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1.

TARAFLAR

1.1

İşbu SÖZLEŞME bir tarafta;

BIL-SBC-TED-2017-1890 Rev. 000

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 C Blok Kat:4/73 ÇANKAYA- ANKARA adresinde
bulunan BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED TÜRKİYE ANKARA ŞUBESİ ile diğer
tarafta;…………………………………………………… adresinde bulunan …………………..
ŞİRKETİ arasında aşağıdaki şartlar ile akdedilmiştir.
1.2

Bu SÖZLEŞME’de taraflar ifadesinin kullanıldığı her yerde her iki taraf anlaşılacaktır.

1.3

SÖZLEŞME’de BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED Türkiye Ankara Şubesi (BIL);
……………….. ŞİRKETİ (YÜKLENİCİ) olarak anılacaktır.

1.4

BIL’in yazışma adresi; Haydar Aliyev Deniz Terminali Gölovası Mevkii 01944 Ceyhan
ADANA’dır.

1.5

Taraflar SÖZLEŞME’nin 1.1. maddesinde belirtilen adresi YÜKLENİCİ, 1.4 maddesinde
belirtilen adresi BIL için tebligat adresi olarak kabul etmiştir. Taraflar adres değişikliğini
karşı tarafa usulüne uygun ve yazılı olarak tebliğ etmekle yükümlüdür. SÖZLEŞME’de
belirtilen adreslere yapılan tebligatlar BIL’e veya YÜKLENİCİ’ye yapılmış sayılır. BIL’e
tebligat yapılırken SÖZLEŞME’nin 1.4. maddesinde belirtilen adresin başına Satınalma
Müdürlüğü ifadesi eklenecektir.

1.6

SÖZLEŞME’nin yürütülmesi sürecinde her türlü teknik hususla ilgili olarak aşağıda belirtilen
BIL personeli ile temas kurulacaktır.
Hasan ADALI
Kara Operasyonları Şefi
Tel
: 0 322 355 1700/Dahili: 849 431/315
Fax : 0 322 355 1800
Gsm : 0533 258 0761
E-posta: hasan.adali@botasint.com
………………….. Şirketi'ndeki yetkili personel;
Ad Soyad
Ünvan
Tel
: ……………….
Fax : ……………….
Gsm : ……………….
E-posta: .....................

2.

İŞİN AMAÇ VE KONUSU

2.1

İşbu SÖZLEŞME’nin konusu; BIL bünyesinde bulunan Ceyhan Deniz Terminali’ndeki
(CMT) sistemlerde, ısınma, sıcak su temini, evsel amaçlı kullanım ve denizyolu
tankerlerinden açığa çıkan organik bileşenleri yakma ihtiyacı nedeniyle gerekli Propanın,
siparişi müteakip BIL’in adresine teslimi ve bu adreste bulunan propan stok tesislerine
boşaltımı, dolum ve diğer işlemler esnasında dolumun yapıldığı sistemde oluşacak
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YÜKLENİCİ’den kaynaklı arızaların giderilmesi ve BIL’in bu tesislerden sorumlu
personeline yılda en az 1 kez bilgilendirme eğitimi verilmesi hizmetlerin işbu
SÖZLEŞME’deki şartlarla ve 1 (bir) yıl süre ile YÜKLENİCİ tarafından sağlanması işidir.

3.

YÜKLENİCİ’NiN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1

YÜKLENİCİ, söz konusu hizmeti, teknik şartname ve eklerine, sözleşmeye ve BIL’in ilgili
prosedürlerine uygun olarak yapacaktır. YÜKLENİCİ işbu SÖZLEŞME ve eklerinin her
maddesine harfiyen uyacağını peşinen taahhüt ve kabul eder.

3.2

YÜKLENİCİ’nin SÖZLEŞME süresince güncel ve geçerli “Dağıtıcı Lisansı” ve propan
tedarikini yapabilmesi için mevzuat gereğince sahip olması gereken tüm güncel ve geçerli
lisansları olacaktır.

3.3

Sözleşme kapsamında teslim edilecek propan gazının BIL’in CMT’deki tesislerine kadarki
nakliye masrafları, BIL’in CMT adresindeki propan stok tesislerine dolumu ve işbu
sözleşme ve ekindeki teknik şartname kapsamında oluşacak her türlü masraf (nakliye,
sigorta, işçilik, malzeme, eğitim, tesislerde meydana gelecek YÜKLENİCİ’den kaynaklı
arıza, hasar ve uygunsuzlukların giderilmesi, kantar masrafları vb. diğer tüm masraflar)
sözleşmede belirtilen fiyata dâhildir. YÜKLENİCİ bu tür masraflar ile ilgili BIL’den herhangi
bir ek ödeme talep etmeyecektir.

3.4

Sipariş edilen propan gazının BIL’in siparişte belirtilen tesislerine ikmaline kadar doğacak
tüm masraflar, işin ifası ve tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

3.5

YÜKLENİCİ, BIL tarafından talep edilen propanı, mücbir sebebin en kısa sürede BIL’e
bildirilmesi kaydıyla, mücbir sebepler haricinde, talebin kendisine bildirilmesini müteakip en
geç 12 (On İki) saat içerisinde talepte belirtilen BIL tesislerine mer-i kanunlara uygun olarak
temin edecektir. Siparişin YÜKLENİCİ’ye yazılı olarak iletildiği (e-mail veya faks ile) zaman,
“sipariş zamanı”, ilgili siparişe ait tankerin BIL’in kapısına ulaştığı zaman ise “teslim
zamanı” olarak kabul edilecektir.

3.6

BIL siparişlerini YÜKLENİCİ ile mutabık kalınacak şekilde kayıtlı formlarını kullanarak,
YÜKLENİCİ tarafından bildirilecek e-posta adreslerine e-posta ile ve/veya faks
numaralarına faks ile ve/veya desteklenmesi durumunda varsa YÜKLENİCİ’ye ait diğer
uygulamalar üzerinden bildirecektir.

3.7

YÜKLENİCİ, sipariş edilen ürünleri, teknik şartnamede açıklanan araç standartlarına uygun
araçları ile temin edecektir.

