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ULUSLARARASI GENEL SATIŞ SÖZLEŞMESİ OKT GROUP  

 
OK KARDEŞLER TREYLER SAN. VE TİC. A.Ş. 

OKT TRAILER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
 

(OKT olarak anılacaktır)  
 

1. Geçerlilik ve Kapsam 
 

1.1. Bu satım sözleşmesi, OKT ile ALICI arasında sözleşme konusunun sipariş/üretim/teslimatına ilişkin yapılmış bütün 
sözleşmeler ve müzakereler için geçerlidir. 
 

1.2. İş bu sözleşmenin içerdiği koşullar, önceden ayrıca açık ve net bir şekilde kararlaştırılmamış olsa da,  gelecekteki 
tüm ticarî ilişkiler için de geçerlidir. 

 
1.3. ALICININ,  işbu sözleşmeden farklı ve OKT’ nin açık ve net bir şekilde kabul etmediği koşullar, OKT bunlara açık ve 

net bir şekilde itiraz etmese de, OKT’ yi bağlamaz.  
 

1.4. ALICININ sözleşme şartları, OKT tarafından yapılan üretim/teslimatı OKT’ nin koşullarından farklı koşullar altında 
olduğunun OKT tarafından yazılı olarak kabul etmesi durumunda geçerlidir. 

 
 
 

2. Sipariş, Sözleşmenin akdi ve Fikri Mülkiyet 
 

2.1. OKT için sadece ALICI tarafından onaylanmış sipariş ile işbu sözleşme ile birlikte bağlayıcı bir sözleşme 
kurulmaktadır. 
 

2.2. Aksi açıkça Sipariş Formunda belirtilmediği sürece OKT, satım sözleşmesine temel oluşturan Şipariş ile 10 takvim 
günü bağlı kalacaktır. Bu tarihten sonra OKT Sipariş Formunun içeriğinde istediği değişikliği yapabilir.   
 

2.3. Reklam, tanıtım materyallari ve diğer tanıtıcı beyanlar OKT ve 3. taraflar için bağlayıcı beyan niteliğinde değildir. 
 

2.4. OKT’nin ticari sırlarını içeren dokümanlar (fiyat tahminleri, planlar, çizimler, teknik şartname) özellikle OKT’nin 
rakipleri ve 3. Kişiler ile paylaşılmayacak. OKT dökümanların içerdikleri bilgiler üzerinde fikri mükiyet haklarının 
sahibi olacaktır. ALICI, OKT’nin tekliflerini 2. paragraf, 2). şık’ ta belirtilmiş süre içerisinde kabul etmediği takdirde, 
söz konusu belgeleri derhal OKT’ ye iade edecektir 
 

2.5. ALICI, OKT ile bir ürün geliştirmesi veya yenilik yapması halinde geliştirme ve yapılan çizimler ile ilgili bütün Fikri 
Mülkiyet hakkı OKT’ nin olacaktır.  
 

2.6. ALICI’ya sözleşme konusunu satın alması sonucunda hiçbir isim ve uygulama anlamında lisans hakkı 
verilmeyecektir  
 

2.7. Sözleşme konusunun özellikleri teknik şartnameye uygundur. Verilen ölçü, ağırlık ve hacim bilgileri, Motorlu 
Araçlar ve Römorkları ile İlgili Tip Onay Yönetmelikleri kapsamındadır. 
 

2.8. Teknik gelişmelere paralel olarak veya kanun değişikliklerine istinaden OKT her türlü değişikliği yapma hakkını 
saklı tutar. 
 

2.9. Onaylanan siparişler için değişiklik talebini, ancak sipariş onayını takiben 10(on) gün içerisinde OKT Trailer San. ve 
Tic. Ltd. Şti Satış Bölümüne yazılı olarak iletilmesi halinde değerlendirilmeye alınır. 
 

