2 No.lu Tip ·>artname/Sozle$me
GEMi KiRALAMA Y APILARAK GERc;EKLESTiRiLEN CIF ESASLI
SEVKiYATLARIMIZA AiT 2 NO.LU TiP SARTNAME
Eti Maden Maden i~Jetmeleri Gene) Mtidtirltigtince, a~ag1da detay1 verilen tiriin/iiriinlerin, Ytikleme
Limam/Terminali/iskelesinden muhtelif limanlara CIF esash sevkiyati lusmi kargo olmadan, tek seferde
ve gemi(gemiler) ile ambar/ambarlar i~inde gervekle~tirilecektir.
l.iSiN SORUMLULUGU
Yiiklenici; yapilacak i~in mahiyetine; deniz yollan, kanallar, iv denizler, limanlar ve terminallerin iklim
durumuna ve ~artlanna; bu sozle~menin konusunu te~kil eden i~lere vak1f oldugunu, taahhiidiinii sozle~me
kapsammda ytiriitecegini ve bu husustan dolay1 hivbir itiraz hakk1 olmad1gmt ve sozle~meye konu i~i
yapmayt kabul ve taahhtit eder.
2.iSiN T ARAFLARI
i~in konusu olan hizmet ahm1 Eti Maden i~letmeleri Gene! Miidtirltigu tarafmdan yapttnlacak olup, bundan
sonra Eti Maden; Eti Maden tarafmdan yaptlan bu ihaleye teklif veren ki~i veya firmalar bundan sonra
istekli; Hizmet ahmmm yaptmlacagt!hizmet ahmmm taahhtidiinti veren armator, donatan, ta~Iyict, acente,
forwarder, hat, line ve her ne ad altmda olursa olsun gers:ek veya tiizel ki~ilik bundan sonra Yiiklenici olarak
amlacakttr.
Sartname/Sozle~mede

Ahc1 Firma ibaresi Eti Maden'in ihracata konu iirtinlerini sattlgt
Lojistik Birimi ibaresi ise Eti Maden'in Band1rma Lojistik Birimini ifade etmektedir.

mti~terilerini,

3.i~in Siiresi, i~in Miktan, Uriin Detay1, Uriinlerin Ambalaj Ol~iileri ve Balya Ag1rhg• Teklif isteme

Formuyla bildirilecektir.
Eti Maden Maden i~Jetmeleri Genel Miidiirli.igti iiriinleri genelde zararstz (HARMLESS), tehlikesiz (NONDANGEROUS), uluslararas1 deniz ta~tmacJitgmm tehlikeli maddeler stntft dt~mda kalan (NON IMCO
CLASSED) bir materyaldir. Bu ozellikte olmayan iirtin/tirtinler Teklif isteme Formunda bildirilecektir.
4.Son TeklifVerme Tarihi Teklifisteme Formuyla bildirilecektir.
5. TERMiN PROGRAM! Teklif isteme Formuyla bildirilecektir.
Yiiklenici sozle~menin imzalanmasmt miiteakip Sartname/Sozle~mede belirtilen sure iverisinde ve Eti
Maden'in verecegi termin programt dogrultusunda i~e ba~lamak ve termin programma aynen uymak
zorundadtr.
6.SEVKiYAT VE TASIMA DETAYI
Ta~1ma ~ekli, Teklifisteme Formuyla bildirilecektir.
T~nnalarda i~bu Sartname/Sozle~me esashr. ihale dokiimanmda t~tmalarla ilgili yer almayan hususlarda

GENCON Charter (as revised 1922, 1976 and 1994) dtizenlemeleri esas almacakttr.
bir seferde, tek bir gemiyle, aktarmastz yaptlacakttr.

