnş, iletşim bilgilerini anlaşşlşr biçimde bildirmek suretyle talebini SATIŞ TEMSİLCİSİ’ ne
iletr.
4.2. Talebi alan SATIŞ TEMSİLCİSİ, MÜŞTERİ ile iletşime geçerek satş şartlarşnş konuşur ve anlaşma sağlanşr ise
SATIŞ TEMSİLCİSİ MÜŞTERİ ‘ye proforma hazşrlayarak elektronik mail ya da faks yolu ile iletr.
4.3. MÜŞTERİ aynş gün içinde SATIŞ GENEL ŞARTLARINI ve ATAKAŞ ÇELİK sipariş formunu imzalş ve kaşeli olarak
ATAKAŞ ÇELİK’ e iletmekle yükümlüdür. Bu şart sağlanşr ise sipariş üretme verilir.
4.4. MÜŞTERİ 4.3. te yer alan şartlarş sağlamaz ise ATAKAŞ ÇELİK tarafndan MÜŞTERİ talebi siparişe
dönüştürülmüş sayşlmaz, sipariş iptal yetkisi ATAKAŞ ÇELİK ‘te olup MÜŞTERİ bu durumda hiçbir hak iddia
edemez.
4.5. MÜŞTERİ peşin alşm yapacak ise sipariş toplam tutarşnşn %20 ‘si kadarlşk kşsmşnş sipariş açşlşmşndan itbaren
iki (2) iş günü içinde sipariş teminat olarak ATAKAŞ ÇELİK ’e ödemesi durumunda sipariş kesinleşir. DBS yada
Teminat Mektubu sipariş teminat gösterilmiş ise bu teminatlardan birine %10 kadarlşk blokaj konur.
4.6. ATAKAŞ ÇELİK 4.3. - 4.4. ve 4.5. ’te yer alan şartlardan birinin yerine getrilmemesi durumunda siparişi tek
taraflş olarak iptal edebilir. MÜŞTERİ sipariş teminatnşn iadesi dşşşnda ATAKAŞ ÇELİK ’ten herhangi bir hak iddia
edemez.
4.7. Grev, lokavt, üretm durduracak veya aksatacak(işçi ayaklanmasş, iş yavaşlatmasş) her türlü problemde,
ATAKAŞ ÇELİK siparişin teslim tarihini erteleyebileceği gibi siparişi kşsmen ya da tamamen de iptal edebilir. Bu
durumda MÜŞTERİ sipariş teminatnşn iadesi dşşşnda hak iddia edemez.
4.8. MÜŞTERİ 4.7. ’deki durum meydana geldiğinde ATAKAŞ ÇELİK ’ten, doğrudan ya da dolaylş yoldan
uğrayacağş zararlar adş altnda herhangi bir talepte bulunmayacağşnş kabul ve taahhüt eder. ATAKAŞ ÇELİK
üçüncü şahşslarşn uğrayacağş zarardan sorumlu değildir.
4.9. Üretme açşlan siparişlerde mücbir sebep dşşşnda; üretm toleranslarş dşşşnda olan, başka bir sipariş ile
kombine edilememesi, üretm kabul tonajşnşn altnda olan siparişlerin teslim tarihi ertelenebileceği gibi,
siparişin kşsmen ya da tamamen iptal edilme hakkşna ATAKAŞ ÇELİK sahiptr.
5. ÖDEME KOŞULLARI
5.1. Üretmi tamamlanan ve/veya stoktan satşş yapşlan malzemelerin sevke hazşr bildirimi SATIŞ TEMSİLCİSİ
tarafndan MÜŞTERİ ‘ye bildirilir.
5.2. Teslimat tarihinden önce üretmi tamamlanan siparişlerin kabulünü MÜŞTERİ eğer kabul etmez ise, sipariş
teslim tarihinden itbaren beş (5) iş günü içinde yapmakla yükümlüdür.
5.3. Teslimat tarihinde üretmi tamamlanmşş ve sevke hazşr hale gelen malzemeleri MÜŞTERİ yedi (7) iş
gününde sevkiyatnş yapmakla yükümlüdür.

