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SILGAN WHITE CAP Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.  
GENEL SATIŞ VE TESLİM ŞARTLARI 

 
1. Fiyat tekliflerimiz taahhütsüz ve ön satışa tabi olarak sunulmaktadır. 

Fiyat teklifleri ve sözleşmeler, tarafımızca yazılı olarak 
onaylanmadıkça tarafımız için bağlayıcı nitelikte olmayacaktır. 

 
2. Alacaklarımızı üçüncü şahıslara satma ya da devretme hakkına sahip 

bulunmaktayız. 
 

3. Sevkiyat süresi siparişin kabulü ile başlayacak ve sevkiyat süresinin 
sonunda malların tesisimizden/depomuzdan çıkması ya da malların 
sevkiyat için hazır olduğunun alıcıya bildirilmesine kadar devam 
edecektir. Alıcı, makul durumlarda kısmi sevkiyatı geri çeviremez. 

 
4. Baskılı ve/veya isteğe özel malların ve yüklemeye hazır siparişlerin 

teslimatı siparişin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde 
yapılacaktır. Alıcı, teslimatı alma yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi halinde, tarafımızdan, bu vade sonunda alınmayan 
ve/veya yükleme talebinde bulunulmayan mallara ilişkin satın alma 
fiyatı ile hesaplanan tutarı ve depolama masraflarını faturalama 
hakkı doğacaktır.   

 
5. Endüstriyel ihtilaflar ve buna bağlı sonuçlar, işin durması, 

hammadde ve kaynakların tesliminde yaşanan gecikme ve enerji 
kıtlığı gibi Mücbir Sebeplerin taahhütlerimizi yerine getirmemizi 
engellemesi halinde, teslimatın ya da işin ifasının imkânsız olmaması 
şartıyla, teslim süresi işin durduğu süre kadarıyla uzatılacaktır. Alıcı, 
yukarıda bahsedilen durumlarda herhangi bir tazminat hakkı elde 
etmeyecektir. Ayrıca, bu tür durumların mevcut bir temerrüt 
sırasında oluşması halinde, tarafımız da söz konusu durumlar için 
sorumlu tutulmayacaktır. 

 
6. Alıcı ile gerçekleştirilen mevcut işten doğan alacaklarımız olduğu 

sürece, sevkiyatı yapılan ve bedeli alıcı tarafından henüz ödenmeyen 
malların mülkiyeti tarafımıza ait olacaktır.  

 
7. Sevkiyatı yapılan ve bedeli alıcı tarafından henüz ödenmeyen 

mallarımızın alıcı tarafından işlenmesi halinde, tarafımız imalatçı 
olarak dikkate alınacak ve işlem sonucunda oluşan yeni mal ya da 
ürünlerin mülkiyetinde hak sahibi olacaktır. Söz konusu malların 
üçüncü şahıslara ait diğer materyallerle karıştırılması ya da kombine 
edilmesi ve işlenmesi halinde, tarafımız, mallarımız fatura değeri artı 
diğer materyallerle olan işleme değeri oranında ortak mülkiyet elde 
edecektir.  

 
8. Yukarıda bahsedilen hükümler çerçevesinde tarafımıza verilen 

teminatlar, alıcının talebi üzerine tarafımızın tercihiyle, değeri, 
teminat altına alınacak alacakları %20’den fazla aştığı hadde kadar 
kaldırılacaktır.  

 
9. Sevkiyat ve riskin devri konusunda, tüm değişiklikler dâhil güncel 

Incoterms hükümleri geçerli olacaktır. 
 
10. Kullanılmış malları garanti altına almamakla birlikte tarafımızca 

sevkiyatı yapılan yeni ürünlerin kararlaştırılan teknik 
spesifikasyonlara göre üretilmesini garanti etmekteyiz. Belirtilen 
teneke kalınlığı ve ağırlığına uyulacak ve belirtilen renk tonları 
mümkün olan en yakın şekilde tutturulacaktır. Bununla birlikte, 
teknik nedenlerden ötürü tam bir uyum olmasını garanti 
edememekteyiz. Üretimin alıcı tarafından temin edilen çizimlere, 
spesifikasyonlara, numunelere vb. dayandığı durumlarda, 
uygulamanın uygunluğundan alıcı sorumlu olacaktır. Alıcı, 
mallarımızın kullanılmasında, hukuki ve idari mevzuata uymakla 
yükümlüdür. Mallar,  riskin devredildiği tarihte, alıcıyla yapılan 
sözleşmeye uygun olacaktır. 