T~tma tek

Yiiklenici, Geminin, ytikleme ve bo~altma limanlanna van~mt (ETA) Teklif isteme Formunda bildirilen
giin arahklanyla ihbar edecektir.
Ytiklenici, Eti Maden'den aldtgJ ta~1ma talimatmt miiteakip ytikleme nhttmma en uygun olan gemiyi, i~bu 2
No.lu Tip Sartnamenin aynlmaz eki olan ve gemi, sevkiyat ve t~tma detaylarmt bildiren Teklif Verme
Formunda belirtilen LAYCAN stiresi is:erinde yiikleme limanma getirmek zorundadtr.
Ytikleme i~ ve i~lemleri, konveyor ·ve/veya sahil vins:leri ile Eti Maden'e aittir.
konveyor ve/veya sahil vins:Ieri ile ALICI FiRMAYA aittir.
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2 No.lu T;p $artname/So:::le$me
7.GEMi DETAYI VE SARTLARI
7.1. Gemi/Gemiler denize, yiike, yola, limana/nhttma, kanala, nehire elveri~li ve gladorastz olmahdtr.
7.2. Geminin/Gemilerin ambar iyi, ambar kapaklan, iy ve dt~ cidarlan pas ve kirden, onceki
kargo/kargolann toz, kir ve attgmdan anndmlmt~ olmahdtr.
7.3. Gemi yiiklemeye gelmeden once ambarlan raspalanmt~, ytkanmt~, boyanmt~ ve yiikti almaya elveri~li
hale getirilmi~ olmahdtr.
7.4. Yiiklenici, geminin/gemilerin giivenli ta~tmaya ve kargo istiflemeye uygun oldugunu garanti eder.
7.5. istifleme Gemi Kaptanmm sorumlulugu ve gozetiminde yapthr.
7.6. Yiiklenici, yiikleme ve bo~altma limanlannda mevcut ve olu~abilecek smtrlamalan tespit etmek ve
onlem almak zorundadtr.
7.7. Gemi/Gemiler son 12 (on iki) ay iyinde yatma, yangm, kaza, isyan, silahh yah~ma ve benzeri olaylart
geyirmemi~ olmahdtr.
7.8. Gemi/Gemiler uluslararast sozle~me, konvansiyon, hukuk ve teamiillerin belirledigi tum ~artlan ve
sertifikalan haiz olmahdtr.
7.9. ArmatOr ve Gemi/Gemiler lACS veya TURK LOYDU iiyesi, (ve ...... BAYRAKLI) olmaltdtr.
7.10. (Gemi miirettebatz .............. UYRUKLU olmalzdzr.)
7.11. Gemi/Gemiler, mii~terek ve hususi avarya klozunu da iyeren MALi MESULiYET SiGORTASINA
(P&I) sahip olmah ve kiralama siiresi boyunca bu sigortayt devam ettirmelidir.
7.12. Geminin/Gemilerin smtft, Gene! Kargo (GENERAL CARGO- GCC) olmahdtr.
7.13. Geminin/Gemilerin son 3 (iif) yiikii yelik levha, bugday, kagtt gibi attk izi btrakmayan kuru ytik
olmah ve uygunlugu teyit edilmek iizere Eti Maden'e bildirilmelidir.
7.14. Geminin/Gemilerin son 4 (dort) yiikii iyinde komiir ve komiir tiirevleri, krom, ferrokrom, demir
cevheri ve demir konsantresi ve benzeri ylikii ta~tmamt~ olmast esasttr.
7.15. Gemi/Gemiler kepyeli ve vinyli yiikleme ve tahliyeye uygun olmahdtr.
7.16. Varsa gemi iizerindeki vinyler yalt~tr halde bulunmahdtr ve gemi vinyleri Eti Maden'in veya ahc1
