GÜRGENLER A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTLARI
Satış şartları aksi belirtilmedikçe ve alıcı
(müşteri) ile satıcı (Gürgenler A.Ş.) arasında
ayrıca bir sözleşme imzalanmaması
durumunda geçerlidir.
1. UYGULAMA, TEKLİF
Tekliflerimiz bize karşı bağlayıcılık içermez.
Satış temsilcilerimizce sözle yapılan
anlaşmalar, verilen sözler, teminatlar ve
garantiler Gürgenler A.Ş. tarafından yazılı
şekilde onaylanmadıkça, bu talep ayrıca resmi
olarak karşılanmadıkça bağlayıcılık içermez.
2. İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE
ŞARTLARI
Malın teslim yeri Gürgenler A.Ş. yerleşkesidir.
Sipariş onayının akabinde onayda belirtilen
ödeme koşulları ile işe başlanır. Teslim süresi
ödeme koşullarının gerçekleştirilmesi ile
başlar.
Mallar satıcı tarafından verilen teslim
programına göre belirtilen adreste alıcı
tarafından teslim alınacaktır.
3. SATIŞ GİDERLERİ
Taahhüdün (ilave işler nedeni ile meydana
gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine
ilişkin nakliye, sigorta, yükleme giderleri alıcıya
aittir.
Sözleşme gideri adı altında tüm giderler alıcıya
aittir.
Nakliye muhafaza ve sigorta giderleri alıcıya
aittir. Satıcı zamanında teslim alınmayan
mallar için stokta tutma bedelini alıcıdan talep
etme hakkına sahiptir.
Fiyat teklifinde de belirtildiği gibi KDV fiyata
dahil değildir. KDV gideri alıcı tarafından
satıcıya ödenir.
4. SÜRE UZATIMI VE GECİKME
Projede yapılabilecek tadilat ve değişiklikten
dolayı meydana gelebilecek gecikme, herhangi
bir sebepten üretim miktarlarındaki artış,
üretim hattında elde olmayan sebeplerle
meydana gelebilecek aksaklıklardan kaynaklı

gecikmeler, malzemelerin bir kısmının ya da
tamamının teslim süresini uzatır. Gecikme
süresini ve sebebini satıcı alıcıya bildirmek
durumundadır.
Harp hali, iç ayaklanma, ambargo halleri,
hükümet emir ve kısıtlamaları, akaryakıt ve
elektrik kısıtlamaları, ithalat imkansızlıkları,
resmi mercilerin verdiği kararlar, tabi afetler,
grev ve lokavt gibi mücbir sebepler nedeni ile
veya satıcının üretiminin herhangi bir süre için
durması halinde siparişlerin kısmen ya da
tamamen teslim edilememesi durumunda
satıcı alıcıya karşı sorumlu değildir.
5. GECİKME CEZASI
Alıcı tarafından taahhüt edilen ödeme süresi
geçtiği takdirde geçen her gün için satış
bedelinin %0,1’ i oranında gecikme cezası
kesilir.
Teslim programında işin kısmi teslimi ön
görülmüş ise teslim programına göre
belirlenen her kısım fatura tarihinden itibaren
ödeme gecikme cezası fatura bedelinin günlük
%0,1’i oranında ayrı ayrı hesaplanır.
Müşteri herhangi bir hatırlatmaya gerek
kalmaksızın taahhüt edilen ödeme tarihinden
itibaren en geç 10 gün süre sonra gecikmiş
sayılacaktır.
Gecikme cezaları satıcı tarafından herhangi bir
ihtarda bulunmaya ya da ilam almaya gerek
kalmaksızın satıcı tarafından alıcıya fatura
edilir. Ayrıca satıcının gecikme faizi talep etme
hakkı ve gecikme nedeniyle haiz olduğu diğer
haklar saklıdır.
6. TEST VE SERTİFİKASYONLAR
Alıcı sipariş verdiği ürüne uygulayacağı testleri
sipariş ile birlikte belirtmekle yükümlüdür.
Belirtmediği takdirde uyguladığı testlere
uyumsuzluk gösteren ürünlerin bedeli alıcıya
aittir.
Müşteri talebi olduğu takdirde, Thirth party
kontrolleri satıcının tesisinde yapılacaktır.
Sahada yapılacak kontrollerde meydana gelen
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uygunsuzluklarda nakliye ve tadilat giderleri
alıcıya ait olacaktır.
Alıcı satın aldığı üründeki açık ayıpları iki (2) iş
günü, gizli kusurları ise yedi (7) iş günü
içerisinde satıcıya bildirmek zorundadır. Bu
süre içerisinde belirtilmeyen kusurlardan satıcı
sorumlu değildir.
Ayıplı ürün bildirim süresi aşıldıktan sonra
garanti süresi içerisinde depolama ve kullanıcı
hatalarından kaynaklı kusurlarda (paslanma,
deformasyon, fiziki ve kimyasal hasarlar) satıcı
sorumluluğu yoktur.
Satıcı garanti süresi olan bir (1) yıl içerisinde
sattığı üründen kaynaklı dolaylı ya da direk
zarar ve ziyanın giderilmesinden satılan ürün
bedeli kadar sorumludur.
Müşteri şikayeti değerlendirmesi sonucunda
malzeme iadesine karar verildiği takdirde
malzemeler alıcıya kesilen fatura tutarı ve iade
faturası ile iade alınacak, yeni ürün tesliminde
de yine aynı fiyattan tekrar fatura edilecektir.
Konu ile ilgili şartlarda yer almayan her türlü
hususta TTK 23/C maddesi uygulanacaktır.
7. MÜLKİYET MUHAFAZA KAYDI
Satılan malın mülkiyet hakkı Satıcıya aittir.
Mülkiyet hakkı mal bedelinin tamamen
ödenmesi ile birlikte alıcıya geçer. Mülkiyet
hakkı, mal bedelinin ödemesinin
tamamlanmaması durumunda satıcı herhangi
bir ihtarda bulunmaksızın ve ilam almaya
gerek duymaksızın mal üzerindeki mülkiyet
hakkından doğan tüm hak ve imkanlarını
kullanmaya yetkilidir. Alıcı, satıcının mal
üzerindeki tasarruf hakkına engel olmamayı
alım işlemi ile kabul ve beyan eder.
8. SATICININ İFLASI
Satıcının iflasına ya da herhangi bir sebeple
mahkemece işlerin tasfiyesine ve sanatını
yapmaktan menine karar verilirse, iflas ilan
tarihinden itibaren satış feshedilir.
9. TİCARİ GİZLİLİK

Satıcı ve alıcı teklifte bulunulan birim fiyat ve
diğer teknik özellikleri yazılı ve sözlü olarak
üçüncü şahıslara veya kuruluşlara ifşa
etmeyecektir.
10. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Satış şartlarının uygulanmasından doğabilecek
her türlü sorunun çözümünde Ankara Batı
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

