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KİREÇTAŞI İSTİHRAÇ NAKLİYE VE İSTİF HİZMET SÖZLEŞMESİ 

 

 

TARAFLAR  : 

 

Sözleşme metninde Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. “ŞİRKET” ………………………….. “MÜTEAHHİT olarak 

ifade edilecektir. 

 

1- İŞİN KONUSU : 

 3. maddede evsafı belirtilmiş olan  2021/2022 yılı kampanya ihtiyacı  30.000 ton kireçtaşının; 

 

-Müteahhide ait bulunan  …………………………………………………….. mevkiindeki 

   (Fabrikaya uzaklığı ………. Km) taş ocağından  

Müteahhit tarafından sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen evsafına uygun olarak temini, fabrikaya nakli ve 

fabrika stok sahasında Şirket yetkililerinin göstereceği yere tarif edilen  şekilde  yapılmasıdır. 

 

2-MİKTAR TOLERANSI : 

 Kireçtaşı miktarını % 30 nisbetinde artırıp, eksiltmek Şirketimiz ihtiyarındandır. 

 

3-EVSAF : 

3.1-Ocakta hazırlanıp fabrikaya nakledilecek taşlar, boyutları 9-12 cm ve mümkün olduğu kadar az keskin 

kenarlı kırılmış olacaktır. 

3.2-Fabrikaca yapılacak analizlerde teslim edilecek kireçtaşının evsafı : 

  

- HCI de çözülmeyen maddeler  En çok % 1 

- SİO2 “     “ % 1 

- Fe2O3 + AI2O3 “     “ % 1 

- MgO “      “ %  1 

- Sülfatlar “      “ % 1 

- CaCO3 En az % 95      olacaktır. 

 

 

Teslim edilecek kireçtaşı yukarıda belirtilen evsafta olmadığı takdirde fabrikaya gelen kireçtaşı tesellüm 

edilmeyecek ve evsafı uygun olmadığından fabrikaca tesellüm edilmeyen kireçtaşı için de herhangi bir ücret 

ödenmeyecek ve kireçtaşı sevki derhal durdurulacaktır. 

 

 

 

4-FİYAT : 

Temin , nakil, fabrika sahasında istif,   bütün  masraflar dahil, kireçtaşının Şeker Fabrikasında gösterilen yere  

tarif  edilen  şekilde  istif  edilmiş  olarak,  teslim  fiyatı  TL/ton …….       liradır. (Bu fiyatın içerisinde olan 

sadece nakliye fiyatı TL/ton ……………...…. Liradır.) 

 İşbu fiyat  nakliye hariç sabit fiyattır. Sözleşme sonuna kadar değişmeyecektir. 

 

4.1- Nakliye fiyatı için yalnız akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler nazarı itibare alınacaktır. Bunun için 10 

tonluk ve daha büyük tonajlı bir kamyonun 1000 km. ‘de 310 litre mazot sarf ettiği esas alınacak ve gidiş-dönüş 

toplam mesafesine uygulanacaktır. Şeker Fabrikasının bulunduğu mahaldeki akaryakıt perakende satış 

fiyatlarındaki artış ve eksilişler fiyatların değiştiği tarihten  geçerli olmak üzere yukarıdaki esaslar dahilinde 

şirketçe hesap edilerek nakliye fiyatlarına in’ikas ettirilecektir. 

 

 

5- TEDİYE : 

Tediye  her 1000 tonun teslimini müteakip yapılacaktır. Müteahhit teslim ettiği her bin tonluk kireçtaşı için 

fatura tanzim edecek ve Şeker Fabrikasının laboratuvarından alacağı analiz raporu ile birlikte malzeme 
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ambarına verecektir. Bedel, analiz raporu iliştirilmiş ve ambar girişi yapılmış bu fatura karşılığında Şirketçe 

ödenecektir. Müteahhitçe  bedelin havalesi talep edildiği takdirde havale masrafı  Müteahhide ait olacaktır. 

 

6- TEKNİK HUSUSLAR 

 Nakledilen kireçtaşları fabrika sahasında gösterilen yerde  Müteahhit tarafından kenarları kuru duvar şeklinde 

çevrilmek suretiyle 5 ila 10 metre yüksekliğe kadar istif edilecektir. 

 

7- SÖZLEŞME SÜRESİ : 

     İşbu sözleşmenin süresi  1 (bir)  yıldır. Bu süre içerisinde kireçtaşı talimatı tesbit edilmiş aşağıdaki aylık 

programa göre yapılacaktır. Ancak forsmajör halleri ile programın  uygulanmasında  Şirketin sebebiyet verdiği 

haller dolayısıyla vuku bulacak gecikme süresi kadar Şirket Müteahhide ilave süre verecektir. 