3.8

Propan teslimatlarında SÖZLEŞME’ye aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda;
(standartlara uygun olmayan/eksik evraklı, arızalı, BIL’in İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre
ve Kalite Politika ve Taahhütlerine uygunsuzluk teşkil eden araç ve şoförleri gibi) BIL,
doğacak tüm masraflar YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere, tanker(ler)i kabul etmeme ve geri
gönderme hakkına sahiptir.

3.9

YÜKLENİCİ, mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurum-kuruluş veya BIL’in talep
edeceği, kendisinde kayıt altında bulunan bilgileri talep eden kurum-kuruluşa ya da BIL’e
vermekle yükümlüdür.

3.10

YÜKLENİCİ, ilgili yasalar gereği yapılması gerekli tüm sigortaları yaptıracak ve bunları
belgelendirecektir.
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3.11

YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek dökme propan, “TS 2178 Revizyon” standardında ve
bu standartla ilgili yapılan değişikliklerde belirtilen özelliklere haiz olacaktır.

3.12

YÜKLENİCİ, BIL’e dökme saf propanın temin edildiği dolum tesisindeki tanka dolum
yapılırken mevzuat gereği alınan numunelerin numune alma tutanaklarının ve bu
numuneler için yapılan analizlerin (Gemi Analiz Raporu) bir kopyasını BIL’e sunacaktır.
BIL, YÜKLENİCİ’nin dolum yapılan tanklarından/tesislerinden veya tankerden dilediği
zaman numune alarak bu numuneleri analiz ettirebilecektir. Söz konusu analiz için gerekli
numune kapları YÜKLENİCİ tarafından sağlanacak, numune alma işlemi BIL personelinin
eşliğinde YÜKLENİCİ’nin yetkili personeli tarafından yapılacak ve YÜKLENİCİ bu işlemlerin
yapılabilmesi için BIL personeline her konuda yardımcı olacaktır. Söz konusu numuneler
BIL’in belirleyeceği akredite bir laboratuvarda analiz ettirilecek ve analiz ile ilgili masraflar,
sonucun olumlu olması halinde BIL’e ait olacaktır.

3.13

YÜKLENİCİ, ilgili mevzuat gereği teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali sonucu
doğabilecek tüm zarar ve hasarları tazmin etmek ile yükümlü olacaktır.

3.14

YÜKLENİCİ, dolum yapılan sistemde oluşabilecek YÜKLENİCİ’den kaynaklı muhtemel
arızalara altı (6) saat içerisinde müdahale edecek ve arızanın giderilmesi için gerekli tüm
yedek parça ve sarf malzemelerini hazırda bulunduracaktır. Bütün bu işlemler için gerekli
bakım, onarım, yedek parça, değişim, sarf malzemesi giderleri, nakliye de dâhil olmak
üzere, YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır. YÜKLENİCİ arıza, hasar ve uygunsuzluk sonucu
meydana gelecek maddi zararları tamamen karşılamakla sorumlu olacaktır.

3.15

YÜKLENİCİ personeli BIL’in tüm Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) ve kalite ile ilgili kurallarına
ve ilgili prosedür ve talimatlarına yasa, mevzuat ve kanunlara uyacak ve verilecek hizmet
öncesinde BIL’in talep etmesi durumunda, BIL tarafından verilecek olan Sağlık, Emniyet,
Çevre (SEÇ) eğitimlerine katılacaktır. YÜKLENİCİ SEÇ eğitimlerine katılım nedeniyle
BIL’den herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

3.16

YÜKLENİCİ personelinin sahada çalışmasını gerektirecek durumlarda kişisel koruyucu
ekipmanlar (Baret, tulum, gözlük, iş ayakkabısı, eldiven vb.) YÜKLENİCİ tarafından
sağlanacak ve bu ekipmanlar ile ilgili masraflar YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

3.17

YÜKLENİCİ, personeli olarak çalıştırdığı elemanlarının iş güvenliğini, kanun ve
yönetmelikler doğrultusunda ve BIL’in belirlediği standartlara uygun olarak kendisi
sağlayacak ve işle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uyacaktır. Buna
aykırı davranmaktan dolayı tahakkuk edecek maddi manevi tazminat ile cezai ve idari
sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ’ye aittir. BIL bu konuda gerek üçüncü kişilere, gerek
istihdam olan personele ve gerekse resmi kurumlara karşı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.18

YÜKLENİCİ, BIL’in dolum yapılan tesisindeki ve işin yürütülmesi ile ilgili kazaları derhal
BIL’in ilgili yetkilisine ve yasal süresi içinde de ilgili makamlara bildirecektir.

3.19

YÜKLENİCİ, işbu SÖZLEŞME kapsamında görevlendireceği personellerinden SÖZLEŞME
süresince ve hizmetin yürütülmesi sırasında sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ konu
SÖZLEŞME kapsamında personelinin veya ekipmanının başına gelebilecek herhangi bir
kaza veya olay nedeniyle personeli ve ekipmanı için BIL’den herhangi bir maddi veya
manevi tazminat talebinde bulunmayacaktır.
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3.20

YÜKLENİCİ, işbu SÖZLEŞME kapsamında çalıştıracağı personelin kıdem, ihbar ve her
nevi tazminat ve işçilik alacakları taleplerinde tek sorumlu olacaktır. SGK ve diğer
mevzuatların personel ve işvereni ilgilendiren hususlarındaki yükümlülükler YÜKLENİCİ’ye
aittir. Personel alınması, personel haklarının ödenmesi, personel çıkartılması ve sair
konularda sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir. BIL bu konuda hiç bir şekilde sorumlu
tutulmayacaktır.

3.21

İşbu SÖZLEŞME kapsamı hizmetin sunumu esnasında ve bu işle sınırlı olmak üzere BIL ve
personelinin kusurlu fiili dışında YÜKLENİCİ’nin kastından, kusurundan, ihmalinden,
teseyyübünden, tedbirsizliğinden kaynaklanacak her türlü idari, kanuni, cezai vb
işlem/cezaların sorumluluğu ve yükümlülüğü YÜKLENİCİ ’ye aittir.

