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GENEL SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI 

 

 

1.Taraflar 

SATICI BİLGİLERİ 

Unvan  : FLAPCON VANA VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Adres  : KEMAL TÜRKLER MAH. ÖNCÜ SOKAK NO: 4/A1 SANCAKTEPE İSTANBUL 

E-Posta  : info@flapcon.com 

Web  : www.flapcon.com 

 

ALICI BİLGİLERİ 

Unvan  :  

Adres  :  

Vergi Numarası :  

Vergi Dairesi :  

 

2. Konu ve Kapsam  

Bu sözleşme, MÜŞTERİ ve FLAPCON VANA VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

arasındaki satış ve satış sonrası hukuku belirleyecektir. Bu belgede FLAPCON VANA VE OTOMASYON SİSTEMLERİ 

SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, “FLAPCON“  alıcı ise ”MÜŞTERİ“ olarak anılacaktır. Bu satış sözleşmesi ile 

FLAPCON ve MÜŞTERİ arasında tüm mevcut ve gelecekteki sözleşmelerle ilgili hükümlerde bu satış 

sözleşmesindeki kurallar geçerli olacaktır. 

 

3. Sipariş Kabulü ve Değişiklikler  

Sipariş onayı FLAPCON tarafından müşteriye, Fiyat Teklifi ve/veya Sipariş Formu iletilir ve bu sözleşme gönderilerek 

müşteri siparişini kaşe imza ile onaylayacaktır.  

FLAPCON elektronik ortamda hazırladığı PDF formatında gönderdiği/göndereceği Fiyat Teklifi ve/veya Sipariş 

Formunu MÜŞTERİ ile birlikte karşılıklı olarak imza altına alınmasını ister. MÜŞTERİ Fiyat Teklifi/Sipariş Formu’ 

nda yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ettiğini şirket kaşesi ve firma imza yetkilisi/müdürü tarafından imza 

altına almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ talebinin aksine farklılıkları Fiyat Teklifi/Sipariş Formu’ nda öngörüyor ise 

siparişi kabul etmeden FLAPCON’ a yazılı olarak konuyu bildirmekle yükümlüdür. Fiyat Teklifi/Sipariş Formu onayını 

MÜŞTERİ kaşe ve imza yetkilisi ile onaylayacaktır. MÜŞTERİ tarafından FLAPCON’ a gerek Faks, gerekse internet 

ortamında gönderilen Sipariş Onayları Firma imza yetkilisi/müdürü tarafından onandığını kabul beyan ve taahhüt 

eder. Aksi durumda yaşanılan anlaşmazlıklar için FLAPCON VANA VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz. Siparişin onayı ile MÜŞTERİ bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır. 

MÜŞTERİ talebinde yer alan özel imalat veya ithalat lar iptal edilemez, iade alınmaz. MÜŞTERİ, sipariş bedelinin 

tamamını ödeyip sipariş konusu malı satın almakla yükümlüdür. FLAPCON siparişte belirtilen koşulları yerine 

getirmesi durumunda MÜŞTERİ siparişi iptal edemez, iade talebinde bulunamaz. MÜŞTERİ tarafından fiyat 

teklifi/Sipariş Formunda yer alan bilgilerin yanlış beyan edilmesi ve/veya eksik verilmesi yüzünden doğacak 

kusurlardan FLAPCON sorumlu tutulamaz. FLAPCON’ un, MÜŞTERİ’ nin sözleşme hükümlerine aykırı davranışından 

doğan her türlü zararının tazminini ve talep hakkı saklıdır. 

 

4. Gizlilik Şartları 

MÜŞTERİ FLAPCON tarafından sağladığı fiyatlar, tanımlar, teknik veriler, faydalı model ve teknik çizimler vb. içerikli 

“Gizli Bilgileri” paylaşamaz, saklayamaz ve üçüncü kişilere devredemez. FLAPCON gizli bilgilerini talep etmesi 

durumunda MÜŞTERİ talebin gerçekleştiği andan en fazla 1(bir) gün içerisinde bilgileri geri iletmek/imha etmek 
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ve herhangi bir dokümanı bilgisayar veya yazılı mecmua üzerinde basılı olarak tutmama garantisi teyit eder. Gizlilik 

şartlarının ihlali durumunda FLAPCON ilgili mahkemelere konuyu delalet edebilir. 

 

5. Gecikme 

FLAPCON, MÜŞTERİ’ ye ait sipariş ürünlerinin (Fiyat Teklifi/Sipariş Formu’ nda) belirtilen süre zarfında teslimatını 

yapamaması halinde, MÜŞTERİ yazılı olarak teslimatı talep etmek ister ise; FLAPCON teslimat için makul bir süre 

limiti verme hakkına sahiptir. Teslimatın bu ek zaman limiti içerisinde yapılmaması halinde, MÜŞTERİ satış 

sözleşmesini iptal edebilir. Yaşanılan sipariş gecikmelerinden kaynaklanan masraflar için MÜŞTERİ, FLAPCON 

VANA VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hak iddiasında bulunulamaz. Bu 

durumu MÜŞTERİ peşinen kabul eder. 

