Online Ürün Tedarik Sözleşmesi
MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. (bundan böyle ‘’Tedarikçi’’ olarak anılacak) ile
yetkilisi tarafından mobil uygulama veya online satış web sayfası üzerinden sözleşmeyi onaylayan
kurum (bundan böyle ‘’Alıcı’’ olarak anılacak) arasında aşağıdaki şartları içeren işbu Sözleşme
imzalanmıştır:
1. İşbu Sözleşme şartları uyarınca “Alıcı” ürün adı, miktarı, ebatları, kalitesi, teknik özellikleri,
norm belgeleri, fiyatı, alıcı bilgileri, tedarik süresi, sevkiyat ve teslim şekli ve diğer sevkiyat
bilgilerin yer aldığı ve onaylanmış olan sevkiyat belgesi ve faturasında belirtilen satın almış
olduğu ürünü kabul etmeyi ve bedelini ödemeyi, “Tedarikçi” ise bu ürünlerin mülkiyetinin
“Alıcı” ya devredilmesini taahhüt eder. Paketin veya bağının ayıklanması mümkün olmadığı
durumlarda ürün ağırlığında sapmalar kabul edilir.
2. "Tedarikçi" tarafından spesifikasyon hazırlanmadan ürün tedariki de yapılabilir.
3. Bu sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen süre içinde Alıcı tarafından ödeme yapılması durumda
Sözleşmede yer alan ürünün adı, miktarı, kalitesi, teknik özellikleri, fiyatı, teslimat süresi,
sevkiyat ve teslimat koşulları (yöntemleri) ile ilgili şartlar kabul edilmiş olarak sayılacaktır.
4. Sevkiyat belgesi / sipariş formu /faturada ürünün adı, miktarı, teknik özellikleri, teslim süresi,
sevkiyat ve teslim şekli, fiyatı, alıcı bilgileri yer alacaktır. Sevkiyat belgesi ve fatura, Tedarikçinin
faks veya e-mail adresine gönderilen, https://mmkturkey.com.tr/online-satis adresinde veya
mobil uygulamasında yer alan MMK Metalurji Sanayi ve Ticaret Liman İşletmeciliği A.Ş. internet
mağazasında yayınlanan Alıcı siparişine göre düzenlenir. Siparişi düzenleyen Alıcı sipariş
talebine yazılan bilgilerin doğru olmasından sorumlu olup işbu sözleşme şartlarını okuduğunu
ve kabul ettiğini taahhüt eder.
5. MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. internet mağazası veya mobil
uygulaması sipariş düzenlenmesi sırasında "Alıcı" tarafından gerçekleştirilecek adımlar
https://mmkturkey.com.tr/online-satis adresinde yayınlanan kullanıcı kılavuzunda
belirtilmiştir.
6. Faks ve mail yoluyla gönderilen belge kopyalarında doğru bilgilerin yer almasından Alıcı
sorumludur.
7. “Alıcı” tarafından verilen siparişe göre «Tedarikçi» proforma faturasını düzenler elektronik
olarak iletir. Taraflar arasında onaylanan ürün talebine göre sevkiyat belgesi / proforma
faturaya dayalı olarak «Alıcı» alınan ürünün %100 ödemesini KDV dahil olarak proforma fatura
tarihten itibaren en geç 3 çalışma günü içerisinde «Tedarikçi» banka hesabına aktaracaktır.
Ödeme talimatında «Alıcı» sipariş sırasında «Tedarikçi» tarafından belirlenen online-sipariş
numarasını belirtmek zorundadır. Ancak internet mağazasında online ödeme yapıldığı
durumlar bunun dışında olup bu durumda numara otomatik olarak verilmektedir. "Alıcı"
tarafından son ödeme tarihinin ihlali durumunda, "Tedarikçi" ürün göndermeme hakkına
sahiptir.
8. “Tedarikçi” tarafından sevkiyat sadece %100 peşin ödeme şartıyla sevkiyat belgesinde /
faturasında belirtilen süre içinde teslim edilir.
9. Alıcının Tedarikçinin deposunda ürünleri teslim alması durumunda, ürünün depoda Alıcı’ya
teslimi tarihinden itibaren ürüne gelebilecek tüm hasar, zarar, ziyan ve riskler Alıcı’ya
geçecektir.