3.22

YÜKLENİCİ, sipariş edilen propan ile ilgili olarak aylık bazda BIL’e raporlama yapacaktır.
Söz konusu raporda, sipariş miktarı, indirim oranı, sözleşme birim fiyatı, sipariş toplam
fiyatı, fatura tarihi, fatura numarası her bir kalem için ayrı ayrı gösterilecektir. Rapor formatı
SÖZLEŞME’nin imzalanmasını müteakip, BIL Satınalma Müdürlüğü ile görüşülerek
oluşturulacaktır. Söz konusu raporlar her ayın ilk 7 (yedi) iş günü içerisinde ve Excel
formatında e-mail ile BIL’e sunulacaktır.

3.23

YÜKLENİCİ sözleşmenin imzalanmasına müteakip, sözleşmenin yürütülmesi ile ilgili en az
3 personelinin isimlerini ve irtibat bilgilerini BIL’e bildirecektir.

3.24

YÜKLENİCİ BIL’in belirleyeceği bir zamanda BIL’in ilgili personeline yılda bir kez olmak
üzere bilgilendirme ve teknik emniyet eğitimi verecektir.

3.25

YÜKLENİCİ, sevk edilen ürün içerisindeki ton başına yağ miktarı ile ürüne ait kalorifik
değeri gösterir belgeyi, her bir faturaya ek olarak sunacaktır. Söz konusu değerlendirme ve
analizler, ilgili standartlara göre ve bu standartlarda belirlenen deney metotlarına göre
yapılacaktır.

3.26

Dökme Propanın koku şiddetinde ilgili standartlarda açıklanan deney metotlarına göre
yapılacak değerlendirmeler neticesinde standartlara aykırılık tespit edilmesi ve bu konuda
ihtilaf olması halinde, akredite olmuş bir kuruluştan hizmet alınacaktır. Akredite analiz rapor
sonucu propan gazının koku şiddeti ilgili standart dışı çıkmış ise, bu hizmet ile ilgili tüm
masraflar YÜKLENİCİ’’ye ait olacaktır.

3.27

Yasal mevzuat açısından bir sıkıntı olmaması kaydıyla YÜKLENİCİ LPG taşıyacak araçları
dağıtıcı lisansına kaydettirerek taşeron firmalar aracılığıyla nakliye hizmetini
gerçekleştirebilecektir.

3.28

YÜKLENİCİ SÖZLEŞME’nin imzalandığı tarihte yürürlükte olan OHAL yasası, 678 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında hakkında yapılacak tetkik sonucunda tespit
edilecek olası olumsuzluklarda SÖZLEŞME’nin BIL tarafından fesh edileceğini peşinen
kabul eder. YÜKLENİCİ bu durumda hiç bir hak, ödeme ve tazminat talebinde bulunamaz.

4.

YÜKLENİCİ’NİN SÖZLEŞMEYE UYMAMASI HALİ

4.1

Bu SÖZLEŞME’de YÜKLENİCİ’nin, taahhütlerinden vazgeçmesi, taahhütlerini kısmen veya
tamamen yerine getirmediği hallerde; BIL aşağıdaki hakları tek tek veya birlikte
kullanabilme hakkına sahiptir.
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4.2

BIL eksik kalan, uygun bulunmayan ve/veya yapılmayan işlerin tamamlanması için
YÜKLENİCİ’ye yazılı olarak bildirimde bulunur. Yazılı bildirime müteakip 5 (beş) iş günü
içerisinde YÜKLENİCİ hala sorumluluklarını yerine getirmiyor ise, BIL ikinci bir bildirim ve
ihtara gerek kalmadan SÖZLEŞME’yi derhal feshedebilecektir. Bu gibi durumlarda, BIL
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminatı gelir kaydedip yeni bir şirket ile
anlaşabilecektir.

4.3

YÜKLENİCİ kendi kusuru nedeniyle SÖZLEŞME’nin feshini haklı ve geçerli fesih olarak
kabul eder. YÜKLENİCİ, fesihten dolayı BIL’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde
bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

4.4

BIL, YÜKLENİCİ’nin taahhütlerini yerine getirmesi ihtarını noter kanalı veya iadeli taahhütlü
posta yoluyla yapacaktır. Ancak YÜKLENİCİ tarafından alındığının yazılı şekilde teyit
edilmesi kaydıyla e-mail veya faks yoluyla da ihtarat yapılabilecektir.

5.

YÜKLENİCİ’NIN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5.1

Bu SÖZLEŞME’de yer almayan ancak uygulama sırasında hizmetin muntazaman ifası için
zaruri olduğu ortaya çıkan konular, YÜKLENİCİ tarafından gerekli tedbirlerin alınması için
BIL’e bildirilecektir. BIL bu önerileri değerlendirip, uygun bulduğu takdirde sonuçlandırılması
için gerekli adımları atacaktır. Ancak YÜKLENİCİ tarafından talep edilen tedbirler ilgili
Anlaşma, mevzuat, tüzük, yönetmelik ve ya standartlarda belirtilmiş ise BIL bu hususları
derhal yerine getirecektir.

5.2

BIL gerekli tedbirlerin alınması hususunun YÜKLENİCİ’ye ait olduğu kanaatine varırsa bu
hususu YÜKLENİCİ’ye bildirecektir. YÜKLENİCİ ilgili mevzuattan kaynaklanan
yükümlülüğünün bulunması kaydıyla gerekli önlemleri alacak, iş ve işlemleri icra edecektir.

6.

BIL’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1

BIL, işbu SÖZLEŞME ile mutabık kalınmış ödeme miktarlarını, SÖZLEŞME’de belirtilen
şartlar dâhilinde ödemeyi kabul eder.

6.2

BIL, YÜKLENİCİ tarafından talep edilmesi durumunda ilgili prosedürlerini YÜKLENİCİ’ye
verecektir.

7.

