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DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve BAĞLI KURUMLARI 

 
OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE ALIM SÖZLEŞMESİ 

 

 

MADDE 1 : TARAFLAR 

 

İşbu Sözleşme; 

 

1. “DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul” adresinde mukim 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ  (bundan böyle kısaca “CEMİYET” olarak anılacaktır). 

 

2. “..…………………………………………….”adresinde mukim ………………………… 

(bundan böyle kısaca “TEDARİKÇİ” olarak anılacaktır.) 

 

arasında karşılıklı olarak aşağıda belirtilen şartlarda tam bir anlaşmaya varılarak 

imzalanmıştır. 

 

Bundan böyle CEMİYET ve TEDARİKÇİ işbu Sözleşme’de tek tek “Taraf” veya birlikte 

‘Taraflar’ olarak anılacaktır.  

 

 

MADDE 2 :  SÖZLEŞMENİN KONUSU 

 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarının EK-1 de bulunan ofis sarf malzeme ve 

kırtasiye alımlarının tedarik edilmesidir. 

 

İşbu Sözleşme’nin ekleri (bu ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve 

tamamlayıcısıdır.) aşağıda listelenmektedir: 

 

EKLER: 

 

1. TEKLİF MEKTUBU 

2. TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ 

3. CEMİYET KULLANICI LİSTESİ 

4. CEMİYET FATURA BİLGİLERİ VE TESLİMAT ADRESLERİ 

5. BİRİM FİYAT CETVELİ 

 

MADDE 3 : TEDARİKÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

 

3.1 TEDARİKÇİ tarafından Ek-5 de bulunan ürünler için verilmiş olan fiyatlar 

sözleşme tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçerli olacaktır. TEDARİKÇİ 

tarafından verilen fiyatlara sipariş adresine teslim olacak şekilde ulaşım vb. 

tüm giderler dahil olacaktır. KDV oranlarındaki değişimlerde ürünün KDV 

hariç bedeli sabit kalmak üzere yeni KDV oranı uygulanır. 

 

3.2  TEDARİKÇİ Ek-5’ de belirtilen markaların için TSE ve MSDS belgelerini 
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ibra etmekle yükümlüdür. TEDARİKÇİ ilgili kamu ve resmi kurumlar 

tarafından çıkarılmış ve yürürlülükte olan tüm tüzük ve yönergelere uygun 

ürün tedariki sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu birim fiyatlar CEMİYET’ 

in birimlerinin bulunduğu İstanbul, Ankara ve İzmir adreslerinde geçerli 

olacaktır. 

 

3.3  TEDARİKÇİ Ek-5’ de belirtilmiş olan ürün grubundaki markalar haricinde 

sevkiyat yapmayacaktır. Aksi durum olduğunda TEDARİKÇİ tarafından 

hatalı gönderilen ürün CEMİYET tarafından iade edilerek uyarılır, aynı 

uygunsuzluğun tekrarı durumunda CEMİYET’ in sipariş etmiş olduğu ürün 

bedeli kadar TEDARİKÇİ cari hesabından düşülerek ceza uygulanacaktır. 

 

3.4  TEDARİKÇİ Ek-2’ de belirtilen ve CEMİYET adına sipariş vermeye 

yetkili kullanıcılar tarafından Ek-5’ de belirtilen ürünler haricinde sipariş 

verilmesi durumunda öncelikle CEMİYET merkez satın alma biriminden 

yazılı onay alacaktır. TEDARİKÇİ tarafından CEMİYET merkez satın alma 

birimi tarafından onay alınmamış ürün sevkiyatı yapılması durumunda ilgili 

ürün bedeli CEMİYET tarafından ödenmeyecektir. 

 

3.5  TEDARİKÇİ tarafından sevk edilen ürünler son kullanma tarihleri geçmiş, 

ambalajı hasarlı ürünler olmayacaktır. Sevk edilen ürünlerin gıda maddesi 

olması durumunda son kullanma tarihinin dolmasına en 3(üç) ay temizlik 

malzemesi olması durumunda da son kullanma tarihinin dolmasına en az 

6(altı) ay olan ürünler olacaktır. Aksi durum olduğunda TEDARİKÇİ 

tarafından gönderilen ürün CEMİYET tarafından iade edilerek uyarılır, aynı 

uygunsuzluğun tekrarı durumunda CEMİYET’ in sipariş etmiş olduğu ürün 

bedeli kadar TEDARİKÇİ cari hesabından düşülerek ceza uygulanacaktır. 

 

3.6  TEDARİKÇİ, CEMİYET tarafından 7(yedi) takvim günü içerisinde iade 

edilen orijinal ambalajı açılmamış ve kullanılmamış ürünleri koşulsuz ve 

şartsız iade almak ile yükümlüdür. 

 

3.7  TEDARİKÇİ, CEMİYET tarafından saat:16:00’ ya kadar verilen siparişleri 

İstanbul içi için en geç ertesi iş günü saat:17:00’ ye kadar,  İstanbul dışı için 

ise en geç 3 iş günü içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. TEDARİKÇİ 

tarafından bu maddede belirtilen sürelere uyulmaması durumunda ilk 

tespitinde CEMİYET tarafından yazılı olarak uyarılır. Aynı durumun tekrarı 

halinde sipariş tutarı kadar TEDARİKÇİ cari hesabından düşülerek ceza 

uygulanacaktır. 

