
 

 

THERMACUT, ABİCOR BİNZEL KAY. TEK. TİC. LTD. ŞTİ. 

Genel İş Koşulları 

Kayıtlı ofis adresi: Girne Mah. Irmaklar Sk. No:72-6E/1 Maltepe-İstanbul 

 

1. Genel İş Koşullarının Kapsamı ve Uygulanması 

 

1.1 İşbu Genel İş Koşulları (bundan böyle “GBC” olarak anılacaktır), kayıtlı ofis adresi Girne Mah. Irmaklar Sk. No:72-6E/1 Maltepe-

İstanbul olan ABİCOR BİNZEL KAY. TEK. TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır) ve Malların alıcısı pozisyonundaki 

diğer sözleşme tarafı (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında imzalanan bir satın alım sözleşmesi bundan böyle “Sözleşme” 

olarak anılacaktır) çerçevesinde mal tedarikinden doğan sözleşmeye dayalı ilişkileri (bundan böyle “Mallar” olarak anılacaktır)–

Sözleşmenin akdedilme yöntemi ve Sözleşme müzakerelerine dair ilişkiler de dahildir. İşbu GBC, imzalanması üzerine, Sözleşmenin 

ayrılmaz bir parçası olacaktır.      

 

1.2 Akdedilen Sözleşmenin belirli hükümleri, Satıcı ile Alıcı arasında mutabakata varılan iş vakalarında işbu GBC hükümlerine nazaran 

öncelikli ve geçerli olacaktır. Satıcı ile Alıcının çerçeve bir sözleşme imzalaması halinde. Hem Satıcı hem de Alıcı, işbu GBC hükümlerini 

(geçerli durumlarda belirli bir alt-sözleşme için her bir bağlayıcı teklifin gönderildiği anda veya bir alt-sözleşmenin imzalandığı anda 

değişmiş olarak kabul edilen haliyle), söz konusu çerçeve sözleşmeye esasen imzalanan her bir alt- sözleşmenin ayrılmaz bir parçası 

olarak kabul edecektir. İşbu GBC’deki 2.6 ve 2.7 no’lu Maddeler, kıyas yoluyla çerçeve sözleşmenin akdedilmesi sürecinde de 

uygulanacaktır. 

1.3 Sözleşmenin kendisi veya Sözleşmeye dair müzakereler çerçevesindeki ilişkiler, Satıcı ile Sözleşmede açıkça aksi mutabakata 

varılmadığı sürece, Alıcının iş koşullarının hiçbir hükmüne tabi olarak yorumlanıp uygulanmayacaktır.  

1.4 Sözleşmenin kendisi ve Sözleşme çerçevesinde veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak Satıcı ile Alıcı arasında tesis edilen her türlü 

hukuki ilişki, Malların Uluslararası Satışı Sözleşmelerine dair Viyana Sözleşmesi hükümleri göz ardı edilmek suretiyle Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanıp uygulanacaktır. 

1.5 Sözleşme dili, Türkçe olacak ve Türkçe dilindeki versiyon, diğer herhangi bir dildeki versiyona nazaran geçerli olacaktır.  

2. Sözleşmenin Akdedilmesi 

2.1 Satıcının işi kapsamında sunduğu Mallarla ilgili olarak Alıcı, fiyat teklif talebini kendi hür iradesine ve seçeneğine bağlı olarak, 

Satıcıya aşağıdaki yöntemlerin herhangi bir tanesiyle gönderecektir: (i) telefon, (ii) posta, (iii) satisdestek@binzel-abicor.com.tr adresine 

gönderilecek bir e-posta; (v) www.thermacuttr.com adresindeki elektronik form; veya (vi) Satıcının tesisine şahsen teslim edilecek yazılı 

bir belge (bundan böyle “Fiyat Teklif Talebi” olarak anılacaktır). Bu Talepte, Alıcı, bağlayıcı teklifin gönderilmesi gereken ve iletişim 

amacıyla kullanılacak e-posta adresini, teklif edilen ödeme yöntemini (nakit, teslimatta nakit, teleks havalesi), ambalajlama ve nakliyeye 

dair özel şartlarını belirtecektir. Bir Fiyat Teklif Talebinin ayrıntılı şartları ve Satıcının iletişim verileri, Satıcının www.thermacuttr.com web 

sitesinde “Nasıl Sipariş Verilir” başlığı altındaki özel formlara ilişkin olarak belirtilmektedir.  