firmanm talebi iizerine iicretsiz olarak kullantlmahdtr.
7.17. Yiiklenici, gerektiginde gemide/gemilerde forklift, bob-cat ve benzeri yiikleme/bo~altma
materyallerinin kullantmma izin verir.
7.18. Geminin/Gemilerin depo iistleri, tiinel ~aftt, boru hatlannm muhafazast Yiikleniciye aittir.
7.19. Ambar agzmdaki su verme delikleri glivenli olarak kapatlltnt~, ambara su giri~leri engellenmi~
olmahdtr.
7.20. Gemi/Gemilerin ya~t maksimum ... ... ytl olmahdtr.
7.21. Gemi/Gemilerin Amban: ~ift cidarh (DOUBLE SKINNED) ve kutu hazneli (BOX SHAPED
HOLDS) olacakttr. Ambarlar ~elik tabanh (STEEL FLOOR) olmahdtr.
7.22. Ambarlann, ambar kapaklarmm boyutlan ile aynt olyiide "TAM A<;IK AMBAR (open hatch)" ve
Macgregor tip I hydraulic end rolling tip veya hydraulic operated lifting gantry crane tipi vb. otomatik
olarak aythr, kapantr ozellikte olmas1 gerekmektedir.
7.23. Gemi/Gemiler i~bu sozle~mede belirtilen yiikleme ve bo~altma limanlarma serbestye gelebilecek ve
nhttma/terminale yana~abilecek ~artlara sahip olmahdtr.
7 .24. Gemi/Gemilerin personeli gerekli tum idari ve teknik sertifikalart haiz olmahdtr.
7.25. Gemi kaptanmm ve miirettebatmm iicret, fazla mesai ve diger ne ad altmda olursa olsun her tiirlii
odemeleri Eti Maden'e ait degildir.
7.26. Ytiklenici, gemide/gemilerde olu~acak i~ kazalarmdan sorumludur
7.27. Gemiye/Gemilere ili~kin ~artlann herhangi birinin veya bir ktsmmm veya tamammm olu~mamast
halinde, Eti Maden yiikiin yiiklenememesi ve/veya ta~mamamast ve/veya tahliye edilememesi nedeniyle
kar~tla~acagt her ttirlii masraf, iicret, zarar ve ziyan ile ahct firmanm kar~tla~acagt ve rlicu edecegi masraf,
ticret ve zararlar Yiikleniciye aittir.
7.28. Gemi/Gemiler uluslararasi ambargo ve her tiirlii ktsitlama; ipotek ve rehinlerden temiz olmahdtr.
7.29. Yiiklenici, sozle~menin imzalanmastyla, Eti Maden'in hizmetine sundugu geminin/gemilerin i~ bu
sozle~menin 7 .maddesinde yer alan tiim ~artlan sagladtgmt taahhtit etmi~ saythr.
7.30. $artlara uymayan gemiler Loj istik Birimi tarafmdan ret edilecek olup, Yiiklenici bu durumda hiybir
hak iddia etmeyecektir.
7.31. Bo~ ( .... ) ve varsa diger hususlar Teklif isteme Formuyla bildirilecektir.
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8.YUKLEME ve BOSALTMA LiMANI DETAYl
Teklif isteme Formuyla bildirilecektir.
Ytiklenici, geminin ytikleme limanmm hangi no.lu Rlhttmma yan~acagmt kendi Acentesi vasttastyla tespit
edecek ve yiiklemeyi ger~ekle~tirecek Lojistik Biriminden teyit ve onay alacakttr.

