
MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ 
 
Madde 1   SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ 
 
1.1. ALICI  

Adı  : GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş  
Adres : OSB Avar Cad.No:4  SİNCAN/ANKARA 
Telefon  : 0 (312) 2671200-2670969  
Faks  : 0 (256) 2670881 - 2670884 
Vergi Dairesi : SİNCAN 
Vergi No : 444 002 1603 
E-Posta : gurgenler@gurgenler.com.tr  
 

1.2. TEDARİKÇİ  
Adı:  :   
Adres :  
Telefon :  

 Faks  :  
 Vergi Dairesi :  
 Vergi No :  
 
1.3. Her iki tarafa, yukarıda bulunan adresleri tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir.  

Adres değişiklikleri yazılı şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen 
adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.  

 
MADDE 2   SÖZLEŞMENİN KONUSU  
2.1. Bu sözleşmenin konusu, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan SİPARİŞ formunda 

belirtilen nitelik ve nicelikteki malın ALICIYA …………………………………………    tarafından 
…………../………../………….tarihinde tedarik edilmesi işidir.  

 
MADDE 3 SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ 
3.1. Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşmedir. SİPARİŞ formunda yer alan her bir iş kaleminin 

miktarı ile bu iş kalemleri için tedarikçi tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan tutarların KDV dahil toplamı olan (rakamla) ………………………….(yazıyla) 
………………………………..bedel üzerinden akdedilmiştir.  

 
MADDE 4 SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN GİDERLER 
4.1. Nakliye alıcıya aittir 
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SÖZLEŞMENİN EKLERİ 
5.1. Sipariş formu bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup GÜRGENLER A.Ş. ve 

Tedarikçiyi bağlar. Sözleşme ile sipariş formu arasında çelişki varsa sipariş formunda 
yer alan koşullar GÜRGENLER A.Ş. ve Tedarikçiyi bağlar. 

 
MADDE 6 İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM PROGRAMI 
6.1. Malın Teslim Edilme Yeri; “OSB  Avar Cad.No: 4    SİNCAN/ ANKARA”dır. 
6.2. Mallar, tedarikçi ile GÜRGENLER A.Ş. arasında belirlenen “teslim programı”na göre 

verilen adrese teslim edilecektir.  
6.3. Tedarikçi, taraflarlarca belirlenen “teslim programı”na aynen uymak zorundadır.  

 
MADDE 7 ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI 
7.1. SİPARİŞ ONAYI  İLE BİRLİKTE ….. GÜN  ÇEK /GÜN HAVALE  şeklinde  ödenecektir.  
7.2. Sözleşme konusu malın sözleşme ve ekleri ile teknik standartlara uygun olmaması     

halinde GÜRGENLER A.Ş.’nin malın sözleşme 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. 

MADDE  8 GECİKME CEZASI 
8.1      Tedarikçi tarafından taahhüt edilen teslimat süresi geçtiği takdirde, geçen her gün           
için hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın sözleşme bedelinin %0,3 
(binde 3) oranında gecikme cezası kesilir.  
8.2 Teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüş ise, teslim programına göre 

belirlenen her kısım için gecikme ayrı ayrı hesaplanır ve geciken kısmın bedeline göre 
“11.1. maddesinde” belirtilen oranda gecikme cezası kesilir.  

8.3 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.  

8.4 Gecikme halinde GÜRGENLER A.Ş. ’nin gecikme nedeniyle haiz olduğu diğer haklar ve 
gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı saklıdır.  

 
MADDE  9 SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  
9.1 Sözleşme hükümlerinde değişiklik ancak tarafların imzasını taşıyan ek sözleşme 

imzalanması suretiyle gerçekleştirilebilir.  
9.2 Sözleşmedeki haklarından feragat eden tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı 

bir feragatname diğer tarafa verilmedikçe taraflardan hiçbiri sözleşmede yer alan 
herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.  



9.3 Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini 
yerine getirmekten ihmali veya gecikmesi, zımni kabul anlamına gelmeyecektir. 

 
MADDE 10 TEDARİKÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
10.1 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.   

MADDE 11 MALLARIN TAŞINMASI 
11.1 Nakliye GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş. ’ye aittir.. 
 
MADDE 12 KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK 
12.1 Tedarikçi bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin sadece ve sadece 

hileli olmasından veya teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı 
oluşabilecek zarar ve kayıpları tamamlamak veya tazmin etmek zorundadır. Hatalı 
işçilik, montaj, kullanımdan oluşabilecek hasarlar tedarikçinin sorumluluğu dışındadır.  

 
MADDE 13 SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER  
13.1 Tedarikçi teslim, paketleme şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, 

eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, GÜRGENLER A.Ş.’nin talimatı ile 
belirlenen süre içerisinde bedelsiz değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan 
dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri 
uygulanır.  

