
MAMÜL VE HAMMADDE ALIŞ ŞARTLARI 

 

1. ALIŞ BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER 

Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine 

ilişkin nakliye, sigorta, yükleme giderleri alış bedellerine dahildir. 

 

Sözleşme giderleri ve damga vergisi tedarikçiye aittir. 

 

2. ALIŞ ŞARTLARI EKLERİ 

Sipariş formu eki ve ayrılmaz parçası olup GÜRGENLER A.Ş. ve Tedarikçiyi bağlar. Hammadde 

/ mamul alış şartları ile sipariş formu arasında çelişki varsa sipariş formunda yer alan koşullar 

GÜRGENLER A.Ş. ve Tedarikçiyi bağlar. 

 

3. İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM PROGRAMI 

Malın Teslim Edilme Yeri; “OSB  Avar Cad.No: 4    SİNCAN/ ANKARA”dır. 

Mallar, tedarikçi ile GÜRGENLER A.Ş. arasında belirlenen “teslim programı”na göre verilen 

adrese teslim edilecektir.  

Tedarikçi, taraflarlarca belirlenen “teslim programına aynen uymak zorundadır.  

ürünü satıcı onayı ile belirtilen adrese nakliye ve sigorta ettirmek tedarikçiye aittir. 

 

 

4. ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI 

Sipariş onayı ile birlikte taahhüt edilen şekilde ödenecektir.  

Malın Alış şartları ve ekleri ile teknik standartlara uygun olmaması halinde GÜRGENLER A.Ş.’ 

nin malın Alış şartları ekleri ve teknik standartlara uygun hale getirilinceye kadar ödemeden 

imtina etme hakkı tedarikçi tarafından kabul edilmiştir. Bu süreçte teslim süresi aşılmış ise 

gecikmeye ilişkin cezaların uygulanmasına devam olunur. 

MALLARIN TAŞINMASI 

4.1 Alış şartlarında düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma  gideri alış 

şartlarında belirtildiği gibi geçerlidir. Taşıma  sırasında  malların sigorta edilmesi 

gereken koşullarda sigorta yapılmasından tedarikçi  sorumludur. 

 

       5.   KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK 

5.1 Tedarikçi bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından 

veya teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı oluşabilecek zarar ve 

kayıpları tamamlamak veya tazmin etmek zorundadır. Hatalı Mal tesliminden sonra  

alıcı kaynaklı işçilik, montaj, kullanımdan oluşabilecek hasarlar tedarikçinin 

sorumluluğu dışındadır.  

5.2 Malın tesliminden  sonra ortaya çıkan açık ve gizli  ayıplı ürünlerden tedarikçi 

sorumludur. 

 



6.    SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER  

6.1 Tedarikçi teslim, paketleme şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, 

eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, derhal bedelsiz değiştirmek veya 

düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme 

cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.  

 

7.   HACİZLER 

7.1 Gürgenler A.Ş’ nin Tedarikçiye tatbik edilen haciz sebebiyle, sahip olduğu kanuni 

haklar ve söz konusu hacizden ötürü maruz kaldığı her türlü zararı Tedarikçiden talep etme 

hakkı saklıdır. GÜRGENLER A.Ş.’ nin bu işlemler dolayısıyla ödemek zorunda kalacağı 

mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri vs. masraflar Tedarikçiye ait olup, Tedarikçinin 

alacaklarından ve/ veya teminatlarından kesilir. 

 

8.   GECİKME CEZASI 

Tedarikçi tarafından taahhüt edilen teslimat süresi geçtiği takdirde, geçen her Ay    için hiçbir 

ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın sözleşme bedelinin % 5  (yüzde 5) 

oranında gecikme cezası kesilir.  

Teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüş ise, teslim programına göre 

belirlenen her kısım için gecikme cezası ayrı ayrı hesaplanır ve geciken kısmın bedeline göre 

günlük %0,1 oranda gecikme cezası kesilir.  

Gecikme cezası, Tedarikçiye hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın 

tedarikçiye yapılacak ödemelerden kesilir. Tedarikçiye yapılacak ödemeden kesilmediği veya 

yapılacak ödemenin gecikme cezasını karşılamadığı hallerde gecikme cezası Tedarikçiden 

ayrıca tahsil edilir.  

Gecikme halinde GÜRGENLER A.Ş. ’nin gecikme nedeniyle haiz olduğu diğer haklar ve 

gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı saklıdır.  

 

9. TEDARİKÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Tedarikçi alınan malzemelere gereken özen ve ihtimamı göstermeye, sözleşme 

konusu malı/işi, sözleşme ve eklerine göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde 

gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi 

kabul ve taahhüt eder.   

 

10.  ŞARTLARIN GEÇERSİZLİĞİ 

10.1 Fesih Sebepleri 

a) Tedarikçinin sözleşme ve eklerinde belirtilen teslim programını (süre uzatımı 

ve mücbir sebepler dışında) kısmen veya tamamen yerine getirmeyerek 30 

(otuz) günden fazla gecikmeye sebebiyet vermiş olması. 

b) Tedarikçinin taahhüdü altında bulunan işin ifası ile ilgili mevzuat ve 

GÜRGENLER A.Ş.’nin talimatına uymamakta ısrar etmesi. 



c) Tedarikçinin sözleşme ve ekleri ile ilgili olmak üzere mahkemece alınmış 

kararlara riayet etmemesi. 

d) Tedarikçinin borçlarını ödeyememesi veya mallarına haciz konması veya 

iflasına karar verilmesi 

e) Tedarikçinin GÜRGENLER A.Ş.’nin onayını almadan işin bir kısmını veya 

tamamını 3. şahıslara devretmesi ve/veya taşeronlara vermesi. 

f) Her ne sebeple olursa olsun mahkemece, Tedarikçinin işlerinin tasfiyesine 

veya san' atını yapmaktan men'ine karar verilmesi. 

g) Tedarikçi, sözleşme ve eklerinde yazılı vecibelerinden herhangi birisini veya 

tamamını, mücbir sebep olmaksızın, sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlar ve 

esaslar dairesinde yerine getirmemesi, 

 

10.2  Yukarıdaki hallerden “a”, “b”, “c”, “d”, “e” ve “f”, “g” fıkralarındaki sebeplerden 

herhangi biri meydana geldiği takdirde, GÜRGENLER A.Ş. süre vermeksizin ve hiçbir 

ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi feshe, sözleşmenin feshi ile ilgili olmak üzere, tüm 

hak ve imkânlarını kullanmaya yetkilidir 

 

11. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Alış şartları ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın 

çözümünde Ankara Batı Mahkemeleri ve  İcra Daireleri yetkilidir.          

 

 

 

 

 