9.GOZETiM
Ytikleme limanmda Eti Maden'in, tahliye limanmda Ahcmm gozetim firmast, ytikleme ve tahliye
operasyonlan esnasmda ambar temizligi, kargo kabulti, draft survey prosedtirtinti yerine getirir.
ETi MADEN ' nin gozetim firmast tarafmdan gemi ambarmm temiz ve ytiklemeye uygun oldugu teyit
edildikten sonra ytikleme yaptlacakttr.
Ambar kapaklan, talep edilmesi halinde Eti Maden' in gozetim firmast tarafmdan ultrasonik veya benzeri su
stzdtrmazltk testine tabi tutulabilecektir. Eger bir stzma varsa Ytiklenici derhal stzmttyt engellemek tizere
gereken 6nlemi alacakttr.
Gozetim firmast, $artname/Sozle~mede yer alan htiktimler 9er9evesinde, geminin ytiklenmesi ve bo~altt!mast
yetkisini haizdir. Gozetim firmasmm ytiktin gemiye almmasma dair karan Yiikleniciyi ~artstz baglar.

lO.ACENTE
Ytikleme !imam acentesi, liman operasyonlanm aksatmayacak ~ekilde Ytiklenici tarafmdan tespit edilir ve
geminin tahmini van~ zamam (ETA' nm ilk ilzhan) ile birlikte Eti Maden'e yazt!t olarak (e-posta veyafaks
ile)Yiikleme Talimatmda belirtilen personele bildirilir.
Ytiklenicinin acentesinin yetkili personeli ytikleme esnasmda Lojistik Birimi ile irtibatta olacakttr.
Acente, mevcut acentelik ve koruyucu acentelik hizmetlerine ilaveten, ytikleme i~ ve i~ lemlerinin
htzlandmlmasl, kargonun teslim almmas1, kargodaki eksikliklerin ve fazlahklarm takibiyle de sorumludur.
Bu konuda Ytiklenici gerekli tedbirleri alacakttr.
Ytiklenicinin acentesi ytikleme oncesi, ytikleme strast ve ytikleme sonu olmak tizere kargo fotograflanm
gonderecektir.
Ytikleme nhttmmda acente operasyonlarmdan kaynaklanan gecikme ve ihmallerden ve aksakhktan dogacak
her ttirlti Ucret, masraf, zarar ve ziyan Eti Maden tarafmdan Ytikleniciden tazmin ve tahsil edilecektir.
Bo~altma I imam acentesi, Teklif isteme Formuyla veya Ytikleme Talimattyla veya gemi Ytikleme Limanma

geldiginde Eti Maden tarafmdan faks/e-posta ile Ytikleniciye bildirilecektir.
11.HAZIRLIK MEKTUBU, ZAMAN SAYIMI (ASTARYA) ve DiSPE~-DEMURAJ