FİYATLAR, FATURALANDIRMA ve ÖDEMELER

7.1

İşbu SÖZLEŞME kapsamı hizmet aşağıda detayları verilen birim fiyat(lar)/şartlar ile
verilecektir.
Açıklama
Dökme Propan

7.2

Sözleşme Tarihindeki Birim Fiyat (TL/Kg)
…………..
(……………………Türk Lirası )

Fiyat farkı hesaplaması yapılacaktır. Söz konusu hesaplama TÜPRAŞ’ın mix propan için
rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik yaptığı tarihler dikkate alınarak aşağıdaki formüle göre
yapılacaktır.
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Fiyat Farkı F = (M x B) x [{(A2xD2)/(A1xD1)} -1]
F

: Fiyat farkı tutarını (TL)

A1

: İhale tarihinde geçerli olan (yayınlanan) FOB Sonatrach saf propan fiyatı
+45 USD (Kırkbeş Amerikan Doları)’nı = 315-USD

D1

: İhale tarihinden önceki son 5 günün TCMB Döviz Satış Kuru ortalamasını =……….

A2

: TÜPRAŞ’ın fiyat değişikliği yaptığı tarihte geçerli olan (yayınlanan)
FOB Sonatrach saf propan fiyatı +45 USD (Kırkbeş Amerikan Doları)’nı

D2

: TÜPRAŞ’ın fiyat değişikliği yaptığı tarihten önceki son 5 günün
TCMB Dolar Satış Kuru ortalamasını

B

: Sözleşme birim fiyatını

M

: BIL tarafından teslim alınan propan miktarını

ifade eder. Bu fiyatlara ayrıca EPDK tarafından beher her ton için talep edilen Gelir Payı da
dâhil edilecektir.
7.3

SÖZLEŞME konusu propan gazı fiyatı Haziran 2017 tarihli FOB Sonatrach fiyatları
üzerinden ÖTV, KDV hariç …………….- TL/kg'dır.

7.4

Fiyat farkı TÜPRAŞ tarafından fiyat değişikliği yapıldığı tarihten itibaren bir sonraki fiyat
değişimine kadar uygulanacak ve bir sonraki fiyat değişiminde aynı formül ile yeniden
hesaplanacaktır.

7.5

TÜPRAŞ tarafından fiyat değişikliği yapılması durumunda, YÜKLENİCİ bu durumu resmi
yazı ile en geç 3 (üç) iş günü içerisinde BIL’e bildirecek ve söz konusu resmi yazısına
aşağıdaki dokümanları da ek yapacaktır.
a)

TÜPRAŞ’ın fiyat değişikliği ile ilgili yazısının kopyası

b)

Fiyat değişikliğinin yapıldığı tarihteki FOB Sonatrach saf propan fiyatını gösterir
belge

7.6

Sözleşme fiyatına; teslim edilecek propan gazının BIL’in CMT’deki tesislerine kadarki
nakliye masrafları, BIL’in CMT adresindeki Propan stok tesislerine dolumu ve işbu idari
şartname ve teknik şartname kapsamında oluşacak her türlü masraf (nakliye, sigorta,
işçilik, malzeme, eğitim, tesislerde meydana gelecek YÜKLENİCİ’den kaynaklı arızaların
giderilmesi, yılda en az bir kez yapılacak tesislerin periyodik bakım masrafları, kantar
masrafları vb. diğer tüm masraflar) dâhildir.

7.7

Dökme propan miktarı, BIL’in belirleyeceği ve CMT’ye yakın bir kantardan verilen,
YÜKLENİCİ’nin karayolu tankerinin ikmal öncesi ve ikmal sonrası ağırlığının belirtildiği,
onaylı kantar fişleri esas alınarak hesaplanacaktır. Teslim edilecek dökme propan miktarı
YÜKLENİCİ tarafından da dolum tesisinde ayrıca ölçülecek, BIL’in belirleyeceği
kalibrasyonlu kantardaki değer ile YÜKLENİCİ’nin dolum esnasında kendi kantarı ve/veya
kütle ölçeri ile ölçtüğü değer arasında BIL’in aleyhine %0 5 (binde beş)’in üzerinde fark
olması durumunda, BIL’in belirleyeceği kantardaki ölçüm dikkate alınacak ve aradaki fark
kadar iade faturası kesilecektir. YÜKLENİCİ düzenleyeceği faturalara ilgili kantar fişlerini de
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ekleyecektir. Ayrıca, dökme propan miktarı 15°C sıcaklığa göre düzeltilmiş yoğunluk değeri
ve düzeltilmiş hacim ile de hesaplanacak ve bu hesaplamaya esas değerler detaylı olarak
faturada gösterilecektir.
7.8

Sözleşme kapsamında
yapılmayacaktır.

7.9

İşbu SÖZLEŞME’deki birim fiyatlarda 7.2. madde açıklanan fiyat farkı hesaplaması dışında
herhangi bir artış yapılmayacaktır.

7.10

Faturalandırma; işbu sözleşmenin 7.1. maddesindeki birim fiyat ve 7.2. maddesinde
açıklandığı şekilde hesaplanan fiyat farkına göre yapılacaktır.

7.11

Düzenlenecek faturalarda ve/veya eklerinde BIL’in KDV ve ÖTV muafiyeti kapsamında
vergi indirimi başta olmak üzere aşağıdaki kalemler net olarak belirtilecektir.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

teslim

alınacak

propan

için

herhangi bir peşin

ödeme

Müşteri adı, unvanı,
Fatura tarih ve No,
Ürün miktarı
Ürünün (ÖTV) katsayısı ve tutarı,
Ürüne ait (KDV) oranı ve tutarı,
Kesintiler sonrası tutar,
Diğer yasal kesintiler,
Fatura tutarı (firmaya yapılacak net ödeme)

7.12

7.10. maddede belirtilen bilgiler istenilmesi halinde fatura detay tablosu şeklinde ve BIL’in
istediği formatta elektronik kopya ve basılı kopya olarak ibraz edilecektir.

7.13

Fatura miktarına göre eksik yapılan teslimatlarda, BIL tarafından eksik teslim miktarı kadar
iade faturası tanzim edilecek ve ödeme bu miktar mahsup edilerek eksik olarak
yapılacaktır.