2.2 Alıcının Madde 2.1 hükmü uyarınca gönderilen fiyat teklif talebini alması üzerine Satıcı, bu talebi esas alarak hazırlayacağı bağlayıcı 

teklifini (“Bağlayıcı Teklif”) sebepsiz gecikme olmaksızın Alıcının talepte belirtilen e-posta adresine gönderecektir.  Bağlayıcı Teklifte, 

diğer hususların yanı sıra, Malların türü ve miktarı, toplam satın alım bedeli ve (Malların nakliye edilip edilmeyeceği de dikkate alınmak 

suretiyle) Malların tahmini teslim süresi yer alacak ve işbu GBC’ye atıfta bulunulacaktır. Alıcının Talepte irtibata geçilecek e-posta 

adresini belirtmemesi halinde Satıcı, Bağlayıcı Teklifini Alıcının İşletme olması halinde kayıtlı ofisine/ işyeri adresine, Alıcının gerçek 

şahıs tüketici olması halinde ikamet adresine gönderecektir. 

2.3 Alıcı Bağlayıcı Teklifi satisdestek@binzel-abicor.com.tr adresine bir e-posta göndermek suretiyle çekince olmaksızın kabul (teyit) 

eder etmez Sözleşme akdedilmiş olacaktır. Bağlayıcı Teklifi teyit etmekle, Alıcı, işbu GBC hükümlerini okuduğunu, Satıcının Bağlayıcı 

Teklifi sunduğu zaman değişmiş haliyle geçerli olan işbu GBC hükümlerini çekincesiz kabul ettiğini ve GBC hükümlerine riayet edeceğini 

Satıcıya teyit eder. 
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2.4 Bağlayıcı bir Teklifin herhangi bir eklemeye, çekinceye, kısıtlamaya, aykırılığa veya sair bir değişikliğe tabi olarak kabul edilmesi, 

Satıcının kabul etmekle yükümlü olmadığı yeni bir teklif manasında olacaktır. Bu yeni teklif Satıcı tarafından açıkça kabul edilmiş 

olmalıdır; aksi takdirde, Satıcı Malları sevk etmiş dahi olsa Sözleşme akdedilmemiş sayılacaktır; Malların Satıcı tarafından açık kabul 

öncesinde veya sonrasında sevk edilmesi halinde, Alıcı, Malları Satıcının talebi üzerine iade etmekle ve Malların sevkiyatıyla ilgili olarak 

yapılan masraflar karşısında Satıcıyı tazmin etmekle yükümlüdür. 

2.5 Satıcının Alıcının yeni teklifini (işbu GBC Madde 2.4 hükmü) herhangi bir eklemeye, çekinceye, kısıtlamaya, aykırılığa veya sair bir 

değişikliğe tabi olarak kabul etmesi halinde, Alıcı, söz konusu değişikliğe itirazını, bu kabulün kendisine iletildiği tarihten itibaren bir iş 

günü içerisinde  satisdestek@binzel-abicor.com.tr adresine e-posta göndermek suretiyle Satıcıya bildirmelidir; aksi takdirde Alıcının 

teklifi değişikliklerle birlikte kabul ettiği varsayılacaktır. 

2.6 Bir Sözleşme, yukarıda belirtilenler haricinde başka bir şekilde (münferit bir Sözleşme taslağına dair yapılacak müzakereler yoluyla) 

akdedilebilir; bununla birlikte böyle bir durumda, Sözleşme, sadece Alıcı ile Satıcının Sözleşmenin tam metni üzerinde her türlü çekince 

veya eklemeden ari olarak yazılı mutabakata vardığı an akdedilmiş olacaktır. 