 Şirket kireçtaşı miktarını % 30 oranında artırtığı  takdirde teslim süresini artırılan miktarla orantılı 

olarak uygun bir müddet uzatabilecektir. 

 

 

   AYLAR * 

 

 

2021/2022 

Kampanyası için 

Teslim edilecek 

miktar (Ton) 

 

 

                 AÇIKLAMA 

Ağustos  2021 2.000  

Eylül      2021 7.000  

Ekim      2021 7.000 

Kasım    2021 7.000 

Aralık    2021 7.000 

 

 

TOPLAM 

 

 

30.000 

 

* Fabrikamız termin programını dilediği gibi düzenlemekte yetkilidir. 

* Kampanya başlangıcında mevcut stok sahamız dolduğunda ,stok sahası istif işleri paletli kepçe   

   ile müteahhit firma tarafından yapılacak ve stok durumuna göre kireç taşı sevkiyatı  

   düzenlenecektir. 

* Kampanya içinde stok sahamızın doluluk durumuna göre , kireç taşı sevkiyatı müteahhit firmaya    

   bildirilerek , fabrikamız  kireç taşı stok durumu ve sevkiyat düzenlenecektir. 

 

8- İŞE BAŞLAMA 

    Müteahhit  kendisine 15’gün önceden bildirilen tarihte sevkiyata başlayacaktır. Belirtilen günde işe 

başlanılmaması halinde, geçikilen her gün için Müteahhit Şirkete TL. ………….. (…………….. lira) ceza 

ödeyecektir. 

 

 İşe başlama Şirketçe geciktirilirse bu ceza kesilmez. 

  

9- TARTI VE TESELLÜM 

     a)- Tartı : 

          Müteahhit tarafından fabrikada teslim edilecek kireçtaşlarının tartıları fabrika kamyon kantarında 

yapılacak ve bu tartılar için hiç bir bedel  talep edilmeyecektir. Tediye ve fatura tanzimine esas miktar fabrika 

kamyon kantarı tartısıdır. 

 

      b)- Tesellüm 

            Tesellüm tartılarında kamyon kantarı tartı karteleları arkasına kireçtaşı müteahhidinin adı soyadı 

yazılarak belirtilecek ve tesellüm raporlarına; 

  

- Tesellüm tarihi 

 - Tartı kartela numarası 
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 - Kamyon plaka numarası 

         - Kamyonun dolu ve boş tartı ağırlığı 

 

Kayıt edilmek suretiyle fabrika tarafından bir nüshası müteahhide verilecek diğer nüshası fabrikada muhafaza  

edilecektir. 

 Tesellüm kesinleşmesi için teslim edilen taş için fabrika laboratuvarından olumlu analiz raporunun 

alınması şarttır. 

 

        c)- Tahliye 

              Getirilen kireçtaşlarının fabrikaca gösterilecek yerlere tarif edilen şekilde istif edilmek üzere vasıtadan 

tahliyesi Müteahhitce yapılacaktır. 

   Tahliye ve istif hizmetlerinin Müteahhit tarafından istenilen esaslar dahilinde yapılmaması halinde 

sözkonusu hizmet müteahhit nam ve hesabına Şirket tarafından yaptırılarak ihtiyar olunacak bilumum masraflar 

Müteahhidin tahakkuk edecek ilk istihkakından mahsup edilecektir. 

           

         d)- Kireçtaşı ile birlikte bir miktar balast da fabrikaya gelmektedir. Balast miktarını tesbit etmek 

maksadıyla gayri muayyen zamanlarda her 1.000 tonluk partiden birkaç kamyon hamulesi ayrı bir yere 

dökülecektir. Müteahhit veya temsilcisi de çağrılarak balast tesbiti yapılacak ve bulunan % (yüzde) nisbeti o 

partiye teşmil edilmek suretiyle o parti içindeki balast miktarı tesbit edilecektir. Bu miktarın % 5 (yüzde beş) 

den fazlası o partiden düşülerek partinin ödemeye esas net miktarı bulunacaktır. 

 Evsafı uygun olmayan taşlar Şirketçe tesellüm edilmeyecektir. Bu taşları Müteahhit fabrika sahasından 

kaldırmakla yükümlüdür.   

 

10-GECİKME CEZASI  

 Müteahhit 7. Maddede tesbit edilen aylık programa göre teslimatta bulunmakla yükümlüdür. Aylık 

teslimattan hukuki mevzuatın tanıdığı forsmajör hallerinin veya Şirketin sebebiyet verdiği gecikmelerin dışında 

herne sebeple olursa olsun bir noksanlık vuku bulduğunda  

aylık programa göre teslim edilmeyen taş miktarı için müteahhidin ilk istihkakından beher ton’da TL………….. 