7.14

Eksik, yanlış veya SÖZLEŞME’ye aykırı şekilde düzenlenen faturalar düzeltilmek üzere
YÜKLENİCİ’ye iade edilir. Bu gibi durumlarda ve YÜKLENİCİ’nin hatasından kaynaklanan
benzer hallerde geç yapılacak ödemelerden ve oluşabilecek diğer masraflardan BIL
sorumlu tutulmayacaktır.

7.15

Ödemeler, fatura kapsamı ürünlerin SÖZLEŞME’ye uygun olarak teslim edilmesi kaydıyla,
eksiksiz ve SÖZLEŞME’ye uygun olarak düzenlenecek faturanın BIL’in fatura adresine
teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılacaktır.

7.16

Ödemenin yapılabilmesi için fatura ile birlikte;
a) BIL tarafından YÜKLENİCİ’ye gönderilen sipariş/talep yazısı,
b) Servis verilecek tesis işletme müdürünün imzasına haiz hizmetin ve/veya ürünün
alındığına dair irsaliye ve/veya doküman,
c) Kantar fişi
d) Analiz Raporu Kopyası
e) TÜPRAŞ’ın fiyat değişikliği ile ilgili yazısının kopyası
f) Fiyat değişikliğinin yapıldığı tarihteki FOB Sonatrach saf propan fiyatını gösterir belge
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BIL’e sunulacaktır. Bu belgelerin tamamının fatura ile birlikte sunulmaması durumunda
fatura işleme alınmayacaktır.
7.17

SÖZLEŞME’nin düzenlenmesi ve uygulanmasına ilişkin her türlü vergi, resim, gümrük,
harç, nakliye, noter masrafı ve diğer giderler YÜKLENİCİ’ye aittir.

7.18

BIL, vergi muafiyetine sahip olduğu için, YÜKLENİCİ tanzim edeceği faturaları KDV ve
ÖTV dahil tüm vergilerden muaf olarak düzenleyecektir.

7.19

BIL KDV ve ÖTV Muafiyetine yönelik ilgili belgelerini sözleşmenin imzalanmasına
müteakip YÜKLENİCİ’ye teslim edecektir.

7.20

YÜKLENİCİ tarafından düzenlenecek faturalar, “3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun 19/2. maddesi ve 4585 sayılı kanun kapsamında 4585 sayılı kanun ile
onaylanan petrolün Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç boru hattı yoluyla taşınmasına ilişkin
anlaşma hükümleri çerçevesinde teslim edildiğinden KDV’ ve ÖTV’den istisnadır” ibaresi
bulunacak şekilde düzenlenecektir.

7.21

Muafiyetin uygulanmaması ya da yanlış uygulanması hallerinde fatura düzeltilmek üzere
YÜKLENİCİ’ye iade edilir. Bu gibi durumlarda ve YÜKLENİCİ’nin hatasından kaynaklanan
benzer hallerde geç yapılacak ödemelerden ve oluşabilecek diğer masraflardan BIL
sorumlu tutulmayacaktır.

8.

MÜCBİR SEBEPLER

8.1

Olağanüstü tabiat olayları, genel grev uygulaması, harp hali, kısmi veya genel seferberlik
konuları ile sınırlı olarak, YÜKLENİCİ’ye ve BIL’e isnadı mümkün bulunmayan bu hallerin
ortaya çıkması durumunda mücbir sebep söz konusudur.

8.2

Mücbir sebep durumunda YÜKLENİCİ’ye, mücbir sebebin devamı müddeti ile sınırlı olmak
üzere, süre uzatımı verilir. Ancak, mücbir sebebin veya olayın vukuu tarihinden itibaren en
geç 1 (bir) hafta içinde YÜKLENİCİ bir yazı ile BIL’i haberdar ederek durumu izah etmek ve
istediği süre uzatımını belirtmekle yükümlüdür. Süresinde yapılmayan müracaat ve talepler
dikkate alınmaz ve YÜKLENİCİ’nin süre uzatımı talebi düşer. Süre uzatımını gerektiren
nedenler, YÜKLENİCİ’ye süre uzatımından başka herhangi bir hak kazandırmaz.

8.3

BIL’in SÖZLEŞME’nin ifasına ilişkin olarak bu SÖZLEŞME’de yer alan yükümlülüklerini
YÜKLENİCİ’nin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer
tesliminin, eğitimlerin gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye ait
olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi veya işe zamanında
başlanamaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve
YÜKLENİCİ’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde,
YÜKLENİCİ’nin BIL’e yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum BIL tarafından
incelenerek söz konusu durumun gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi
engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak
şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.

9.

GİZLİLİK

9.1

Taraflar, diğer Taraf ve varsa bunlara teknik bilgi ve/veya eğitim veren üçüncü kişiler; işbu
Sözleşme konusu hizmetler dolayısıyla öğrendikleri ve ancak ilgili tarafça GİZLİ olarak
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vasıflandırılan ve diğer tarafa bildirilen veya işin mahiyeti gereği gizli olması gerektiği
taraflarca bilinebilecek olan bilgileri sır olarak kabul edeceklerini ve bu sırları, diğer tarafın
yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da
bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederler. Tarafların bu
Sözleşmenin ifası dolayısıyla birbirlerinden Sözleşme konusu hizmetler sırasında
öğrendikleri her türlü bilgi bu madde kapsamındadır. Ancak yargı makamının yazılı talepleri
neticesi talep edilen bilgiler ilgili makama ifşa edilecektir.
9.2

Bilgi ve belgelere ilişkin gizlilik, SÖZLEŞME süresince ve SÖZLEŞME sonrasında da
geçerlidir. Aksine davranılarak gizliliğin ihlal edilmesi halinde doğrudan ya da dolaylı olarak
doğacak her türlü maddi ve manevi zarar YÜKLENİCİ’den tahsil edilir.

9.3

YÜKLENİCİ, işbu SÖZLEŞME kapsamında hizmetin gereği olarak elde ettiği tüm bilgilerin,
Basın Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku hükümleri gereğince, aslen
kamu yararına faaliyet gösteren BIL’in şeref ve haysiyetini veyahut manevi haklarını ihlal
edebilecek, bu manada üçüncü kişilerin haksız rekabetine konu teşkil edebilecek her türlü
muhtemel olumsuz tutum ve davranışlardan imtina etmeyi taahhüt eder.