11.1.
Haz1rltk mektubu [NOTICE OF READINESS (NOR)] geminin yUkleme ve bo~altma yaptlacak
Liman/Terminai/Rihttma yana~mast ile verilir.
11.2. Haztrhk mektubu (NOR) ~ ifahen verilemez, faks ve e-posta ile yazt!t olarak verilir.
11.3. Ambar kirliligi, ambar kapagt kiri ve artzasJ, ambarlara su giri~i veya stzmttst gibi sorunlar nedeniyle
gemi ytiklemeye haz1r degilse verilen haztrhk mektubu (NOR) ge~erli degildir.
11.4. Ytikleme ve bo~altma limanmda haztrhk mektubu (NOR) yalmzca mesai gtinleri iyinde (Pazartesi,
Sail, 9ar§amha, Per§emhe, Cuma giinleri) saat 8.00-1 7.00 aras1 verilecektir. Haztrhk mektubunun (NOR)
verili~ tarih ve saatleri mutlaka belirtilecektir. Hazuhk mektubu (NOR) 08.00 - 12.00 (12.00 dallil) saatleri
arasmda verilirse zaman saytmJ ayn1 gtin saat 14.00' de ba~layacaktu. Haztrhk mektubu (NOR) saat
12. 00'den sonra verilirse [12.00 - 17.00 (17.00 dallil)] verilirse zaman saytmJ ertesi resmi i~ gtinti saat
08.00' de b~layacakttr.
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11.5. Ytikleme ve Bo~altma limanmda Cuma gtinti saat 17.00 ile Pazartesi gtinti saat 08.00 arast zaman
say tmma dahil degildir. Aynca resmi ve mahalli tatiller de zaman saytmma dahil olmaytp, zaman saytmt
tatili takip eden i~ gi.inti saat 08.00' de b~lar. Tatil gi.inlerinde veya zaman saytmmm ba~lamasmdan once
c;ah~thrsa, c;ah~tlan stirenin yartst saythr.
Ytikleme ve bo~altma limanlarmda ytikleme ve bo~altma i~ ve i~ lemleri hava ko~ullarmm elveri~li
11.6.
olmast halinde yaptltr. Yagmur ve kar yagarken ytikleme ve bo~altma yaptlamaz, kotti hava ~artlan astaryaya
dahil degildir. <;ah~ma periyodu, hava mtisaadeli ve Cumartesi, Pazar, resmi tatiller, resmi ve dini bayramlar
haric; olacak ~ekildedir.
[WWD (weather working day) & SSHEX (saturday, sunday, holiday excluded)].
11.7. Yiikleme ve bo~altma limanmda olu~abilecek dispec;, demuraj, detention ve benzeri iicretler ve
masraflar Ytikleniciye aittir.
11.8. Ytikleme Limanlan/Terminalleri ile bo~altma limanlan/Terminallerinde smtr kontroli.i ic;in olu~acak
zaman kaybt astarya saytlmayacakttr.
11.9. Hazarhk mektubunun (NOR) verilmesinden once gemi, ambarlara temizlik ve mala uygunluk
yoniinden, Eti Maden' in gorevlendirecegi gozetim firmasa tarafmdan kontrol edilecektir. Geminin
yiiklemeye uygun bulunmamasa ve/veya gozetim firmasa tarafmdan reddedilmesi veya Lojistik Birimi
tarafmdan reddedilmesi ve ayraca tahsis edilen geminin yiik altma girmeden arazalanmasa halinde,
Yiiklenici, yiiklemeye uygun bir ba~ka gemiyi; en ge~ 3 (iif) giin i~erisinde aym esas ve ~artlarla ve
navlun bedeli degi~tirilmeksizin, Eti Maden'in teyidi ve onaya ahnarak yiik altma girecek ~ekilde
getirecektir. Aksi halde, sozle~me feshedilebilir ve istekli/Yiiklenici bu ta~ama i~inden dolaya herhangi
bir hak iddia edemez.
11.10.Gemi ambarlarmm ac;1h~ ve kapam~1, gemi sahibi hesabmadtr ve astaryadan saytlmayacakttr.
11.11.t~ kazas1 ve benzeri kazalarla ilgili olarak ytiklemenin ve bo~altmanm durmas1 astaryadan
saytlmayacakttr.
11.12. Ytiklemenin bitimini miiteakip, ytiklemeye ili~kin verilecek KONI>iMENTO, MASTER RECEIPT,
MATE'S RECEIPT, KARGO MANiFESTOSU, KARGO PLAN! ve benzeri evrakm hazulanmast ve
teslim edilmesi astaryadan saytlmayacaktu.
11.13.Liman yetkilileri tarafmdan geminin ytikleme yerinin degi~tirilmesi halinde yer degi~tirme masraflar1
Yiikleniciye aittir, ancak yer degi~tirme astarya olarak sayllacakttr.
12.ETi MADEN iLE YVKLENiCiNiN SORU.MLULUKLARI