ATAKAŞ ÇELİİK SANAYİİ VE TİİC. A.Ş.
Sayfa 2

5.4. Stoktan satlan mallar için teslimat süresi iki (2) iş günüdür.
5.5. Ödemeye esas fyat (Amerikan Dolarş/Ton) sipariş formundaki belirtlen fyat olup değişmeyecektr.
5.6. Cari hesabş Amerikan Dolarş olarak tutulan Müşteri ’nin Türk Lirasş olarak yaptğş ödemelerde ödeme
tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasş (TCMB) Döviz Satş Kuru esas alşnarak Amerikan
Dolarş cinsinden MÜŞTERİ cari hesabşna Amerikan Dolarş alacağş olarak kaydedilir.
5.7. DBS sistemine yüklü faturalarda MÜŞTERİ erken ödeme yapmak isterse ödemesini ilgili banka aracşlşğş ile
Amerikan Dolarş cinsinden yapmalşdşr. DBS sistemine yüklü faturalarşn erken ödemesi için havale ya da EFT ile
doğrudan ATAKAŞ ÇELİK ‘e yapşlan ödemeler kabul edilmeyecektr.
5.8. Faturalama işlemi ise sevkiyatn yapşldşğş tarihte geçerli olan döviz satş kuru üzerinden Türk Lirasş olarak
KDV ’de eklenerek kesilir ve müşteriye iletlir.
5.9. Kur farklarş ise MÜŞTERİ ile ATAKAŞ ÇELİK arasşnda karşşlşklş olarak faturalandşrşlşr.
5.10. Mal bedelinin ödenmesinde, her teslimat partsine isabet eden sipariş teminatnşn mahsubu yapşlşr ve
MÜŞTERİ ilgili teminatlarşn iadesini talep edebilir yada süre uzatmş yapabilir.
6. ÜRÜN TESLİM KOŞULLARI
6.1. Gelen araçlar ATAKAŞ ÇELİK 'nin belirlemiş olduğu sşra, yükleme, branda, güvenlik ve benzeri tüm kurallarş
kabul etmiş sayşlşr. Sevkiyatlarda ATAKAŞ ÇELİK kantarlarş geçerlidir.
6.2. Tesellüm ATAKAŞ ÇELİK fabrika sahasşnda ve MÜŞTERİ ‘nin temin edeceği karayolu vasştasş kamyon üzeri,
denizyolu ise deniz vasştasş üzeri esasşna göre yapşlşr. MÜŞTERİ ‘nin isteyebileceği diğer teslimat koşullarş
görüşmeye ve anlaşmaya tabidir.
6.3. Teslimat miktarş ile sipariş miktarş arasşndaki farkş peşinen kabul eder ve bu oran sipariş miktarşnşn (+/-)
%10 oranşnda gerçekleşebilir.
6.4. MÜŞTERİ, ATAKAŞ ÇELİK ‘in üretm tolerans ve standartlarşnş peşinen kabul eder ve serbest stoklardan satn
aldşğş ürünler için herhangi bir çelik kalitesi ve ebat bilgisi için garant isteyemez, ATAKAŞ ÇELİK bu ürünler için
herhangi bir garant vermez. Müşteri bu tür ürünler için ayşplş ürün şikayetnde bulunamaz.
6.5. MÜŞTERİ, ürünün sevkiyat için temin edeceği aracşn plaka bilgisini yazşlş olarak bildirmesi gerekmektedir.
Müşteri tarafndan gönderilen, müşterinin kendi aracş ya da temin etği araçlarşn yükleme sahasş dahil tüm
risklerini müşteri kabul etmiş sayşlşr. Ayrşca müşterinin kendi aracşnş ya da temin etği aracş yazşlş olarak beyan
etmesi ile MÜŞTERİ, bu araçlarşn her türlü trafk cezasş, fazla tonajda yüklemeler, hşrsşzlşk, zarar - ziyan, ürünü
taşşma sşrasşnda oluşacak hasarlar, hava şartlarşna göre alşnmasş gereken önlemlerin alşnmamasş ve diğer tüm
olasş sorunlarşn sorumluluğu tarafna ait olmak üzere yükleme yapşlmasşnş kesin olarak kabul etmiş sayşlşr.
6.6. Sipariş konusu ürünler partler halinde teslim edilebilir. İşbu satş şartlarş MÜŞTERİ ‘ye teslim edilecek her
part ürün için geçerlidir.
6.7. Hazşr bildiriminden itbaren yedi (7) gün içerisinde (Cumartesi dahil ) sevkiyat yapşlmayan ürünler için
faturalandşrma yapşlşr ve geciken her gün için 1 usd / ton ardiye ücret tahakkuk etrilir. Bu tür siparişlerin iptali
ATAKAŞ ÇELİK yetkisindedir.
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6.8. Günlük sevkiyat programşna göre ATAKAŞ ÇELİK yükleme sahasşna alşnan vasştaya herhangi bir nedenle
yükleme yapşlamasş durumunda bu MÜŞTERİ ya da nakliyeyi üstlenen nakliyeciye yazşlş olarak bildirilir. Bu
durumda MÜŞTER, ATAKAŞ ÇELİK ‘ten herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
6.9. Sipariş kabul şartlarşna göre siparişi oluşturulan ürünlerin üretlerek sevke hazşr duruma getrilmesine
müteakip sipariş bedelinin geri kalan bakiyesinin ödenmemesi ve/veya siparişin iptal edilmesi durumunda;
ATAKAŞ ÇELİK tarafndan MÜŞTERİ ‘ye ürünlerin sevke hazşr bildirimi yapşldşktan itbaren on (10) gün için