2.7 Sözleşmenin imzalandığı ana kadar Alıcı Sözleşmenin akdedileceğine itimat ederek hareket edemez. 

3 Sözleşme Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri, Mallardaki Ayıplar, Garanti Şartları 

3.1  Satıcı, (i) sipariş edilen Malları Alıcıya kabul edilen tedarik yerinde uygun ve zamanında tedarik etmek, (ii) Mallara ilişkin belgeleri 

Alıcıya vermek ve (iii) Alıcının Malların mülkiyet hakkını iktisap etmesine izin vermekle yükümlüdür. Satıcı Malları, Bağlayıcı Teklifin 

gönderildiği sırada Satıcının web sitelerinde (www.thermacuttr.com, www.ex-trafire.com ve www.ex-trabeam.net) yayınlanan teknik veri 

sayfalarında tarif edilen kalite ve tasarımda, aksi takdirde Sözleşme çerçevesindeki amaca veya genel amaca uygun bir kalite ve 

tasarımda teslim edecektir. 

3.2 Alıcı, sipariş edilen Malları usulü dairesinde kabul etmekle ve Malların satın alım bedelini Sözleşmede önceden kabul edilen şartlara 

göre vadesinde ödemekle yükümlü olacaktır. 

3.3 Tarafların Mallardaki ayıplara (farklı kalite, miktar, fiyat veya Malların Sözleşmede mutabık kalınan şartlara ve koşullara kıyasla 

mutabık kalınan diğer parametrelerdeki farklılık) ilişkin taleplerine dair hak ve yükümlülükleri, işbu GBC hükümlerine ve bu hükümlerin 

ekinde yer alan ve hükümlerin bir parçasını oluşturan garanti belgesine tabi olarak düzenlenecek ve uygulanacaktır. Garanti belgesinde 

kullanılan terimler işbu GBC hükümlerinde kullanılan terimlerle birebir aynı olacaktır. 

3.4 Satıcı, Malları Alıcıya ayıptan ari bir şekilde teslim etmeyi taahhüt eder. Alıcı, Türk Ticaret Kanunu’ndaki hükümler ve takibindeki 

maddeler uyarınca ayıplı mallarla ilgili olarak sahip olacağı hakları kullanma hakkına sahiptir. Alıcı, Mallara ait zarar ziyan riskinin 

geçmesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda veya (Malların hasar riskinin Malların teslimatıyla taşıyıcıya geçtiği durumlarda) 

fırsat bulur bulmaz Malları muayene etmekle ve Malların özelliklerini ve miktarlarını kontrol etmekle sorumlu olacaktır; Alıcının bir işletme 

olması halinde Alıcı Malları gereken profesyonel özeni göstererek muayene etmekle yükümlü olacaktır. Alıcı, Mallardaki herhangi bir 

talebi fark etmesinden hemen sonra satisdestek@binzel-abicor.com.tr adresindeki elektronik formu kullanmak suretiyle bildirmekle 

(talepte bulunmakla) yükümlüdür. Alıcı, Malların satın alımına dair belgenin bir kopyasını da şikâyet formuna ekleyecektir. Alıcı, talep 

edilmesi halinde Malların satın alımını gösterir belgenin orijinal nüshasını da Satıcıya ibraz edecektir. Alıcı Şikâyet formunda, irtibat 

bilgilerini ve ayıbın bir açıklamasını verecektir. 

3.5 Satıcı, ayıbı incelemesinden sonra, fakat her halükârda, ayıp talebinde bulunulmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde, ayıptan 

sorumlu olup olmadığını (Mallardaki ayıbın Sözleşme çerçevesinde olup olmadığını, garanti kapsamına girip girmediğini) ve ayıbı nasıl 

gidereceğini (Malların onarımı, satın alım fiyatından iskonto yapılması, Malların yenisiyle değiştirilmesi, Malların ve satın alım bedelinin 

iadesi) e-posta yoluyla Alıcıya bildirecektir. Alıcı, ayıbı değerlendirmek için gereken şekilde Satıcı ile işbirliğine gitmekle yükümlüdür. 

Satıcı, ayıbı gidermek için tercih ettiği yöntemi bir önceki paragrafa uygun olarak bildirdikten sonra sebepsiz gecikme olmaksızın ve 

masrafları kendisine ait olmak üzere ayıbı gidermeye başlamakla yükümlüdür; Satıcının bu süre içerisinde ayıbın düzeltilmesiyle 

sonuçlanacak çalışmalara başlaması halinde Alıcı, iskonto talep etme veya Sözleşmeden cayma hakkına sahip olmayacaktır. Ayrıca, 

böyle bir durumda Alıcı satın alım bedelinin iskonto hakkına tekabül ettiği tahmin edilen kısmını da elinde tutma hakkına sahip 

olmayacaktır. 