9.4

YÜKLENİCİ; işbu SÖZLEŞME kapsamında BIL’den elde ettiği bilgi ve belgeleri gizli bilgi
niteliğinde muhafaza edeceğini kabul ve taahhüt eder.

10.

VERGİ, SGK VE DİĞER MALİ KONULARDA SORUMLULUK

10.1

YÜKLENİCİ’nin işbu SÖZLEŞME kapsamında görevlendirdiği personeline dair yasal
sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ personelinin İş Hukuku vs. mevzuata göre
tahakkuk eden ve edecek her türlü ücret, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri ve
sair haklar ile vergi, SGK primi, işsizlik sigortası prim kesintileri ile idari ve adli makamlar
tarafından, kanun ve yönetmeliklere uyulmamasından dolayı YÜKLENİCİ aleyhine tatbik
edilecek cezalardan YÜKLENİCİ sorumlu olacak ve bunların tamamı YÜKLENİCİ
tarafından tazmin edilecektir. Aksi durumda, BIL tarafından kati teminat mektubu paraya
çevrilecek ve gerekli ödemeler yapılacaktır. Kati teminat mektubundan karşılanmayan kısmı
BIL’in YÜKLENİCİ’den talep etme hakkı vardır.

10.2

BIL tarafından herhangi bir şekilde bu madde kapsamına giren bir ödemede bulunulması
halinde ödenen tüm bedeller faiz ve masraflarıyla birlikte YÜKLENİCİ tarafından BIL’e
ödenecek veya YÜKLENİCİ’nin hakedişinden kesilecektir.

10.3

YÜKLENİCİ, çalıştırdığı/çalıştıracağı işçi ve personel (altyüklenici aracılığıyla
çalıştırdığı/çalıştıracağı personel dahil) için ilgili mevzuatın işveren olarak yüklendiği
yükümlülükleri zamanında yerine getirecek ve varsa alt müteahhitlerinin de yerine
getirmesini sağlayacaktır. YÜKLENİCİ, vergi, sigorta ve benzeri ödemeleri kontrole imkan
verecek ve işbu SÖZLEŞME kapsamında görevlendirdiği/görevlendireceği personelinin
(altyüklenici aracılığıyla çalıştırdığı/çalıştıracağı personel dahil) SGK primlerini ödediğine
dair belgeleri talep edilmesi durumunda aylık bazda e-posta, faks veya kargo ile BIL’e
sunacaktır.

10.4

YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME konusu işlerin icra edilmesi esnasında ilgili bütün yasalara,
kurallara, emirlere, yönetmeliklere, BIL tarafından yayınlanan ve yayınlanacak prosedürlere
riayet edecektir. YÜKLENİCİ, söz konusu yasaların, kuralların, emirlerin, yönetmeliklerin ve
yönergelerin YÜKLENİCİ tarafından ihlal edilmesinin bir sonucu olarak YÜKLENİCİ ya da
Sayfa 12 / 17

BIL
BOTAŞ INTERNATIONAL
LIMITED

BIL-SBC-TED-2017-1890 Rev. 000

BIL üzerine tahakkuk ettirilecek bütün para cezaları ve mükellefiyetlerden sorumlu olacak
ve söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zarara ve ziyana karşı BIL’i tazmin edecek ve
beri kılacaktır.

11.

KATİ TEMİNAT MEKTUBU

11.1

İşbu SÖZLEŞME kapsamı hizmetin eksiksiz olarak ve zamanında verilmesinin garantisi
olarak YÜKLENİCİ minimum 100.000,00 TL (Yüz bin Türk Lirası) tutarında kati, süresiz ve
ilk yazılı talep üzerine derhal ödeme taahhüdünü içeren nitelikte Ek-2’de örneği verilen
gayrikabilirücu banka teminat mektubunu SÖZLEŞME’nin imzalanmasını takiben 5 (beş) iş
günü içerisinde, teminat mektubunu düzenleyen bankanın teyit yazısı ile birlikte BIL’e
verecektir.

11.2

YÜKLENİCİ’nin işbu SÖZLEŞME kapsamı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya
SÖZLEŞME’nin YÜKLENİCİ’den kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi durumunda Kesin
Teminat Mektubu BIL lehine irat kaydedilir.

11.3

Kesin teminat mektubu, SÖZLEŞME’nin sona ermesini müteakip, işin SÖZLEŞME
hükümlerine göre süresinde ve talep edildiği gibi gerçekleştirildiğine dair BIL yetkililerinin
vereceği rapora müteakip 30 (otuz) gün içerisinde YÜKLENİCİ‘ye iade edilecektir.

11.4

Her ne surette olursa olsun, BIL tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.

12.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ

12.1

İşbu SÖZLEŞME, 22.06.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 22.06.2018 tarihine kadar 1
(bir) yıl süre ile geçerli olacaktır.

12.2

SÖZLEŞME süresi 1 (bir) yıl olup, BIL tarafından uygun görülmesi halinde, SÖZLEŞME’nin
herhangi bir aşamasında, 15 (on beş) gün önceden YÜKLENİCİ’ye haber vermek kaydı ile
BIL aynı şartlar altında hizmet alım süresinde kısaltma yapma ya da hizmet alımını kısmen
ya da tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. YÜKLENİCİ bu durumu peşinen kabul
etmiştir ve hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

13.

SÖZLEŞMENİN REVİZYONU

13.1

Taraflar karşılıklı anlaşmak kaydıyla bu SÖZLEŞME’de her zaman değişiklik yapabilirler.
Yapılan değişiklikler revizyon sayfasındaki revizyon çizelgesinde paragraf numarası
belirtilerek yapılır ve SÖZLEŞME’ye yeni bir revizyon numarası verilir.

13.2

İşbu SÖZLEŞME kapsamında gerçekleştirilecek revizyonlar ya da eklentiler yazılı olarak
tarafların her birisinin usulen yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından imzalanmadığı sürece
yürürlüğe girmeyecek ya da geçerli sayılmayacaktır.