2.10. Her türkü ihbar ihtar yetkili e-postaya yazılı şekilde yapılacak. Whatsapp/Telegram gibi uygulamalar üzerinden 
yapılan iletişim bağlayıcı olmayacaktır. İş bu sözleşemenin Feshine ilişkin ihtarnameler ile islak imzalı kurye ile 
yollanacaktır.  
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3. Fiyat 

 
3.1. OKT’nin sipariş formunda belirtilmiş olan fiyat bağlayıcıdır. Sözleşme konusunun kesin satış fiyatı; teklif ve Teknik 

Özelliklerde belirtilen ürün/ürünler, ilave ekipman ve navlun fiyatının toplamından oluşur. 
 

3.2. Sözleşme imzalandıktan sonra hammadde fiyatında veya anlaşılan para birimi kurları arasındaki değişikliklere bağlı 
olarak  artış olması halinde bu artış aşağıdaki kurumların web sitelerinden alınan bilgi ile kanıtlanıp satış fiyatına 
yansıtılacaktır:  

 
3.2.1. Paslanmaz Çelik için -https://www.outokumpu.com/ 
3.2.2. Alüminyum için -https://www.lme.com/ 
3.2.3. Demir için  -https://www.meps.co.uk/gb/en/pages/the-latest-global-steel-prices-indices-forecasts 
3.2.4. Kur Oranı için  -Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Efektif Kur oranları.  

 
3.3. Siparişteki vergi oranları devletin uyguladığı cari vergilere göre tespit edilmiş olup sözleşme konusunun teslim 

tarihine kadar vergilerde meydana gelebilecek her türlü artış veya azalma siparişte belirlenen fiyatlara aynen 
yansıtılır. 
 

3.4. Ürünün Tescil ve tescile bağlı masrafların bedeli ALICIYA aittir. 
 

4. Ödemeler 
 

4.1. ALICI, OKT ile yazılı başka bir anlaşma yapılmamış ise, malın OKT siparişte formunda  belirtilen vade ve şekillerde 
ödemekle mükelleftir. 

 
4.2. Dövizli faturaların ödemeleri, ödeme tarihindeki TCMB döviz efektif satış kuru üzerinden tahsil edilecektir. 

 
4.3. 105 No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca tahsilat işlemlerinden dolayı oluşacak kur farkları, karşılıklı fatura edilecektir. 

 
4.4. OKT, genel kapsamıyla tüm yasal, mashup, takas veya (mal) hapis ve mülkiyeti muhafaza haklarına sahip olup, 

ALICI’nın muvafakatı olmaksızın satış sözleşmesiyle ilgili tüm hak ve taleplerini terk ve feragat (devir ve teslim) 
hakkına sahiptir. ALICI, OKT’nin önceden yazılı muvafakatı olmadan sözleşme ilişkisinden doğacak alacak ve 
talepleri üçüncü kişilere terk ve devir edemez. 
 

4.5. Özel üretim/yeni üretim ürünlerde sipariş iptali halinde OKT, ön ödemeyi iade etmeyip ürünün kesin satış fiyatının 
%20 ‘si görütü tazminat olarak ALICI ödemekle yükümlüdür.  
 

4.6. Standart ürünlerin sipariş iptali halinde ise OKT’nin iyi niyetine bağlı olarak götürü tazminat alınmayabilir, ancak ön 
ödeme iade edilmez. 

 
 
 

5. Teslimat ve Teslimat Süresi 
 

5.1. Taraflar arasında yazılı daha başka bir anlaşma yapılmadığı takdirde ürünün teslimi OKT’nin adresinde yapılacaktır. 
 

5.2. OKT tarafından bildirilen bütün tarih ve teslim terminleri kural olarak bağlayıcı değildir. Sipariş formunda açıkça 
belirtilmiş ise farklı/bağlayıcı bir düzenleme yapılabilir. OKT force majure, grev, önceki tedarikçi, gümrük süreçleri, 
teknik izin ve lojistik sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden sorumlu değildir. 
 