3.6 Ayıplı Malların yenileriyle değiştirilmesi durumunda garanti süresi uzatılmayacaktır. Ayıplı malların onarılması halinde bu Malların 

tabi olduğu garanti dönemi, ayıbın rapor edildiği tarihten başlayarak giderildiği tarihe kadar askıya alınacaktır. 
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3.7 Satıcı, Alıcının veya üçüncü bir şahsın uygunsuz veya profesyonellikten uzak kullanımı (özellikle yetkisiz bir şahsın onarım veya 

tadil çalışmaları), Malların montajı, Malların ihmalkarca kullanılması, aşırı güç kullanılarak kullanımı, uygunsuz ekipmanla veya ihtiyaçlar 

için kullanımı veya Malların tasarlandığı kullanım amacıyla alakalı olmayan diğer kullanımlardan kaynaklanan sonuçlar, uygun olmayan 

şekilde işletilmeleri veya bakımlarının yetersiz olması, özellikle, işletim talimatlarına uyulmaması veya teknik şartnamelerin dışında 

kullanılması nedeniyle ortaya çıkan ayıplardan sorumlu olmayacaktır. Alıcı, varsa herhangi bir ayıbın giderilmesine ilişkin maliyet de 

dahil olmak üzere, haksız ayıp talepleri nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar karşısında Satıcıyı tazmin etmekle mükelleftir. 

Talep edilmesi halinde, Satıcı, ayıplı tedarik çerçevesindeki yükümlülüklerinin kapsamını ve süresini ve Alıcının bu çerçevede haklarını 

nasıl kullanabileceği hakkında Alıcıya yazılı teyitte bulunacaktır. 

4. Sınai Hakların ve Telif Haklarının Korunması, Teknik Şartlar 

4.1 Sözleşmenin imza edilmesiyle, Alıcıya Satıcının tescilli ticari markaları, ticari unvanları, şirket logolarını veya patentlerini kullanma 

hakkı verilmemektedir. Ayrıca aksi üzerinde mutabık kalınmadıkça Alıcı, Satıcının kendisine ilettiği çizim, teklif, açıklama veya diğer 

belgelerinde veya numunelerinde Satıcı tarafından teklif edilen ürünlerin (Malların) satın alınması yoluyla Alıcı adına herhangi bir telif 

hakkının doğmadığını da bilmektedir. 

4.2 Satıcı, Malların pazarlanması sırasında değişik haliyle yürürlükte olan 22/1997 Coll sayılı Kanunun ürünlerin teknik şartlarına dair 

getirdiği yükümlülüklerine riayet edeceğini beyan etmektedir. 

5. Malların Tedariki ve Alıcıya teslimi; Mallardaki zarar ziyan riskinin geçmesi 

5.1  

(i) Malların nakliyesine dair Sözleşmede mutabakata varılmışsa Malların nakliye için ilk taşıyıcıya teslim edildiği an; 

(ii) Alıcının Malları Satıcının kayıtlı ofisinde veya tesisinde şahsen (veya adına teslim almaya yetkili bir taraf aracılığıyla) kabul ettiği an; 

(iii) Malların Alıcı tarafından teslim alınmasının Satıcı tarafından mümkün kılındığı an, Malların Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde 

Alıcının işletme olması halinde kayıtlı ofisinde/ işyerinde veya tüketici olması halinde ikamet adresinde Alıcıya tedarik edildiği zaman 

olarak kabul edilecektir.  

5.2 Malların Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında Alıcının işletme olması halinde kayıtlı ofisinde/ işyerinde veya tüketici olması halinde 

ikamet adresinde Alıcıya tedarik edildiği zaman, Sözleşmede yer alan INCOTERMS 2010 teslimat klozuyla belirlenecektir. Sözleşmede 

INCOTERMS 2010’a ilişkin bir mutabakat yoksa, işbu GBC hükümlerinin 5.1 no’lu Maddesi uygulanacaktır. 

5.3 Mallardaki zarar ziyan riski, Malların Alıcıya tedarik edildiği zaman (işbu GBC hükümlerinin yukarıdaki 5.1 ve 5.2 no’lu Maddeleri) 

Satıcıdan Alıcıya geçecektir.  