 

3.8  TEDARİKÇİ, İstanbul içi teslimatları kendi araçları ile İstanbul dışı 

teslimatları ile anlaşmalı kargo firmaları ile gerçekleştirmekle yükümlüdür. 

 

3.9  TEDARİKÇİ sipariş takibi, teslimat, ürün vb. konular için bir müşteri 

temsilcisi görevlendirerek CEMİYET tarafından gelecek talepleri 

karşılamakla yükümlüdür. 
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MADDE 4 -  CEMİYET’ İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

4.1 CEMİYET, Ek-2 de bulunan sipariş vermeye yetkili kişi listesini firmaya 

bildirmekle yükümlüdür. Ek-5 de bulunan listede yapılacak değişiklikler 

CEMİYET tarafından en geç 2(iki) iş günü içerisinde firmaya bildirilecektir.  

 

4.2 CEMİYET Ek-1’ de belirtilen ürünlere ilave talebi olması durumunda bunu 

TEDARİKÇİ’ ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. CEMİYET 

tarafından yazılı olarak bildirilmeyen ürünleri TEDARİKÇİ madde 3’te 

belirtilen koşullar içersinde tedarik etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

4.3. Ek-5’ te verilen tahmini alım adetleri tahmini adetlerdir. CEMİYET bu 

adetler için hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. 

 

  

MADDE 5 : İŞİN BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ  

 

İşbu Sözleşme konusu işin bedeli Ek-1 de belirtilen birim fiyat cetvelinde belirtilmiştir. 

Ödeme teslim alınan ürün/ürünlerin fatura tarihinden itibaren 60 gün vade ile yapılacaktır. 

Ek-5’ de belirtilen birim fiyatlara kargo, ulaşım vb. bütün harcamalar dahildir. 

 

MADDE 6:   TEMİNAT 

 

TEDARİKÇİ, 5.000 TL tutarında 1 (bir) yıl ve kesin teminat mektubu veya nakit teminat 

verecektir. TEDARİKÇİ nakit teminat verecekse banka hesap numarasına ödeme yapacak ve 

banka dekontunu CEMİYET‘ e teslim edecektir. 
 

 

MADDE 7: GİZLİLİK 

 

TEDARİKÇİ, işbu sözleşme çerçevesinde kendisine verilen bilgilerin sözleşme amacı 

dışında kullanılmasını önlemek amacıyla azami dikkat ve özeni göstermeyi; sözleşme içeriği 

ve ekine ilişkin bilgileri sözleşme süresince yasalarla yetkili kılınan merciler dışında 3. bir 

şahsa, bir başka kurum ve kuruluşa vermeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu ilkeye 

uyulmadığının CEMİYET tarafından tespiti halinde, CEMİYET’ in sözleşmeyi ihtarsız 

olarak fesih hakkı doğar. 

 
TEDARİKÇİ, 16. madde de düzenlenen bu yükümlülüğünün istihdam ettiği kişileri ve 

taşeron olarak çalıştırdığı firmaları da kapsadığını ve bu amaçla her türlü önlemi alacağını 

kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

TEDARİKÇİ’ nin Sözleşme’nin 16. maddesi ile üstlenmiş olduğu gizlilik yükümü süresiz 

olup işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde de devam edecektir.  

 

 

MADDE 8 : SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

 

İşbu Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 1(bir) yıldır.  
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MADDE 9 : TEBLİGAT ADRESLERİ VE BİLDİRİM  

 

Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak taahhütlü mektup veya noter 

aracılığı ile yapılır. Tarafların işbu Sözleşme’de yazılı adresleri yasal tebligat adresleridir. 

Taraflardan herhangi birinin, diğer tarafa bilgi vermeksizin tebligat adresini değiştirmesi 

halinde, değişikliğe ilişkin olarak karşı tarafa bildirim yapılıncaya kadar işbu Sözleşme’de yer 

alan adreslere yapılan tebligatlar usulüne uygun yapılmış sayılır. 

 

 

 

MADDE 10 : UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ 

 

İşbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlık halinde İstanbul (Merkez) Mahkeme ve icra 

daireleri yetkilidir. 

 

MADDE 11 : DELİL SÖZLEŞMESİ 

 

TEDARİKÇİ, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda CEMİYET’ in kayıtlarının ve 

belgelerinin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK’nun 193.maddesi 

anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder. 

 

MADDE 12 : SÖZLEŞMENİN İMZA TARİHİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 

 

İşbu Sözleşme ve ekleri taraflarca okunup kabul edilmiş 4 sayfa, 12 maddeden ibaret ve 2 

(İKİ) nüsha olarak imza altına alınarak ..../....../........ tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 

 

               TEDARİKÇİ                       DARÜŞŞAFAKA 

                                               CEMİYETİ 

         

 

 

 