(……….. lira) Şirketçe tenzil edilecektir. Cezai şart uygulandığı halde müteahhit müteakip ayda da noksanını 

tamamlamadığı takdirde, Şirketimiz yukarıdaki miktarda  yeniden ceza almak suretiyle müteahhide uygun 

göreceği bir süre daha tanıyabilir veya sözleşmenin feshi cihetine gidebilir. 

 

11- SÖZLEŞMENİN FESHİ 

 Şirket müteahhitin işbu sözleşmeden mütevellit her türlü vecibelerini kısmen veya tamamen yerine 

getirmediğine veya getiremiyeceğine kanaat getirdiği takdirde, protesto keşidesine hüküm istihsaline ve hiçbir 

kanuni merasime hacet kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye yetkilidir. 

 Sözleşme bu suretle fesh edildiği takdirde müteahhitin kat’i  teminatı nakde tahvil ettirilerek bloke 

edilir. Ayrıca mevcut istihkakları işin başka bir müteahhide yaptırılmasından doğacak fiyat farkları ile zarar 

ziyana mahsup edilmek üzere bloke edilir. Taahhütün geri kalan kısmının (+ % ……… toleransı dahil) 

müteahhit nam ve hesabına Şirketçe başka müteahhit veya müteahhitlere yaptırılmasından  meydana gelecek 

fiyat farkı ile zarar ziyanın tutarı : 

 

a)-Öncelikle müteahhitin nakde tahvil ettirilip bloke edilen kati teminatından karşılanır. 

 b)-Fiyat farkı ile zarar, ziyan tutarı kati teminat miktarını aşarsa , aşan kısım müteahhitin bloke edilen 

istihkaklarından karşılanır. Yetmediği takdirde ayrıca müteahhitten talep ve tahsil olunur.           

  c)-Müteahhitin bloke edilen kati teminatı, fiyat farkı ve zarar ziyan tutarından fazla ise veya fiyat farkı 

ve zarar ziyan doğmamışsa müteahhite iade edilmez. İrad kaydolunur. Sözleşmenin feshinden dolayı Şirketin 

yukarıda zikredilen zararı tesbit edilinceye kadar bloke edilen istihkakları ise irad kaydedilmeyip müteahhite 

ödenir. 
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12-FORSMAJÖR : 

 Harp, zelzele, büyük yangınlar, seferberlik halleri ile bunların dışında hukuki mevzuatın tanıdığı haller 

forsmajör kabul edilecektir. Her ne sebeple olursa olsun müteahhitin vasıta işçi ve malzeme tedarik edememesi 

mazeret olarak kabul edilmeyecektir. 

 

13- ŞİRKETİN  NAKLİYATI BAŞKA MÜTEAHHİTE  YAPTIRMA YETKİSİ 

 Taahüdün verilen program dahilinde zamanında yerine getirilmemesi veya taahhüdün yerine 

getirilemeyeceği kanaatinin hasıl olması halinde; Şirket dilerse sözleşmenin feshi cihetine gitmeyerek 

yapılmayan taahhüdü müteahhit nam ve hesabına başka bir müteahhide veya üçüncü şahıslara yaptırmaya 

yetkili olacak ve bundan doğacak fiyat farkı ile şirketin düçar olacağı bilumum zarar ve ziyanı müteahhidin 

tahakkuk eden ve edecek istihkakından yetmediği takdirde kati teminatından kesecek, aşan kısmı şirketin ilk 

talebinde mütehhit tarafından bila itiraz tediye edilecektir. 

 

14-İFA GARANTİSİ  

  

İşbu sözleşmenin imza tarihini takip eden 3 işgünü zarfında müteahhit kireçtaşı temini, fabrika sahasına 

nakledilmesi ve fabrika sahasında istif edilmesi hizmetinden mütevellit her türlü vecibelerini noksansız olarak 

yerine getireceğine dair ifa  garantisini teşkil eden müddetsiz TL. …………………  (…………… lira) 

tutarındaki kati teminatı şirkete tevdi edecektir. Müteahhit her  

ne sebeple olursa olsun teminat mektubu üzerine ihtiyati tedbir kararı aldıramaz. Müteahhit istenilen teminatı 

süresi içerisinde Şirkete tevdi etmediği takdirde hiçbir kanuni merasime ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın 

vermiş bulunduğu geçici teminatı nakte tahvil ettirilerek bloke edilecektir. 

  

İşin üçüncü sahıslara verilmesi nedeniyle meydana gelecek fiyat farkı v.s. ile bilumum zarar, ziyan bloke edilen 

geçici teminatına mahsup edilecek bunların geciçi teminatı aşan kısmı mütehhitten ayrıca  talep ve tahsil 

edilecektir. Geçici teminat fiyat farkı ve zarar , ziyan tutarından fazla ise artan kısmı müteahhide iade edilmeyip 

irad kaydedilecektir. 