14.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

14.1

BIL, işbu SÖZLEŞME’yi 15 (onbeş) gün önceden YÜKLENİCİ’ye yazılı olarak bildirmek
kaydıyla koşulsuz ve şartsız olarak sonlandırma hakkına sahiptir.

14.2

Bu SÖZLEŞME ile YÜKLENİCİ’ye tevdi edilen iş kısmen de olsa başka şahıs ve
kuruluşlara BIL’in onayı alınmadan verilmeyecek ve üçüncü şahıslarla ayrı bir SÖZLEŞME
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yapılmayacaktır. Bu durumun gerçekleşmesi halinde, BIL işbu SÖZLEŞME’yi herhangi bir
ihtar ve ihbarda bulunmadan tek taraflı olarak feshedebilecektir. Fesihten dolayı
YÜKLENİCİ BIL’e herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
14.3

YÜKLENİCİ, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerinden birini, bir kaçını ya da
tamamını BIL tarafından 5 günden az olmamak üzere bildirilen süreler içerisinde ve
SÖZLEŞME’ye uygun olarak yerine getirmemesi halinde BIL SÖZLEŞME’yi başka bir
ihtara, ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak fesih hakkını kullanabilir. Fesih sonucu
YÜKLENİCİ BIL‘den her hangi bir hak, maddi/manevi zarar talebinde bulunamaz.

14.4

SÖZLEŞME’nin yukarıdaki şekilde feshedilmesi halinde YÜKLENİCİ’nin teminatın tamamı
gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, YÜKLENİCİ’nin borcuna mahsup edilmez.
YÜKLENİCİ’den olan BIL alacakları ve varsa gecikme cezası ile BIL’in menfi/müspet
zararlarından oluşan tüm alacakları öncelikle varsa YÜKLENİCİ‘nin alacaklarından,
olmaması halinde YÜKLENİCİ‘den rızaen, mümkün olmadığı takdirde hukuki yollardan
tahsil edilir.

14.5

YÜKLENİCİ, BIL’in kusurlu fiili ile taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda yazılı olarak
bildirim yapmak şartıyla ve 30 (Otuz) günlük ihbar süresi sonunda anlaşma sağlanamazsa
SÖZLEŞME’yi yazılı olarak ihbarla feshetme hakkına sahiptir.

14.6

Tarafların yazılı mutabakatı ile SÖZLEŞME her zaman fesh edilebilir.

14.7

Mücbir sebeplerin aralıksız olarak 3 aydan fazla sürmesi halinde BIL YÜKLENİCİ’nin
teminatını geri vererek SÖZLEŞME’yi feshetmeye yetkilidir. YÜKLENİCİ bundan dolayı
zarar ve ziyan isteğinde bulunamaz.

14.8

İşbu SÖZLEŞME 3.28. maddesinde belirtilen husus tespit edildiğinde BIL SÖZLEŞME’yi
tek taraflı feshetmeye yetkilidir. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME’nin bu sebeple feshinden dolayı
tazminat talebinde veya herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

14.9

YÜKLENİCİ, işbu SÖZLEŞME süresinin sona ermesinde, SÖZLEŞME süresinin tarafların
mutabakatı ile uzatılması halinde ve uzatma süresinin sonunda ya da SÖZLEŞME’nin
herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda SÖZLEŞME kapsamında çalıştırdığı /
görevlendirdiği personelinin; İş Kanunu ve sair yasal mevzuata göre tahakkuk eden veya
edecek her türlü ücret, ücret nev'inden sayılan hak ve alacaklarını, ihbar tazminatı, kıdem
tazminatı, kullanılmayan yıllık izin ücretleri vs. tazminatlarını yasalarda belirtildiği ve
tanımlandığı üzere ödeyecek ve yüklenici belirtilen tüm işçilik alacak, hak ve
tazminatlarından tek başına sorumlu olacaktır. BIL hiç bir kayıt ve şart altında sorumlu ve
yükümlü tutulmayacak, BIL’den talepte bulunulamayacaktır. YÜKLENİCİ,
işbu
SÖZLEŞME’nin belirtilen sebeplerle sona ermesini takiben personelin tüm yasal haklarını
ve tazminatlarını ( Ücret, ücretin ekleri, ücret nev'inden sayılan sair haklar, ihbar tazminatı,
kıdem tazminatı, kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı vs.) personeline ödediğine dair banka
dekontları ile personelin kendi el yazısı ile imzalı bahse konu her bir ödeme kaleminin
açıklamasının yapıldığı, personelinden alacağı ibranameyi BIL’e teslim etmek zorundadır.
Personelden alınan ibranameler BIL’e teslim edilmeden SÖZLEŞME konusu iş bitirilmiş /
tamamlanmış sayılmaz ve son hakediş ödenmez. YÜKLENİCİ tarafından personelinin söz
konusu alacaklarının ödenmemesi halinde, alacaklar son hakedişten, son hakedişin
ödemelere yeterli gelmemesi/karşılamaması durumunda ise eksik kalan kısım/bakiye
miktar yüklenicinin BIL’e verdiği kesin teminat mektubunun nakde çevrilmesi suretiyle
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yüklenici nam ve hesabına BIL tarafından yüklenici personeline ödenir. Yüklenici tüm bu
hususları hiç bir kayıt ve şart ileri sürmeksizin şartsız, gayrı kabil-i rücu olarak kabul ve
taahhüt eder.

15.

ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

15.1

Bu SÖZLEŞME’den doğacak ihtilaflarda ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15.2

İşbu SÖZLEŞME’nin yürütülmesi sırasında ya da sona ermesi halinde tarafların
aralarındaki anlaşmazlıklar münhasıran Tarafların sunacakları her türlü kayıt, tutanak,
rapor, makbuz, belge ve sair delillere göre çözümlenecektir.

16.

DİĞER HÜKÜMLER

16.1

YÜKLENİCİ, BIL’in müşterilerinin denetimine tabii olabileceğini ve bu denetlemeler
sonucunda YÜKLENİCİ’den talep edilecek olan veya mevzuatta belirlenen önlemleri
alacağını ve gereken düzeltmeleri derhal yapacağını baştan kabul eder.