5.3. OKT kendi teslimat planına göre ürünler parça parça teslim edebilir. 
 

5.4. OKT Komponenet tedarikçileri ve diğer 3 tarafların yükümlüğünü ihlal etmesi sebebi ile teslim süreci ile ilgili 
gecikmelerden sorumlu değildir. 
 

5.5. ALICI kaynaklı/ ALICININ talebi üzerine (finansman, ödeme, evrak teknik, izin gibi) teslim tarihleri değişir ise OKT  
geç teslim etmiş durumuna düşmeyecektir.  
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5.6. ALICI sözleşme konusunun teslimini geç kabul etmesi halinde OKT ALICI’dan günlük €40 maliyet isteyecektir. Bu 

miktar sözleşme konusunun kesin satış fiyatının 5% ile sınırlıdır 
 

5.7. OKT bağlayıcı olmayan tarihlerinde geçirilerek ürünü teslim edemez ise  Alıcı yazılı olarak OKT’ye 6 hafta ek süre 
verir. Bu ek sürenin geçmesi OKT’nin sözleşmeyi ihlal ettiği anlamına gelmez. 
 

5.8. OKT’nin ürünü geç teslim etmesi halinde sadece ; teklif ve Teknik Özelliklerde belirtilen araç  bedelinin %5 
oranında götürü tazminat ödeyecektir. 
 

5.9. ALICI, OKT tarafından yapılan Teslime hazırlık bildirdimini üzerine OKT’nin teslim süreçlerine uygun olarak tescil, 
geçici plaka, görevlendirme işlemlerini OKT’nin teslim sürecine uygun olarak yapmayı kabul eder.  
 

5.10. Teslim tarihi belirtilen siparişlerde, mamulün sertifika süreci ile ilgili denetleme kuruluşlarından kaynaklanan 
gecikmelerin sorumluluğu OKT’ye ait değildir. 
 

5.11. ALICI ithalat izinlerini ve işlemlerini yapmakla yükümlüdür. İthalat ülkesindeki regulasyonlana uyma ve izinlerin 
temin edilmesinden ALICI’nın sorumludur. Bu süreçler ile ilgili olarak gecikmelerden OKT sorumlu değildir. OKT 
ücreti karşılığında bir destek verebilir. 

 
 

6. Teminat/Garanti /Mesuliyet 
                

6.1. ALICI, OKT tarafından yapılacak teslim anında teknik şartnameye uygun olup olmadığını kontrol etmekle 
mükelleftir. Alıcı, bu kontrol sonucunda imzalanan teslimat belgesi ürünün ayıpsız olarak teslim edildiğin  
belgelediğin kabul ve tahhüt eder.    
 

6.2. Sözleşme konusu ürün ile ilgili olarak OKT’nin garanti şartları geçerlidir. Yetkili hukukun garanti şartları sözleşme 
konusun ürünlerin satışında uygulanmaz.  
 

6.3. ALICI zamanında teslim alma ve kabul etme işlemlerini yapmaz ise OKT’nin garanti yükümlülünden kaynaklı talep 
haklarını kaybeder. ALICI garanti talepli ayıp bildirimlerini 1 hafta içinde OKT’ye 'e yapmalıdır. Bu 1 haftalık süre 
gizli ayıplar için de geçerlidir. 
 

6.4. Sözleşme konusu nesne kullanılmış ise her türlü ayıpla iligili OKT'nin garanti kapsamı dışında tutulmuştur 
 

6.5. Türkiye dışında ithalat ve ihracat veya teknik onay ile ilgili olarak izinlerin alınmaması sözleşme konusu ürün ile 
ilgili olarak ayıp sayılmaz.    
 

6.6. İhraç / İthalat izinleri, ve diğer izinler OKT bir sorumluluğu olmadan iptal edilirse, dış ticaret hukuku veya 
yaptırımlar kaynaklı bir müdahale olur ise OKT sözleşmeyi öğrendiği tarihten itibaren fesih edebilir.   ALICI’nın bu 
nedene dayanarak fesih hakkı bulunmamaktadır.    