5.4 Malların taşıyıcı vasıtasıyla tedarik edilmesi halinde, Alıcı, Malları yazılı olarak teslim almadan önce taşıma belgesinde yer alan 

bilgilerin siparişle uyumlu olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Taşıma belgesindeki bilgilerin Sözleşmeye dayalı olgu veya 

gerçeklere uygun olmaması veya orijinal ambalajın kırık veya başka bir açıdan tahrip olması halinde, -Malların riskinin Alıcıya işbu GBC 

hükümlerinin 9.7 no’lu maddesinde öngörülenden daha geç bir sürede geçmesi şartıyla-,  Alıcı, bu hususları taşıyıcının taşıma 

belgesinde belirtecek, taşıyıcıyla birlikte bir hasar tutanağı tutacak veya Malları toptan reddederek belgelendirici nitelikte resimler 

çekecek ve bu durumdan Satıcıyı sebepsiz gecikme olmaksızın bilgilendirecektir. 

5.5 Gerçek kişi bir Alıcının Malları teslim alması halinde, Alıcı, diğer bilgilerin yanı sıra Alıcının ad soyadı, Kimlik Kartı numarası (veya 

kimliğini tevsik eden başka bir belgenin numarası), (geçerliyse) kimliğiyle ilgili diğer bilgiler ve Alıcının imzasını içeren bir irsaliye notu 

üzerinde Malları teslim aldığını teyit edecektir. Tüzel kişi bir alıcının Malları teslim alması halinde, Alıcı, işletme ismini, kayıtlı ofisini, 

kurumsal kimlik numarasını, Malları kabul etmeye yetkili şahsın adını ve soyadını ve bu yetkili şahsın imzasını belirtmek suretiyle Malları 

teslim aldığını sevk irsaliyesinde teyit edecektir. Malları teslim alması üzerine Alıcı, Alıcı temsilcisinin Malları kabul etme yetkisine sahip 

olduğunu Satıcının kabul edebileceği şekilde göstermekle yükümlüdür. Bununla birlikte Satıcı, Malları teslim alan kişinin kimliğini veya 

bu kişinin Malları teslim alma yetkisini gereken olağan özenin dışına çıkarak tespit etmekle ve doğrulamakla yükümlü olmayacaktır. 

5.6 Alıcının tedarik edilen Malları usulü dairesinde teslim almaması halinde, Alıcı, Fiyat Teklif Talebinin işlenmesiyle ve Malların 

ambalajlanıp sevk edilmesiyle ilgili masraflar özellikle dahil olmak üzere her türlü zarar ziyan karşısında Satıcıyı tazminle yükümlü 

olacaktır. 

 



 

 

5.7 Sözleşmede nakliye bedelinin açıkça öngörüldüğü haller haricinde, nakliye ile ilgili bir anlaşmaya varılmadığı anlaşılacaktır. 

6 Teslim süresi, Satıcının Sözleşmeyi ifasını engelleyen mücbir sebep olayları 

6.1 Malların teslimine dair süre için Sözleşmede mutabakata varılacaktır. Satıcı, Malları teslim süresi içerisinde herhangi bir zamanda 

tedarik etme ve Malları parçalar halinde (kısmi sevkiyat) teslim etme hakkına sahip olacaktır. Teslimat süresi, Satıcının iradesinden 

bağımsız olarak gerçekleşen ve Satıcının Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyen olağandışı, önceden 

görülmesi mümkün olmayan ve aşılamaz bir engelin (özellikle, doğal felaketler, savaş, seferberlik, isyanlar ve benzeri olaylar, grevler, 

lokavt, Malların tedarikini gerçekleştirmek için gereken resmi izinlerin alınmasındaki gecikme veya alınamaması (özellikle Malların imal 

edildiği ülkedeki ilgili makamlardan alınması gereken ihracat izni) veya üçüncü şahısların veya mücbir sebep olaylarının sebebiyet 

verdiği Satıcı tarafındaki tedarik kısıtları veya mücbir sebepler ve öngörülemeyen üretim kesintileri dahildir) varlığı nedeniyle ve bu engel 

mevcut olduğu sürece uzatılabilir. Böyle bir engelin ortaya çıkması halinde Satıcı Alıcıyı derhal bilgilendirmekle sorumludur. 