12.1. T~1ma i~inin tek sorumlusu Yiiklenicidir.
12.2. Yiiklenici t~tma i~ini yapmak iizere gerekli her tiirlii resmi ve resmi evrak niteligindeki belgeyi
haizdir.
12.3. Ytiklenici kon~imentoya yaztlan miktarda ve say1da kargodan sorumludur.
12.4. Yiiklenici, kargonun tahliye limanma kirlenmeden ve hasars1z olarak ula~masmdan sorumludur.
12.5. ALICI FiRMA tarafmdan tahliye limanmdallimanlannda hasarh kargo bildirimi yapllmast halinde
Ytiklenici P&I club'mt davet edebilir. Hasar bildirimi yapan ALICI FiRMA ise kendi bagtmsiz sorveyortinii
c;agtrabilir. Yiiklenici, ALICI FiRMA 'nm bagtmstz sorveyortine gemide gorevini yapma imkam
saglayacakt1r.
12.6. Gemi ve navlun ile ilgili tiim vergiler, ytikleme ve bo~altma limanlanndaki her tiirlii vergi ve riisum
(dock dues, lighting, pilotage, wharfage ve benzeri masraf ile iicretler) Ytiklenici tarafmdan odenecektir.
12.7. Sevkiyatlanmtz CIF esash olacak ve yaptlacak sevkiyata konu tirtiniin sigorta i~lemleri ETi MADEN
tarafmdan yaptlacakttr.
12.8. Gemi tahliyeyi tamamlaymcaya kadar gemi tath su ve balast suyu almayacakttr.
12.9. Tiim kapaklar, yiikleme tamamlandtktan sonra mtihiirlenecek ve ambarlar gemi ambar kapak band1
ve/veya koptik ile gi.ic;lendirilecektir.
12.10.Gemi ambarlan sefer esnasmda havalandmlmayacak, tiim vantilatorler kapah olacak, kargoya taze
hava giri~i kesinlikle onlenecektir.
12.11.Gemi ytikleme ve bo~altma limanlarmda, gtivertede iicretsiz aydmlatma saglayacakttr.
12.12. Yiiklenici, panyol, baglama malzemesi ve benzeri malzemenin gemide serbest olarak kullantlmast
ic;in ETi MADEN'e izin verecektir.
12.13. Ytiklenici, gemiye ytiklenen iirtine ve ambalajlanna zarar gelmemesi ic;in keski ve sivri kenar ve
ko~eleri kapatmak ve panyol tahtasmm kullammt ic;in ETi MADEN'e yardtmct olacakttr.
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12.14.Gemi ETi MADEN'in ytiktinti almak iizere nomine edildigi andan itibaren (gemi adt belli o/duktan
sonra) ytiktin bo$altma limanmda ahc1 tarafmdan tamamen bo$altddigl ana kadar ge<;en stire i<;inde
satllamaz, devredilemez ve herhangi bir nedenle seferden ahkoyulamaz ve ytik, ETi MADEN'in teyidi ve
onay1 ahnmadan ba$ka bir gemiye nakledilemez.
12.15.Gemi amban ytikleme ve tahliye i$ ve i$1emlerine uygun olacak ve ytikleme-tahliye i$ ve i$1emlerinde
gerekli onlemler Ytiklenici tarafmdan ahnacakt1r.
12.16.Geminin timan ve yol masratlan, ia$e masratlan, yak1tt ve benzeri masratlan Ytikleniciye aittir.
12.17.Bo$altma limanmda tahUye masratlan "ALICI FiRMAYA" ve ve/veya Temsilcisine ve/veya
Acentesine aittir.
12.18. Ytiklenici, ETi MADEN' ce gonderilen TA~IMA TALiMATINI ald1ktan sonra SiGORTA
POLi<;ESiNE ESAS OLU~TURACAK BiLGi VE DETA YLARI (gemi ad1, gemi kalkl$ tarihi, bo$altma
limam tahmini van$ tarihi, gemi CLASS' 1, sertifikalan vs. bilgilerini) DERHAL (en ge<; 48 saat i<;inde)
YUKLEME YAPILAN LiMANDAN SORUMLU BANDIRMA LOJiSTiK BiRtMiNE ve ETi MADEN'e
BiLDiRECEKTiR.
12.19.Ytiklenici TA~IMA TALiMATINDA belirtilen tarihte bo$ gemiyi ytiklemenin yap llacag1
YlJKLEME LiMANINA getirecektir. Geminin her hangi bir nedenle verilen Laycan'e uymamas1 ve
gecikecek olmas1 halinde Ytiklenici geminin laycan ba$lang19 tarihinden 24 saat once stire uzat1m1 talebinde
bulunacakttr.
12.20.ETi MADEN ve Ytiklenici kendi paylanna dti$en giimriik i$1eri ve i$1emlerinden mesuldi.ir. Bu
i$lemleri ETi MADEN adma Band1rma Lojistik Birimi yerine getirecektir.
12.21.Kon$imentolar "CLEAN ON BOARD" ve "FREIGHT PREPAID" olarak dtizenlenecektir.