 Kati teminat mektubu müteahhitin işbu sözleşmeden mütevellit şirketle olan bütün ilişkileri kesildikten 

ve Sosyal Sigortalar Kurumundan alacağı ilişiksiz belgesini Şirkete tevdi ettikten sonra mütehhide iade 

edilecektir.Ancak teminat mektubunun iadesi müteahhitin ibrazı manasını tazammun etmez. 

 

15- MÜTEAHHİDE YAPILACAK TEBLİGAT  

 Müteahhit her türlü  idari ve adli tebligatın her an kendisine yapılabilmesi için işbu sözleşmede yazılı 

adresini kanuni ikametgah olarak göstemiştir. Şirket bu adrese tebligat yapmakta muhtardır. Müteahhit yükleme 

mahallinde yetkili bir personelini işin sonuna kadar bulunduracak ve bu şahısa yapılacak her türlü idari ve adil 

tebligat dahi kendisine yapılmış sayılacaktır. 

 Müteahhit yetkili adamını sarih adresi ile birlikte sözleşmenin akdini müteakip engeç bir hafta içerisinde 

Şirkete yazılı olarak bildirmeye mecburdur. Personel ve adres değişiklikleri Şirkete yazılı olarak  bildirilmediği 

takdirde eski şahısa ve adrese yapılacak tebligat hüküm ifade edecektir. 

 

16- MÜTEAHHİDİN İŞ VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATINDAN DOĞAN   

      SORUMLULUKLARI 

 Müteahhitin çalıştırdığı kimseler için İş Kanunun işverenlere yüklediği mükellefiyetler müteahhide ait 

olacağı gibi, bunlara ait her türlü işçi sigorta primleri keza müteahhit tarafından ödenecektir. Bunun için gereken 

ihbarların zamanında yapılmamasından ve sigorta primlerinin müddetinde ödenmemesinden ve işçi sigortaları 

ile ilgili bordroların tanzim edilerek vaktinde ilgili makamlara verilmemesinden ve zayiinden mütevellit her 

türlü mes’uliyet ve cezalar müteahhide ait olacaktır. 

 

17- MÜTEHHİDİN İŞİ DEVİR YASAĞI  

  

Müteahhit taahhüt ettiği işi şirketin yazılı muvafakatını almadan kısmen veya tamamen başka birine devir veya 

temlik edemez. Şirketin yazılı muvafakatını almaksızın işi kısmen veya tamamen başka birine devir veya temlik 

ettiği takdirde nakliyecinin taahhüt ve mes’uliyetleri tamamen baki kalacağı gibi Şirket, sözleşmeyi hiçbir 

kanuni merasime ihtarname gönderilmesine ve mahkemeden hüküm istihsaline hacet kalmaksızın feshe ve 

sözleşmenin 11. Maddesi hükümlerinin tamamını uygulamaya yetkili olacaktır. 
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18- HUKUKİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜK 

 Müteahhidin   veya çalıştırdığı işçi ve makinalarının 3. Şahıslara  veya diğer mercilere karşı olan 

mesuliyetleri Şirketi ilzam etmez. Bu nedenle ika edilen bilumum zarar ve ziyanın sorumluluğu ve derhal 

tazmini Müteahhide ait olacaktır. 

 

19- SÖZLEŞME MASRAFLARI : 

 Hizmetin ifasına ait her türlü vergi, resim (kireçtaşı rusmu dahil) sözleşme ve ihale karar pulu masrafları 

ile gerekirse noter masrafları müteahhide,Katma değer Vergisi Şirkete ait olacaktır. 

 

20- İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ 

 İşbu sözleşmenin tatbikatından  mütevellit bilumum ihtilafların halline Suluova Mahkemeleri ile İcra 

Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar şimdiden kabul etmişlerdir. 

 

21- DELİLLER 

 Bu sözleşmede yazılı bütün işler işlemler ve taahhütlerin ifa edilip edilmediği taraflar ile alacak ve borç 

hesapları hakkında Şirketin alakalı memurları tarafından tanzim edilecek evrak ve Şirketin tasdikli defterleri, 

bunların muavin kayıtları vesair her nevi Şirket belgeleri Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 287. 

Maddesinin 2. Fıkrası mucibince taraflarca yegane esas ve delil kabul edilmiştir. 

 

22- SÖZLEŞMENİN TADİLİ 

 Sözleşmenin akdinden sonraki yazışmalar sözleşmeyi tadil edemeyeceği gibi sözleşme hükümleri aksine 

de tarafları bağlamayacaktır. 

 Sözleşme ancak, karşılıklı olarak gönderilecek birbirine uyan açık irade beyanları veya değişikliği ihtiva 

eden bir belgenin müştereken imza edilmesi suretiyle değiştirilebilecektir. 

 

23- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

 İşbu sözleşme  ………………. tarihinde taraflarca bir nüsha olarak akid ve imza edilmiştir. 

 

 

 

MÜTEAHHİT                                                          AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