13.2 Tedarikçi tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak 
teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi 
özelliklere sahip olduğu teknik komisyonca onaylanması halinde kabul edilebilir. 
Ancak, bu takdirde tedarikçi ilave bedel isteyemez.  

 
MADDE 14 ONAY VERİLMESİNİN SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAMASI 
14.1 Herhangi bir işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında 

denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, tedarikçinin üstlenmiş olduğu işi 
bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak yapmak hususundaki 
yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

 
 
 
 
 
MADDE 15  HACİZLER 
15.1 Tedarikçi, gerek kendi borçlarından gerekse kendisine bağlı olarak çalışan personel, 

işçi ve taşeronların borçlarından dolayı imalathanesindeki her türlü malzemesini, 



makine teçhizat, alet edevat ile imalatı hacizden korumak zorundadır. Herhangi bir 
sebep ve suretle böyle bir haciz vaki olduğunda Tedarikçi, ancak 3 (üç ) takvim günü 
zarfında gerekli teminatı vererek veya borcu ödemek suretiyle haczi kaldırmaya 
mecburdur. Aksi takdirde GÜRGENLER A.Ş. bu borcu Tedarikçinin ilk alacağından 
kesilmek üzere ödemek veya teminatını çözerek haczi kaldırmak hakkına sahip 
olacaktır.  

15.2 GÜRGENLER A.Ş.’nin bu haciz sebebi ile 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. 

 
MADDE 16 SÖZLEŞMENİN FESHİ 
16.1  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, 

 
16.2  Yukarıdaki hallerden “a”, “b”, “c”, “d”, “e” ve “f” 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 

 
 

 



16.3 “g)” fıkrasındaki sebeplerden birinin oluşması halinde -Borçlar Kanunun 124. maddesi 
hükmü saklı kalmak kaydıyla- Tedarikçiye noter aracılığıyla 15 (on beş) günlük mehili 
haiz bir ihtarname tebliğ edilir. Bu süre, sözleşme süresine etkili olmadığı gibi 
sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen gecikme cezası ve diğer ceza ve tazminatların 
tahakkuk ettirilmesine de engel değildir. Tedarikçi, bu süre içinde ihtarnameye 
rağmen sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmezse, GÜRGENLER A.Ş. 
başka bir ihtar, merasim ve hüküm almaya hacet duymaksızın sözleşmeyi fesih 
etmeye yetkilidir.  

16.4 Sözleşmenin feshinden sonra GÜRGENLER A.Ş.' ye tayin olunacak bir tarihte başlamak 
üzere ve Tedarikçinin iştirakiyle "Kesin Hesap" yapılır. Tedarikçi gelmediği veya vekil 
gönderemediği takdirde “kesin hesap” GÜRGENLER A.Ş.' ye re' sen tanzim olunur. 
Kesin hesapta, fesih tarihine kadar yapılmış işlerin miktarı mahiyeti, kıymeti ve 
işyerindeki her türlü malzeme, makine, tesis ve teçhizat, delillerin tespiti yolu ile 
tespit ve tevsik edilir.  

16.5  Tedarikçi, bu muamelelere herhangi bir sebep veya bahane ile itirazda bulunmamayı 
ve GÜRGENLER A.Ş.’nin yukarıda belirtilen yetkilerini kullanmasına engel olmamayı 
şimdiden kabul ve beyan eder.  

16.6  GÜRGENLER A.Ş.’nin söz konusu salahiyetlerini herhangi bir sebeple kullanmaması bu 
yetkilerin bilahare, aynı şartların ortaya çıkması veya devam ede gelmesi halinde 
kullanılmasına mani teşkil etmez. 

 
MADDE 17 TEDARİKÇİNİN ÖLÜMÜ 
17.1 Tedarikçinin ölümü halinde, GÜRGENLER A.Ş. sözleşmeyi tasfiye etmekte veya ölüm 

tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde taahhüdün yapılmasına talip olan 
Tedarikçinin mirasçılarına veya şeriklerine aynı şartlarla devretmekte serbesttir. Ölen 
Tedarikçinin bakiye alacağı ile kesin teminatını, usulüne uygun şekilde mirasçılarına 
tediye ve iade edecektir. 
 

MADDE 18  TEDARİKÇİNİN İFLASI 
18.1 Tedarikçinin iflasına veya herhangi bir sebeple mahkemece işlerin tasfiyesine ve 

sanatını yapmaktan menine karar verilirse, iflas ilan tarihinden itibaren sözleşme 
feshedilir. 

 
MADDE 19  ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
19.1  Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın 

çözümünde Ankara Mahkemeleri  ve İcra Daireleri yetkilidir.  
 
MADDE 20 YÜRÜRLÜK 
20.1 İş bu sözleşme 20 madde olarak ve ekleri taraflarca okunup kabul edilmiş ve (2) iki 

nüsha olarak imzalanarak ……/…../2016 tarihinde yürürlüğe girer. 
 