Ytiklenici, ytiklemenin bitimini mtiteakip, draft teyidini ald1g1 en az 3 (iif) adet orijinal ve en az 3 (iif) adet
kopya kon$imentoyu en ge~ 24 ( yirmidort) saat i<;inde verecektir.
12.22.Kon$imento tizerinde kargoyu ta$1yan gemi sahibinin "CARRIER NAME" olarak detay bilgileri yer
alacakt1r.
12.23.Kon$imentonun 1 (bir) orijinal niishas1 Gemi Kaptanmda kalacak ve bu orijinal kon$imento Gemi
Kaptam tarafmdan bo$altma limanmda Ahc1 Firmanm temsilcisine verilecektir. Ahc1 Firmanm temsilcisi
tarafmdan kon$imentonun onaylanmas1 ile kargo gemiden tahliye edilecektir. Bunu mtiteakip kalan 2 (iki)
orijinal niisha ge<;ersiz ve hiikiimstiz olacaktu.
12.24.i<; deniz yollan, kanallar, nehirler i<;in varsa gerekli kon$imentolar ve belgeler Ytiklenici tarafmdan
saglanacak, bu kon$imentolarda ve belgelerde ETi MADEN ve Ahc1 Firmanm kargo tizerindeki haklar1
korunacaktu. Aksi halde, olu$acak aksakhklardan dogacak her ttirlti ticret, masraf, zarar ve z1yan
Ytikleniciden tazmin ve tahsil edilecektir.
12.25. Yiiklenici, geminin ytiki.iyle beraber Yiikleme Limanmdan aynld1gl tarihten itibaren, Bo$altma
Limanma!Rlhtlmma!Terminaline ytikii bo$altmak iizere en k1sa sure, en uygun h1z ve yoldan gidecegini
kabul eder.
12.26.Geminin denizde ve/veya suyollarmda ve/veya nhtLmda ve/veya kanalda ve/veya nehirde ve/veya
limanlardan birinde mahsur, hapis, tutulu kalmas1, ahkonulmas1 ETi MADEN'i his:-bir suretle baglamaz ve
buradan dogacak masratlar, cezalar ve benzeri her tiirlti resim, har<;, vergiler Yiikleniciye aittir.
12.27. Ytiklenici tarafmdan 24 (yirmi dort) saat i<;inde bildirilen ve ETi MADEN tarafmdan teyit edilmesi
halinde kabul edilen mi.icbir sebepler haricinde, ta$Ima i$inin yapllamamasi; geminin ytikti farkh bir limana
indirmesi; geminin herhangi bir nedenle hukuki veya idari iradeyle baglanmas1; ytiktin zayi edilmesi;
ytikleme, sefer, bo$altma esnasmda gemicilerin ytike zarar vermesi; gemi donammmm veya geminin ytike
uygun olmamas1 ve benzeri hallerde ETi MADEN' in ve Ahc1 Firmanm kar$11a$acag• her ttirlti ticret, masraf
Ytikleniciye aittir.
12.28. Ytikleniciden ve/veya gemiden kaynaklanan nedenlerle gemiye eksik tonaj ytiklenmesi ve ytikleme
yapdamamas1 halinde, ETi MADEN' den olti navlun ve ba$ka bir ad alttnda herhangi bir masraf, ticret talep
edilmeyecektir.
12.29.Gemi, mtirettebat, bayrak, limanlar, denizler, suyollan, kanallar, nehirler vs. i.izerindeki her ttirlti vergi,
har<; Yiikleniciye aittir.
13.TEKLiF VERME ~EKLi
Teklifler ekte verilen "Teklif Verme Formuna" i~lenerek imzah ve
kurala uygun olamayan teklifler degerlendirmeye ahnmayacakbr.
Teklitlerin verili$ $ekli TeklifVerme Formunda belirtilmi$tir.
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istekli, geminin teknik prospekttisi.ini.i, ambar fotograflanm, P&I ve Class sertifikalarmt teklifiyle birlikte
verecektir.
Tekliflerde, fatura edilecek deniz navlununa ait licret aytk ve net olarak belirtilecek ve i~in si.iresi boyunca
fiyatlarda degi~iklik yaptlmayacakttr. Faturada deniz navlunu dt~mda yer verilen farklt i.icretler dikkate
almmayacakttr.
ETi MADEN, bu ta~tma i~iyle ilgili olarak adres veya ba~ka bir isim altmda komisyon talep etmeyecektir.
Teklif mektubunda fiyatlar, katma deger vergisi (KDV) hariy "ALL IN" olarak teklif verme formunda
istenen doviz cinsinden verilecektir.
Tekliflerde, fatura edilecek her ttirlti i.icret aytk ve net olarak belirtilecek ve
tarifesinde bir degi~iklik yaptlmayacakttr.