6.2 Alıcının satın alım bedelini vadesinde ödememesi halinde Malların teslimat süresi, Alıcının geciktiği süre kadar uzatılacaktır. Bu 

durum, işbu GBC hükümlerinin 10.2 no’lu Maddesinde belirtilen düzenlemelere halel getirmeyecektir. 

6.3 Satıcının Sözleşme uyarınca tedarik etmekle yükümlü olduğundan daha fazla miktarda Mal tedarik etmesi halinde, Alıcı, kabul 

sırasında bu fazla Malları reddetme hakkına sahip olacaktır. Alıcının Malları kabul sırasında reddetmemesi halinde, yani Alıcının Malları 

reddettiğini sevk irsaliyesinde veya başka bir belgede yazılı olarak belirtmemesi halinde, Alıcının Malların fazla miktarını kabul ettiği ve 

bu Mallar için Sözleşmede mutabık kalınan birim fiyatı esas alınmak suretiyle belirlenecek bir satın alım bedelini ödemekle yükümlü 

olduğu kabul edilecektir. 

7. Malların ambalajlanması ve kabul edilen nakliye yöntemi 

7.1 Sözleşmede aksi yönde bir mutabakat yoksa nakliye ve ambalajlama yöntemi Satıcı tarafından seçilecektir. 

8. Satın Alım Bedeli 

8.1 Malların satın alım bedeli Sözleşmede öngörülen bedeldir. 

8.2 Sözleşmede açıkça aksi belirtilmedikçe, satın alım bedeli, KDV hariç olarak ifade edilecektir ve nakliye bedelini, kapıda nakit ödeme 

bedelini veya sigortayı içermeyecektir.  

8.3 Alıcı, ödeme yerine emre muharrer borç senedi verme hakkına sahip değildir. Satıcı, borcun Alıcı yerine üçüncü şahıslarca ifa 

edilmesi yönündeki bir teklifi kabul etmekle mükellef olmayacaktır. 

9. Faturalama, ödeme şartları, mülkiyeti muhafaza 

9.1 Alıcı, satın alım bedelini Sözleşmede kabul edilen şekilde ödemekle yükümlüdür. 

9.2 Sözleşmede aksi bir mutabakata varılmadıkça, Alıcı, Malların bedelini proforma fatura esasından ödemekle yükümlüdür. Proforma 

fatura esasından ödeme üzerinde mutabakata varılır veya bu ödeme geçerli olursa, Alıcı, satın alım bedelini proforma faturada belirtilen 

Satıcı hesabına ödemekle yükümlü olacaktır. Nakit ödeme, kapıda nakit ödeme veya teslimat sonrası teleks havalesiyle ödeme halinde, 

Satıcı, Malların tedariki (teslimatı) üzerine Alıcıya bir fatura verecektir. Sözleşmede aksi mutabakata varılmadıkça, satın alım bedelinin 

vadesi, faturanın ve/veya proforma faturanın tarihinden itibaren 14 gün içerisinde gelecek ve ödenmesi gerecektir. Satıcı, faturaları ve 

proforma faturaları Alıcıya elektronik ortamda gönderme hakkına da sahiptir. 

9.3 Faturalarda ve proforma faturalarda, Satıcının ve Alıcının kimlik bilgileri, kayıtlı ofis veya ikamet adresleri, Satıcının ve (Alıcının KDV 

mükellefi olması ve bunu Teklif Talebinde belirtmesi kaydıyla) Alıcının KDV kayıt numaraları, Malların çeşidine dair spesifikasyonlar ve 

miktarı, satın alım bedeli, satın alım bedelinin vade tarihi, mutabakata varılmışsa nakliyeye dair bedel tutarı ve Satıcı adına hareket 

etmeye yetkili bir şahsın imzası yer alacaktır. 

9.4 Satıcı, sadece yazılı olarak teyit ettiği haklı bir şikâyet söz konusu olduğunda (örneğin ayıplı Mallar için satın alım bedelinden iskonto 

yapıldığında veya ayıplı veya olması gerekenden daha az miktarda Malın teslim edildiği durumlarda düzeltme amaçlı bir vergi faturası 

(alacak dekontu) düzenleyecektir. Düzeltme amaçlı vergi faturasının (alacak dekontunun) ödemesi, Alıcıya şikâyetin sonucunu haber 

veren Satıcı çalışanının e-posta adresine, Alıcı tarafından ödeme talebinin gönderilmesinden itibaren on iş günü içerisinde Satıcı 

tarafından yapılacaktır. Talepte, banka hesap numarası, banka kodu ve alacak notunun numarası bulunmalıdır.  