uygulanacak gecikme bedeli tüm ürünler için günde KDV hariç 1 $/ton ‘dur. Daha sonraki yirmi (20) gün için
uygulanacak gecikme bedeli günde 2 usd/ton dur. Siparişin ATAKAŞ ÇELİK tarafndan tamamen iptal edilme
süresi ise 30 iş günüdür.
6.10. Müşteri fili imkansşzlşklar nedeniyle sevkiyatnş ertelemek zorunda kaldşğş ürünlerin ödemesini yapmak
şart ile ATAKAŞ ÇELİK yükleme sahasşnda en fazla üç (3) gün tutabilir. Bu sürenin sonunda MÜŞTERİ, ürünlerini
başka bir depoya nakletmekle yükümlü olup ATAKAŞ ÇELİK sahasşndaki bekleyen malzemenin herhangi bir
nedenle hasarlanmasşndan ATAKAŞ ÇELİK sorumlu tutulamaz.
7. AYIPLI ÜRÜN BAŞVURULARI
7.1 MÜŞTERİ, şikayete konu olan ürünler ile ilgili başvurularşnş ATAKAŞ ÇELİK Satş Departmanş üzerinden yazşlş
olarak gerçekleştrir. MÜŞTERİ ‘nin teslim aldşğş ürün ile ilgili olarak şikayetni ATAKAŞ ÇELİK bobin numarasş ile
yapmalşdşr.
7.2. MÜŞTERİ tarafndan teslim alşnan ürünün kontrolleri sşrasşnda tespit edilen görünür kusurlar, ürün teslim
edildiği günden itbaren 10 gün içinde ve ürün herhangi bir işlem görmemiş olmasş kaydş ile şikayet incelemeye
tabi olabilir. İşlem görmüş ürünler için şikayet kabul edilmez.
7.3. Görünür kusurlar ile ilgili 7.2. de belirtlen sürenin aşşmşndan sonra yapşlan başvurular şikayet kabul
edilmez.
7.4. Ağşrlşk ile ilgili şikayetler için başvuru süresi ürünün teslim edilme tarihinden itbaren onbeş (15) gündür.
7.5. Ürünün kullanşlmasş sşrasşnda ortaya çşkabilecek gizli kusurlar ile ilgili şikayetlerin kabul süreleri 6 aydşr.
7.6. Mekanik özelliklerin garantsi için uluslararasş standarta belirtlen süreler geçerlidir.
7.7. Pas/korozyon ile ilgili şikayet başvurularş, koruyucu yağ ile yağlanmşş ve/veya kimyasal pasivasyon
uygulanmşş ürünlere taşşma ve stoklama koşullarş dikkate alşnarak değerlendirme yapşlşr.
7.8. MÜŞTERİ şikayetnde haklş görülmesi durumunda ATAKAŞ ÇELİK en fazla ürün bedeli kadar sorumlu olup,
MÜŞTERİ ‘nin iddia etği bağlantlş yada doğrudan veya dolaylş zararlardan ATAKAŞ ÇELİK sorumlu değildir.
8. VERGİ, RESİM, HARÇ VE SAİR MASRAFLAR
Siparişlere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair masraflarşn tamamş MÜŞTERİ ‘ye aitr.
9. MÜŞTERİNİN TEBLİGAT ADRESİ
Müşterinin tebligat adresi aksi belirtlmediği sürece vergi levhasşndaki adres olup, bu adrese mektup, faks veya
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telgrafla yapşlacak her türlü bildirim geçerli sayşlacak ve MÜŞTERİ ‘nin şahsşna yapşlmşş kabul edilecektr.
MÜŞTERİ ‘nin adres değişikliğini bildirmemesi halinde, yazşlş adresine yapşlacak tebligat geçerli olacaktr.
10. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Anlaşmazlşklarşn karşşlşklş iyi niyet çerçevesinde sulh yoluyla çözülmesi ATAKAŞ ÇELİK ‘in esaslarşndandşr. Aksi
halde işbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlşklarda ihtlafn çözüm yeri İskenderun Mahkeme ve İcra
Daireleridir.
11. DİĞER
Taraflar, işbu sözleşmede belirtlen hak ve menfaatlerini, sorumluluk ya da borçlarşnş karşş tarafn onayş
olmadan kşsmen ya da tamamen üçüncü şahşslara devredemez.
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek her türlü anlaşmazlşklarda MÜŞTERİ, ATAKAŞ ÇELİK defer ve kayştlarşnşn
geçerli ve kesin delil olduğunu kabul ve taahhüt eder.
ATAKAŞ ÇELİK işbu SATIŞ GENEL ŞARTLARI ‘nda yazşlş haklarşndan herhangi birisini kullanmamasş ve belirtlen
MÜŞTERİ yükümlülüklerini MÜŞTERİ ‘den talep etmemesi durumunda ATAKAŞ ÇELİK ‘in bu haklarşndan feragat
etği anlamşna gelmez. ATAKAŞ ÇELİK bu hakkşnş gizli tutar ve istediği zaman uygulamaya alabilir.
İşbu SATIŞ GENEL ŞARTLARI bir nüsha olarak ve aslş ATAKAŞ ÇELİK ‘te kalmak kaydş ile düzenlenmiş olup, Sipariş
formu bu Genel Şartlarşn özet niteliğindedir.

Müşteri İmza

:

Müşteri Yetkilisi Adş-Soyadş

:

Müşteri Kaşe

:

Tarih : …. /….. /2016
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