i~in

sliresi boyunca fiyat

Teklif isteme mektubundaki esaslar lizerinden verilmeyen teklifler degerlendirmeye a lmmayacakttr.
14.FATURALANDIRMA VE ODEMELER
14.1. Navlun, tiri.inlin gemi ambanna hatastz ytiklenmesi ve kon~imentonun imzalanmast ile hak edilmi~
olacakttr.
14.2. Yi.iklenici, kon~imentosu dtizenlenen her bir sevkiyatt mtiteakip verdigi hizmete dair faturasmt
yi.iklenen liriiniin tonajmt dikkate alarak teklifinde bildirdigi birim fiyat iizerinden ve Teklif Verme
Formunda istenen doviz cinsinden haztrlayarak ETi MADEN'e iletecektir. Her ne ~ekilde diizenlenirse
diizenlensin kon~imentosu diizenlenen her bir sevkiyat iyin toplam fatura bedeli teklif edilen birim fiyatt
kesinlikle a~mayacakttr.
14.3. Yaptlan ta~tma i~ine ait haztrlanan faturanm, ekinde o sevkiyata ait son ve teyit edilmi~ haliyle
diizenlenen kon~imentonun bir fotokopisiyle birlikte ETi MADEN'e gonderilmesini mliteakip, o sevkiyata
ait fatura/faturalann %95'1ik (yuzde doksanbe$) ktsmt, faturamn ETi MADEN' in Mali i~ler Dairesi
Ba~kanltgma ula~masmdan itibaren en gey 5 (be$) giin iyinde ve varsa mali kesintiler yaptlarak ve eger ETi
MADEN 'e borcu varsa bu borcu tahsil edilerek ihale tizerine btraktlan isteklinin gosterecegi hesaba
odenecektir. Bakiye %5'lik (yuzde be$) ktstm ise sevk edilen maim son bo~altma limanma varmastru
mi.iteakip Yiiklenicinin veya ALICI FiRMANIN verecegi kon~imentoda yaztlt tonaj ve miktann tam ve
hasarstz olarak teslim edildigine/almdtgma dair yaztlt bildirimiyle (faks veya e-posta ile) ve ETi MADEN'in
yapacagt kontrolden sonra serbest btraktlacakttr.
14.4. Faturanm aytklama boliimi.inde mutlaka yaptlan sevkiyatla ilgili bilgiler (fatura eki olan
kon$ime11todaki sevkiyat bilgileri) yer alacak, fatura muhteviyatmda mutabtk olunmamast durumunda
kesinlikle odeme yaptlmaytp fatura iade edilecektir.
14.5. Faturalar doviz cinsinden dtizenlenirken, TL kar~tltgmm gosterilmesi yasal zorunluluk oldugundan,
yurt dt~t frrmalar hariy, (V. U.K.21512) fatura diizenleme tarihindeki TC Merkez Bankast doviz alt~ kuru esas
almacakttr.
14.6. Yiiklenici tarafmdan tanzim edilecek fatura 1 (bir) astl olacak ~ekilde; "Eti Maden i~letmeleri Genel
Miidiirliigii Ayvah Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No: 1/A 06010 Etlik-Ke~iOren/ANKARA"
adma diizenlenecektir.
14.7. Bu i~ iyin fiyat farkt verilmeyecektir.
15.CEZALAR
15.1. Yiiklenicinin, ~artname/Sozle~menin 5. ve 6.maddelerinde ifade edilen yi.ikleme talimatma ve
LA YCAN'e uygun olarak gemi temin edememesi ve/veya geminin ret edilmesi veya Yi.iklenicinin Laycan
siiresi uzatma talebinin ETi MADEN tarafmdan kabul edilmemesi halinde, ETi MADEN ihtara ve ihbara
gerek kalmakstzm sozle~meyi fesheder. 1 (bir) ytl iyinde 2 (iki) kez sozle~mesi feshedilen Yi.ikleniciden 6
(altt) ay siireyle teklif almmayacakttr.
15.2. Kotti hava ko~ullan, geyi~ limanlan dahil yiikleme limanmdaki stkt~tkhklar ve miicbir sebeplerden
(fors major) veya ETi MADEN' den kaynaklanan gecikmelerde ceza uygulanmayacakttr.
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15.3. Ytiktenici, Sartname/Sozte~menin 12.2l.maddesinde ifade editen sure iy.inde ytiktimltiltigtinti yerine
getiremez ise, sevkiyata ait kon~imentonun ETi MADEN'e teslim editmedigi her gtin iyin her bir sevkiyata
ait sozte~me bedetinin %0,3 (binde ii~) oranmda gecikme cezas1 Yiiktenici atacagmdan kesilecektir. Miicbir
sebepterden (fors major) ve ETi MADEN' den kaynaklanan gecikmeterde ceza uygulanmayacakttr.
16. Damga vergisi, resim ve hary.tar Ytikteniciye aittir.
17.MUCBiR SEBEPLER ve SURE UZATIMI VERiLECEK HALLER
Mi.icbir sebep otacak haller:
17.1. ithatat veya ihracatm yetkili makamlarca ktstttanmas1,
17.2. Yangm, set, deprem gibi dogal afetler,
17.3. Ktsmi veya genet seferbertik hati,
17.4. Grev,
17.5. Genet satgm hastahktar,
17.6. Ambargo konutmas1,
17.7. 6nceden bitinemeyen ve gideritemeyecek oly.ekte otagantistti bir durumun ortaya ylktlgmm
betirlenmesi ve bunun Te~ekki.ilce de mi.icbir sebep otarak kabul edilmesi.
Yiiklenicinin betirledigi ve ETi MADEN' in ONAY verdigi geminin, mticbir sebep nedeniyle sevkiyatl
gery.ekle~tiremeyecek olmas1 durumunda, CANCELLATION DATE' den en az 3 (ii~) giin once Ytiklenici
aym navtun ve aym LAYCAN ve aym ko~ullarda teyidini atdtgt gemi ile en az aym ozelliklere sahip bir
gemiyi ETi MADEN'in onayma sunacakt1r.
18.i~bu

Sartname/Sozle~me Ttirky.e ve ingilizce otarak hazutanmt~ttr.

Sartname/Sozte~menin

Ttirkyesi gey.ertidir.
19.ihtilaf vukuunda ANKARA Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir
20.i~bu Sartname/Sozte~me 20 (yirmi) maddeden ibarettir.
Eki:TeklifVerme Formu
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