 

11. Üretim koşulları sebebiyle, sözleşmeyi ihlal etmeden, sipariş edilen 
malların %10’a kadar eksik veya fazla teslim etme hakkını saklı 
tutmaktayız. 

 
12. Aksi kararlaştırılmadıkça, tarafımız, alıcı ya da üçüncü şahıslar 

tarafından gerçekleştirilen yanlış kurulum ya da uygulama, uygunsuz 
ya da yanlış kullanım, yıpranma, yanlış ya da dikkatsiz 
davranışlardan kaynaklanan hasarlar ya da alıcı ya da üçüncü 
şahıslar tarafından gerçekleştirilen hatalı değişiklikler ve tadilat 
işlerinin sonuçları karşısında yükümlü olmayacaktır. Bu durum, 
küçük hatalar için de geçerlidir.  

 
13. Doğrudan ya da dolaylı olarak genel proses talimatnamesinde 

görülen ihmal ve/veya hatalardan ya da genel proses önerileri ve 
mevcut kullanılan prosesler arasında oluşabilecek uyuşmazlık ya da 
ihmal ve/veya hatadan kaynaklanacak hasarlar karşısında herhangi 
bir yükümlülük üstlenmemekteyiz.  

 
14. Yalnızca, alıcının yerel yasanın gerektirdiği ölçüde - ayrıca 

performans testlerini içeren test paketleri ya da deneme çalışması ile 
- malları incelemesi ve yerel yasaların gerektirdiği şekilde yazılı bir 
bildirim yapması halinde yükümlü olacağız. Hak talebi olması 
halinde, tarafımız değerlendirmelerde yer alacaktır. Hak talebi 
konusu mallar, tarafımız tasarrufunda olacaktır. Reddedilen malların 
ya da bariz ayıpları olan malların onayımız olmadan değiştirilmesi 
ya da işlenmesi halinde, söz konusu mallar ticari olarak onaylanmış 
ya ve kabul edilmiş sayılacaktır.  

 
15. Hak taleplerinin haklı olması ve belirtilen süre içerisinde iletilmiş 

olması halinde, hak talebi konusu malların alıcı tarafından belirtilen 
makul süre içerisinde tarafımızca onarılması ya da değiştirilmesine 
ilişkin bir karar verilir. Alıcı, hak talebi konusu malların kısa süre 
içinde ayrımını yapmamızı sağlamalıdır. Kullanım amacına uygun 
olmaması kaydıyla, malların sevkiyatının alıcının iş yeri dışında 
başka bir yere yapılması sebebiyle masraflarda oluşan artış 
ölçüsünde, sevkiyat masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır. 
Belirtilen süre içerisinde malları başarılı bir şekilde onaramamamız 
ya da değiştiremememiz halinde, alıcı satın alma fiyatını düşürme ya 
da sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Teslimatın küçük bir 
kısmında görülen kusurlar alıcıya, kalan kısma ilişkin olarak 
sözleşmeyi iptal etme hakkını tanımaz. Bu hüküm, hatanın kendisine 
ilişkin hasar talebine halel getirmemektedir. 

 
16. Garanti süresi, malların teslim tarihinde başlamak üzere bir yıldır.  
 
17. Sözleşmenin gerçekleştirilmesi ya da anlaşmazlığı olan malların 

düzeltilmesine ilişkin olarak alıcı tarafından belirtilen makul zaman 
diliminin aşılması halinde, alıcı, talep ettiğimiz tarihten itibaren bir 
hafta içerisinde, hasarı tazmin edeceği ya da sözleşmeyi iptal edeceği 
konusunda tarafımıza yazılı bir bildirimde bulunacaktır.  

18. Hasar tazminleri kapsam dışıdır. Dolayısıyla, sevkiyatı yapılan 
mallarla doğrudan ilgili olmayan dolaylı hatalar, alıcı adına kar kaybı 
ya da her türlü mali kayıp karşısında tarafımız yükümlü 
olmayacaktır.  

 
19. Yükümlülüklerden muafiyet, çalışanlarımız, temsilcilerimiz ve 

yardımcı şahıslar için de geçerli olacaktır. 
 

20. Paletler ve aksesuarlar dâhil diğer kaplar – atık ambalajlar hariç - 
dört hafta içerisinde tedarik tesisimize/tedarik depomuza iyi bir 
durumda geri gönderilecektir. Söz konusu periyodun sona ermesi 
halinde, maliyet bedeli tarafımızca alıcının hesabına borç olarak 
yazılacaktır.  