 



 

 

9.5 Satıcı, Alıcıyla olan tüm karşılıklı ilişkiler dahilinde, vadesi gelmemiş alacakları da dahil olmak üzere Alıcıdan olan alacak tutarlarını 

Alıcının Satıcıdan olan alacaklarından (vadesi gelmemiş olanlar da dahil) mahsup ve takas etme hakkına sahip olacaktır.  

9.6 Satın alım bedelinin eksiksiz ödendiği ana kadar, Alıcının, Malları önceden verilecek yazılı bir izin olmaksızın ve Alıcının Malların 

sahibi olmadığı gerçeğiyle çelişecek şekilde elden çıkarma hakkı bulunmamaktadır; özellikle Alıcı, Malları başka kalemlere ekleme veya 

devretme (satma) hakkına sahip olmayacaktır.  Satın alım bedelinin teleks havalesiyle ödendiği durumlarda, bedelin Satıcının banka 

hesabına alacak olarak geçtiği an, satın alım bedelinin ödendiği zaman olarak kabul edilecektir. 

9.7 Satıcının, Alıcının bir borcundan feragat etmesi halinde, Satıcı, bunu açıkça ve yazılı bir şekilde yapacaktır (bununla birlikte 

elektronik ortamda veya e-postayla feragat yapılamaz). Satıcının bunun dışındaki hiçbir eylemi borçtan feragat olarak yorumlanamaz. 

9.8 Satıcı, Alıcıdan olan bir alacağını Alıcının rızası olsun olmasın üçüncü şahıslara devretme hakkına sahip olacaktır. 

10. Yaptırımlar ve Sözleşmeden Cayma 

10.1 Alıcının satın alım bedelini veya bir kısmını ödemekte gecikmesi halinde, Satıcı, gecikmeye giren her bir günün başlangıcı itibariyle 

ödenmesi gereken tutarın %0,05’i tutarında bir cezai şartı Alıcıya faturalama hakkına sahip olacaktır; ceza ödemesi, Satıcının geç 

ödemeden dolayı hak edeceği yasal faiz hakkına ve maddi ve manevi zararları için tazminat talebinde bulunma hakkına halel 

getirmeyecektir. 

10.2 Eğer: 

(i) Alıcının Satıcıya olan finansal bir borcunu ödemekte 60 günden uzun bir süreyle gecikmesi; veya  

(ii) Alıcının varlıklarıyla ilgili aciz işlemlerinin başlatılması yönünde bir dilekçe verilmesi; veya 

(iii) Alıcının tasfiye sürecine girmesi halinde, 

Satıcı, Sözleşmeden cayma hakkına sahip olacaktır. Satıcının Alıcıdan olan tüm alacakları Sözleşmeden cayma tarihi itibariyle muaccel 

hal alıp derhal ödenecektir. Böyle bir durumda Satıcı, ödemesi yapılmamış Malların satın alım bedelinin ödenmesi veya derhal iadesini 

talep etme hakkına hiçbir ek bildirime gerek olmaksızın sahip olacaktır. Aşağıdaki hükümler Sözleşmeden cayılması veya Sözleşmenin 

başka bir şekilde sona ermesi halinde geçerli kalmaya devam edecektir: 

(i) Sözleşmenin ihlalinin sebebiyet verdiği zararların tazminiyle ilgili talepler; 

(ii) Sözleşmeye veya işbu GBC hükümlerine göre sözleşmeye dayalı cezai şartın veya gecikme faizinin ödenmesine dair talepler; 

(iii) Satıcının Alıcıdan Sözleşmeyle bağlantılı olan veya Sözleşmeye dayalı bir esastan kaynaklanan alacak tutarları;  

(iv) Hukuk seçimi ve uyuşmazlıkların çözümü konularındaki düzenlemeler; 

(v) Sözleşmeden cayma durumunda Satıcı ile Alıcı arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler. 