16.2

Ekler bu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası olup, işbu SÖZLEŞME ile ekleri arasında
birbirleri ile çelişkili maddeler bulunması durumunda SÖZLEŞME maddesi geçerli olacaktır.

16.3

İşbu SÖZLEŞME münhasır bir SÖZLEŞME olmayıp, BIL dilediği zaman SÖZLEŞME
kapsamı ürünleri farklı firmalardan temin etme hakkına sahiptir.

17.

CEZALAR VE KESİNTİLER

17.1

YÜKLENİCİ’nin, SÖZLEŞME maddelerinde ve yapmakla yükümlü bulunduğu işlerin
herhangi birinde kendi kusuru, kastı, ihmali, tedbirsizliği ile meydana gelecek eksiklik,
aksama veya hataları için BIL her bir olayda aşağıda belirlenen cezai şartları
uygulayacaktır.

17.2

YÜKLENİCİ’nin sipariş edilen propan gazını siparişi müteakip 12 (oniki) saat içerisinde
BIL’in siparişte belirtilen tesisine teslim edememesi durumunda, geç kalınan her saat için,
sipariş edilen propan gazının fatura tutarının % 2 (Yüzde iki) ’si oranında “Gecikme
Cezası” uygulanacaktır.

17.3

YÜKLENİCİ’nin dolum yapmak için gönderdiği tankerlerin teknik şartnamede belirtilen
standartlarda ve özelliklerde olmaması durumunda BIL uygun olmayan tankeri sahaya
almama hakkına sahiptir. Bu sebeple oluşacak gecikmelerden BIL sorumlu olmayacak ve
teslim süresinin bu nedenle gecikmesi durumunda 17.2. maddede belirtilen gecikme cezası
uygulanacaktır.

17.4

YÜKLENİCİ’nin teknik şartnamede istendiği üzere, tesislerin periyodik bakımlarını
yapmaması durumunda, YÜKLENİCİ’ye uyarı yapılarak konu periyodik bakımların
yapılması için ek süre verilir. YÜKLENİCİ’nin bu süre içerisinde de periyodik bakımı
tamamlamaması durumunda YÜKLENİCİ’ye 1.000 TL (Bin Türk Lirası) tutarında
“Sözleşmeye Uymama Cezası” kesilir. Bu uygunsuzluğun 3 kez tekrarı halinde, BIL işbu
sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

17.5

BIL, dilediği zaman, ‘TS 2178 Revizyon’ standardındaki ilgili kısma göre teslim
aldığı/alacağı propanın kompozisyonunun tespitini akredite olmuş ve bu vasfı taraflarca
kabul edilebilir bir kuruluşa yaptırma hakkına sahiptir. YÜKLENİCİ tarafından sağlanan
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propan gazının kompozisyonunda ihale teknik şartnamesi ve ilgili standartlara göre bir
uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, YÜKLENİCİ’ye analiz tarihinde geçerli olacak
sözleşme birim fiyatı üzerinden 10 ton propanın toplam bedeli kadar “Uygunsuz Ürün
Teslimi Cezası” kesilir. Bu uygunsuzluğun 2. kez tespiti halinde, BIL ayrıca sözleşmeyi tek
taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.
17.6

YÜKLENİCİ’nin propan stok tesisinin dolumunu etkileyecek YÜKLENİCİ’den kaynaklı
arızalara teknik şartnamede istendiği üzere 6 (altı) saat içerisinde müdahale etmemesi
ve/veya ilgili arızayı 24 (yirmi dört) saat içerisinde tamir edememesi durumunda, geç
kalınan her saat için, 1.000,-TL (Bin Türk Lirası) tutarında “Gecikme Cezası”
uygulanacaktır.

17.7

Yukarıda açıklananlar dışında, işbu SÖZLEŞME süresince karşılaşılacak her bir
uygunsuzluk için YÜKLENİCİ’ye 100,-TL (Yüz Türk Lirası) tutarında “Sözleşmeye
Uymama Cezası” uygulanacaktır.

17.8

İşbu sözleşme süresince uygulanacak cezaların toplamı 600.000 TL (Altıyüzbin Türk
Lirası)’nı geçmeyecektir.

17.9

Tüm cezalar, YÜKLENİCİ’ye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın YÜKLENİCİ’ye
yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde, ilgili
ceza tutarı YÜKLENİCİ’den ayrıca tahsil edilir.

17.10 YÜKLENİCİ’nin sözleşmede belirtilen şartlara aykırılıkların ortaya çıkması ve BIL tarafından
(BIL’in mevcut SEÇ ve Güvenlik kuralları dahil) uyarılmasına rağmen üç kez uymaması
durumunda, BIL sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. YÜKLENİCİ bu
durumu peşinen kabul eder ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.
17.11 YÜKLENİCİ işbu SÖZLEŞME’de yer alan tüm şartları yerine getirmekle sorumludur.
SÖZLEŞME’de yer alan hususların/şartların ihlalinden kaynaklanacak herhangi bir sorun,
cezai işlem, yaptırım vb durumlar tamamen YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunda olacaktır.

18.

ONAY

18.1

İşbu 2 (iki) nüshadan ibaret ekleriyle beraber toplam 30 sayfa ve 19 maddelik SÖZLEŞME,
tarafların iradelerine uygun olarak, tarafların usulü dairesinde aşağıda isimleri ve unvanları
bulunan yetkili temsilcileri tarafından okunmuş, kabul edilmiş, her sayfası paraf edilmiş ve
imzalanmıştır. YÜKLENİCİ’ye imzalanan SÖZLEŞME’nin bir nüshası verilecek, diğer nüsha
ise BIL’de kalacaktır.
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Mali ve İdari İşler Genel Müdür
Yardımcısı V.
BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED
TÜRKİYE ANKARA ŞUBESİ adına

…………………….ŞİRKETİ adına

…./07/2017

…./07/2017

19.

EKLER

19.1

Ek-1: Dökme Propan Alımı Teknik Şartnamesi (12 sayfa)

19.2

Ek-2: Kati Teminat Mektubu Örneği (1 sayfa)
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