 
 

7. Sorumluluk 
 

7.1. ALICI’nın tedarik/temin ettiği ürünlerin/ekimanların sorumluluğu OKT’nin ürettiği ürünlere kullanım amacına 
uygunluğu ve uyumu ile ilgili sorumluluğu ALICI’ya aittir.  OKT’nin kusuru ve ihmali sonucunda hasar ve zarar 
görmesi halinde OKT sadece ürünün teklif ve Teknik Özelliklerde belirtilen araç değeri sorumludur. 
 

7.2. OKT ürün teslim edilene kadar teknik/modikasyon yapma hakkını saklı tutar. 
 

7.3. Üçüncü bir şahsın ALICI’nın  sorumlu olduğu üründeki bir hasar veya hatadan dolayı OKT’den  tazminat talebinde 
bulunamaz. 

 
8. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı 

8.1. Satım sözleşmesi konusu nesne OKT’nin işbu sözleşme kaynaklı bütün taleplerinin tatmin edilenceye karar OKT’nin 
mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. 
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9. Sözleşmenin Feshi 

 
9.1. Hammadde Maliyet artışının sebebi ile  satış sözleşmesi konusu olan ürünün fiyatı %60 .oranında atırması halinde 

ALICI sözleşmesi fesih edebilir.  Fesih halinde OKT, alınan ön ödemenin sadece yarısını Alıcı’ya ödemekle 
yükümlüdür.  
 

9.2. ALICI talebi ile teslim işleminin bekletilmesi halinde iş bu bekleme makul süreyi geçer ise OKT sözleşmeyi fesih 
edebilir. OKT, Ön öndemeyi iade etmez. ALICI OKT’nin  OKT’ye kesin satış bedelinin %50’si götürü tazminat olarak 
ödemeyi ödemeyi Kabul ve tahhüt eder.  

 
 

10. Mücbir Sebep 
 

10.1. Milletlerarası Ticaret Odasının The ICC Force Majeure Clause 2020-The ICC Hardship Clause 2020’lu işbu 
sözleşmeye aktarılmıştır.  
 

10.2. Mücbir Sebepten etkilenen taraf münkün olaran en kısa sürede diğer tarafa bu durumu bildirip, 15 gün içinde ilgili 
kamu otoritesin tarafından tanzim edilecen Mücbir Sebebin varlığını kanıtlayan sertifikayı karşı tarafa yollayacaktır. 

 
 

11. Gizlilik Prensibi/Saklı Mülkiyet Hakkı 
 

11.1. ALICI’nın eline geçen tüm parça ve belgeler OKT’nin mülkiyetinde kalır. ALICI bunları, ancak OKT’nin yazılı rızası) ile 
bu sözleşme ilişkisi dışında değerlendirebilir ve/veya üçüncü şahıslara verebilir veya üçüncü şahısların bunlara 
ulaşmalarına izin verebilir. ALICI bunları, ilgili sözleşme uygulandıktan sonra masrafları kendisine (ALICIYA) ait 
olmak kaydıyla derhal OKT vermekle yükümlüdür. 
 

12. Yargı Yeri /İfa Yeri/Uygulanacak Hukuk 
 

12.1. Sevkiyat/teslimat ve ödemeler (çek ödemeleri dahil) ile OKT  ve ALICI arasındaki sözleşmeyle ilgili her türlü ihtilaf 
durumunda ifa yeri ile yetkili tek mahkeme Aydın/Türkiye mahkemeleridir.. 
 

12.2. Sözleşme tarafları arasındaki ilişkiler sadece Türk hukuku’a tabidir. Sözleşmenin Türkçe versiyonu geçerlidir. 
         

TÜRKİYE, Aydın 30.01.2021   
 
 