6. Mücbir Sebepler 

Taraflardan herhangi birinin kontrolü dışında gelişen doğal afetler, kanunlar ve yönetmelikler, idari tedbirler, 

mahkeme emirleri ve kararları, deprem, sel, yangın, patlama, savaş, terörizm, isyan, sabotaj, kaza, salgın vb.  

mücbir bir sebep olayının ortaya çıkması üzerine, buna maruz kalan taraf derhal bunu diğer tarafa yazılı olarak 

bildirecek ve olayının sebebini ve onaylanmış sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini nasıl etkileyeceğini 

belirtecektir. Bir gecikme durumunda teslimat yükümlülüğü "Mücbir Sebep" ’ten kaybedilen süre kadar askıya 

alınacaktır. Bununla birlikte bir "Mücbir Sebep" olayının mutabık kalınan teslimat tarihinden sonra 60 (altmış) 

günden fazla sürmesi veya süreceğini tahmin edilmesi halinde, taraflardan her biri diğer tarafa herhangi bir 

sorumluluk yüklenmeksizin karşılıklı yükümlülüklerinden vazgeçecektir.  

 

7. İhtilafların Halli ve Yetkil mahkeme  

İşbu sözleşmenin uygulanmasında MÜŞTERİ, ürünler ile ilgili şikâyet ve itirazları konusunda başvuruları, 6502 

Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun geçerlidir. Satış şartları ve teslimat il ilgili olabilecek her türlü 

uyuşmazlık durumunda İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRE’ leri yetkilidir. 

 

8. Delil Sözleşmesi  

İşbu SÖZLEŞME’ den dolayı çıkacak her türlü ihtilafta her iki tarafa ait defter, evrak, fatura, belge, yazışma, kayıt, 

bilgisayar kaydı ve sair belgeler HMK. 193. maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda kesin delil olarak 

kabul edilmiştir.  

 

9. Tebligat  

Tarafların işbu SÖZLEŞME’nin 1. Maddesinde yer alan adresleri kanuni ikamet adresleri olup, adres değişikliği 

diğer Taraf’a en geç 10 (on) gün içinde yazılı olarak bildirilecektir. Aksi halde işbu SÖZLEŞME’ de belirtilen 

adreslere yapılacak tebligatlar ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacak ve hukuken geçerli tebligatın tüm hüküm ve 

sonuçlarını doğuracaktır. 

 

10. ANLAŞMANIN BÜTÜNÜ  

Bu anlaşma, ürünlerin ya da hizmetlerin alımı ve satımı ile ilgili olarak taraflar arasındaki nihai anlaşmayı temsil 

eder ve daha önceki tüm tekliflerin, sipariş teyitlerinin, taahhüt mektuplarının, protokollerin ya da taraflar 

arasındaki diğer anlaşma ve mutabakatların bu sözleşme ile çelişen her türlü çelişen koşul ve hükümlerini geçersiz 

kılar.  

 

11. MALLAR ÜZERİNDEK HAK; TEMERRÜT; TASFİYE  

Alıcı ve Satıcı arasındaki bu Sözleşme’nin ya da herhangi başka bir anlaşmanın koşulları altında Alıcının iflas etmesi 

veya iflasın ertelenmesi hükümlerine tabi olması veya iflasın ertelenmesi talebi ile mahkemeye başvuruda 

bulunulmuş olması ya da Alıcının herhangi bir sebeple temerrütte olması halinde, Kontratı ihlal etmesi halinde, ya 

da Alıcı’nın mülkleri ya da mal varlıkları üzerine herhangi bir haciz ya da icra gelmesi halinde ya da Alıcı’nın 

alacaklıları ile herhangi bir düzenleme ya da uzlaşmaya gitmesi ya da böyle bir teklifte bulunması halinde Satıcı, 

başka herhangi bir işlem yapma gereksinimi olmaksızın, Satıcının seçimine bağlı olarak, siparişin 

gerçekleştirilmesini tamamen ya da kısmen durdurmaya, sevkiyatları tamamen ya da kısmen durdurmaya ve/veya 
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sevk halindeki Malları geri çağırmaya, bunları geri almaya ve Satıcı tarafından Alıcı hesabına depolanmakta olan 

bütün Malların mülkiyetini geri almaya, yetkili olacaktır. Alıcı, bu şekilde alıkonulan, geri alınan, geri çekilen veya 

yeniden sahip olunan tüm Malların Satıcının mutlak mülkiyeti olarak değerlendirileceğini onaylamaktadır. 

Yukarıdakiler, hiçbir şekilde, sözleşme, kanun ya da hakkaniyet prensipleri tahtında Satıcının sahip olduğu hiçbir 

hak ya da talebi sınırlayıcı olarak yorumlanamaz. 

 

 

12. Vergi, Resim ve Harçlar  

İşbu Hükümler ‘den ve sözleşmeden doğan damga vergisi ve/veya geçerli her türlü resim ve/veya harçlar Alıcı 

tarafından ödenecektir. 