10. Taraflarca miktarı teyit edilmiş olan ürünlerde ± %0,5 ağırlık sapması ölçüm cihazlarının hatası
olarak kabul edilir. Bu sapmalar için şikayetler kabul edilmeyecektir.

11. Bu Sözleşme kapsamında tedarik edilen ürünlerin fiyatı, sevkiyat belgesi / faturasında belirtilir.
Ürün fiyatı ürünün kendisinin maliyetini, paketleme malzemeleri ve paketleme araçlarının
maliyetini içerir.
12. Tedarikçi tarafından Alıcıya gönderilen tüm şikayetler ve bilgilendirmeler Alıcının
MusteriTeknikHizmetleri@mmkturkey.com.tr e-posta adresine yapılacaktır. Eğer anlaşılan
kalite standardında sapma bulunursa, alıcı kargo boşaltma yerine ulaştıktan sonraki ilk günden
başlamak üzere aşağıda belirtilen süreler içerisinde Tedarikçi ’ye başvurmak zorundadır.
a. 45 gün – sıcak haddelenmiş malzemeler için
b. 2 ay – sıcak haddelenmiş, asitlenmiş yağlanmış malzemeler için; yağsız olarak sipariş
verilen malzemelerde oluşan pas şikayetinden Satıcı sorumlu değildir.
c. 4 ay – galvanizli ürünler için; pasivasyon ve yağ uygulanmamış malzemelerde
oluşabilecek pas riskinden Satıcı sorumlu değildir.
d. 6 ay – Boya kaplamalı ürünler için bu süreler geçtikten sonra yapılan başvuruların
dikkate alınıp alınmayacağı Tedarikçinin takdirindedir.
13. Şikayetler Tedarikçi Müşteri Teknik Hizmetleri Birimi tarafından incelenir, gerekli standartlara
uymadığı tespit edilen malzemelerin iadesi alınır.
14. “Alıcı” İşbu Sözleşme kapsamında olan hak ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara devredemez.
15. Taraflar akdetmiş oldukları işbu sözleşme dolayısıyla kendilerine iletilen Kişisel Verilere ilişkin
olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil mevzuat hükümleri
(hepsi birlikte “Mevzuat”) ile Kurul kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile
ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun şekilde işleyeceklerini
kabul, beyan ve taahhüt ederler. Alıcı, işbu Sözleşme konusu hizmetlerin yerine getirilebilmesi
bakımından ve sözleşme konusuyla sınırlı kalmak suretiyle zorunlu olduğu ölçüde ve sürede
kişisel verilerin işlenebileceğini, üçüncü kişiler ile paylaşabileceğini; işbu sözleşmenin amacı
dışında Alıcı’nın yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmayacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında iletilen Kişisel Verilerin hukuka ve ilgili
mevzuata uygun şekilde elde edilmiş olduğunu, verilerin paylaşımı için KVKK uyarınca ilgili
kişiye aydınlatmanın yapıldığını ve gerekli olan hallerde açık rızanın temin edildiğini kabul,
beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Tedarikçi ile paylaştığı, ortaklarına, yetkililerine, personeline, alt
çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere ait kişisel verilerin, Tedarikçi
tarafından işbu Sözleşme’nin, kanunların ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde saklanacağını,
yurt içi veya yurt dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, işbu Sözleşmenin mahiyeti gereği
üçüncü kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalara ve ortakları ile iştiraklerine aktarılacağını
kabul eder.
16. İşbu sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İskenderun Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.
17. Online ortamda seçilen ürünler açık olan oturum kapatılmadan onaylanmalıdır, aksi takdirde
seçimler iptal edilecektir.
18. Onaylanan sepet sonucunda oluşan siparişin iptali için online-satis@mmkturkey.com.tr mail
adresine kayıtlı kullanıcı posta hesabı ile e-posa atılması yeterlidir.
Bu sözleşme online olarak “Alıcı” tarafından onaylanacaktır. Onaylayan yetkili mail adresi ayrıntıları
“Tedarikçi” tarafından saklanacaktır.