10.3 Alıcının Malları teslim almakta gecikmesi durumunda, Alıcı, bundan kaynaklanan maddi manevi tüm zararlar) özellikle de Malların 

antrepoya alınması ve depolanmasıyla ilgili masraflar) karşısında Satıcıyı tazmin etmekle yükümlü olacaktır ve ayrıca, önceden 

bildirimde bulunulmasına tabi olarak, Satıcı, Alıcıya kabul için 5 takvim günü ek süre tanıdıktan sonra Türk Ticaret Kanunu ve  Türk 

Borçlar Kanunu hükümlerine uygun olarak satma hakkına sahip olacaktır. Alıcının Malların tedarikinin tabi olduğu ödemede gecikmesi 

halinde de aynı hüküm geçerli olacaktır. 

11. Son Hükümler 

11.1 Satıcının iş politikasıyla ilgili olarak ve hukuki ortamın geliştirilmesiyle bağlantılı olarak Satıcı tarafından sunulan hizmetlerin 

kalitesini iyileştirmek çabası çerçevesinde Satıcı, işbu GBC hükümlerinde tek taraflı değişiklikler veya tadiller yapma hakkına sahip 

olacaktır. Satıcı, bu değişiklikleri, yeterli süre önceden www.thermacuttr.com adresindeki web sitesinde paylaşmak suretiyle Alıcıyı 

bilgilendirecektir. 

11.2 Sözleşmenin veya işbu GBC hükümlerinin herhangi bir tanesinin geçersiz ve hükümsüz addedilmesi ve bu geçersizliğin veya 

hükümsüzlüğün nedenlerinin sadece GBC veya Sözleşme hükümlerinin diğer içerikten ayrılabilir kısmıyla ilgili olması halinde, tarafların 
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geçersiz veya hükümsüz hükmü zamanında tespit olsalardı Sözleşmenin bu hüküm olmadan da akdedileceğinin varsayılabileceği 

durumlarda yalnızca  ilgili kısım geçersiz veya hükümsüz kabul edilecektir. 

11.3 Alıcının işbu Sözleşme veya Satıcı ile imzalanan başka bir sözleşme çerçevesindeki borcunu zamanında ve gereken şekilde yerine 

getirmemesi, özellikle de Satıcının Alıcıdan vadesi geçmiş alacaklarının olması halinde Satıcı Sözleşmeyi ifa etmeyi reddetme veya 

Sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır. Şüpheye mahal bırakmamak adına, bir önceki cümleye göre sözleşmeyi ifa etmeyi 

reddetme hakkının Alıcının talep ettiği bir ayıbı düzeltmeyi reddetme hakkını da içerdiği açıkça belirtilmektedir. 

11.4 Alıcının kişisel verileri sözleşme ilişkisinin süresi sırasında ve/ veya Sözleşmenin sona ermesinde sonra belirli bir süreyle Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak Satıcı tarafından işlenecektir. İşbu sözleşmenin imzalanması, bu 

hususa da Alıcı tarafından rıza gösterildiği anlamına gelmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgiler, Satıcının 

www.thermacuttr.com adresindeki web sitesinde Gizlilik Politikası bölümü altında yer almaktadır. Bu bağlamda Alıcı, özellikle kişisel 

verilere erişim hakkı, verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep hakkı, işleme sürecinin kısıtlanması hakkı ile kişisel verilerin 

işlenmesine itiraz hakkı da dahil olmak üzere, veri sahiplerinin tüm haklarına sahiptir. 

11.5 Alıcıya elektronik ortamda ticari yazışmalar gönderilebilir; şu kadar ki, Alıcı, elektronik iletişim bilgilerinin (e-posta adresi) 

kullanımına ilk başta itiraz etmediyse, bu kullanım iznini daha sonra da sonlandırabilir. 

11.6 Sözleşmeden veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Arabuluculuk 

Bürosu, Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

11.7 Alıcı, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca değişen durumlardan kaynaklanabilecek riskleri üstlenmektedir. 

11.8 Alıcı, Satıcının yazılı rızası olmaksızın Satıcıdan olan bir alacağını veya Sözleşmeyi temlik etme hakkına sahip olmayacaktır. 

12. Geçerlilik ve sonuç 

12.1 İşbu GBC hükümleri, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olup yürürlüğe girecektir. 
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