VESUVIUS ISTANBUL REFRAKTER SANAYI VE TICARET A.Ş –

SATIŞ KOŞULLARI
1. TANIMLAR
İşbu hüküm ve koşullarda, aşağıdaki ifadeler kendilerine atfedilmiş olan aşağıdaki anlamları
taşıyacaktır:
“İştirakler”, halin icabına göre Şirketin veya Alıcının muhtelif zamanlardaki ana şirketi, ilişkili şirketi
veya bağlı şirketlerini ifade eder;
"Alıcı", Şirket'in mallarını ve / veya Hizmetlerini Şirketten satın alan ve Şirketin siparişinde ve/veya
sipariş onayında belirtilen tüzel veya gerçek kişi anlamına gelir;
"Şirket" merkez adresi GOSB 1700. SOK NO:1704/1 Çayırova/KOCAELİ, Türkiye olan Vesuvius
Istanbul Refrakter Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi (Şirket No. 21465/25965) ifade eder;
"Koşullar", bu hüküm ve koşulları ve Şirket ile Alıcı arasında yazılı olarak mutabık kalınan özel
hüküm ve koşulları ifade eder;
"Sözleşme", Şirket ile Alıcı arasında Malların satışı ve/veya Hizmetlerin temini için yapılan ve işbu
hüküm ve koşulları içeren herhangi bir sözleşme anlamına gelir;
"Mallar", Sözleşme kapsamında veya bununla ilişkili olarak temin edilecek (ücretsiz olanlar dahil)
mal, ürün, kalem veya eşyaları (bunların bir kısmı dahil) ifade eder;
"Personel" Şirketin, İştiraklerinin veya alt yüklenicilerinin çalışanları, görevlileri, yöneticileri,
acenteleri, danışmanları veya diğer herhangi bir çalışanını ifade eder; ve
"Hizmetler", Sözleşme kapsamında veya bununla ilişkili olarak temin edilecek hizmetleri ifade
eder.
2. SÖZLEŞMENİN KURULMASI
2.1 Şirket'in satış görevlileri sözlü olarak Şirket adına herhangi bir siparişi kabul etme, onaylama
veya değiştirme ya da herhangi bir beyanda bulunma veya taahhütte bulunma yetkisine sahip
değildir.
2.2 Teklifler, Şirket'in teklifi daha önce geri çekmemiş olması koşuluyla, teklif tarihinden itibaren 30
(otuz) gün boyunca (veya teklifte belirtilen diğer bir süre boyunca) açık tutulur.
2.3 Alıcı tarafından verilen herhangi bir sipariş, Şirket’in onayına tabidir ve Sözleşme yalnızca
Şirketin Alıcının satın alma teklifini yazılı olarak kabul etmesi durumunda kurulur. Şirketin Alıcının
teklifini yazılı olarak onaylamamış olması durumunda, işbu hüküm ve koşullar, Alıcıya daha önce
bildirilmiş olmaları koşuluyla, Sözleşme üzerinde uygulanmak üzere geçerli olacaktır.
2.4 Alıcının sözlü olarak verdiği herhangi bir sipariş yazılı olarak onaylanmalıdır.
2.5 Tüm siparişler yalnızca bu hüküm ve koşullar altında verilir.
2.6 Alıcının teklifine, kabulüne veya karşı teklifine dahil ettiği hüküm ve koşullar ile işbu hüküm ve
koşulların çatışması halinde işbu hüküm ve koşullar uygulanır.
2.7 Şirketin yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmediği sürece, işbu hüküm
ve koşulların hiçbir şekilde değiştirilmesine izin verilmez.
3. İPTAL
Alıcı, Şirketin yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmesi şartıyla ve yalnızca
Şirket tarafından yazılı olarak belirtilen şartlarda iptal hakkını haizdir.
4. FİYAT
4.1 Belirtilen tüm fiyatlar, teklif tarihinde geçerli olan fiyatlardır.
4.2 Aksi belirtilmediği sürece, teklif edilen tüm fiyatlar KDV hariç, Türk Lirası cinsindendir ve
Malların Ex-Works (Şirket tarafından belirlenmiş olan tesisler) (Incoterms 2010) koşulu
kapsamında teslim edileceği esasına dayanır ve Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece Alıcı, KDV
ödemeye ek olarak, yürürlükteki tüm vergileri, satış masraflarını, harçları ve Şirketin nakliye,
yükleme, ambalajlama ve sigorta masraflarını ödemekle yükümlüdür.
5. ÖDEME KOŞULLARI
5.1 Sözleşme veya Sözleşmeyle ilişkili olarak kullanılan Mal ve/veya Hizmetlerle ilgili Şirket
tarafından Alıcının talebi üzerine yapılan tüm ön çalışmalar (gerektiğinde uygun araçları edinme
veya hazır etme masrafları dahil), Şirketin talebi üzerine Alıcı tarafından ödenir.
5.2 Yukarıda belirtilen Koşul 5.1'e tabi olarak, aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece tüm meblağlar,
Malların sevk edildiği veya toplanma için hazır edildiği ve/veya Hizmetlerin temin edildiği (Alıcının
Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmiş olsaydı temin edileceği) ayı takip eden ayın
sonunu geçirmeksizin bu hüküm ve koşullar tahtında muaccel hale gelir.
5.3 Ödeme zamanı sözleşme kapsamında esas teşkil eder.
5.4 Diğer herhangi bir hükme bağlı kalınmaksızın, Sözleşme uyarınca Şirkete ödenecek tüm
meblağlar herhangi bir sebeple Sözleşmenin feshi halinde derhal muaccel hale gelir.
5.5 Alıcının hukuki olarak veya diğer bir şekilde mahsup hakkı bulunmamaktadır. Şirket kendisi
(veya İştirakleri) tarafından Sözleşme veya diğer bir sözleşme tahtında veya diğer herhangi bir
nedenle Alıcı’ya (veya İştiraklerine) ödenmesi gereken meblağı, Alıcı (veya İştirakleri) tarafından
Sözleşme tahtında veya diğer bir sözleşme tahtında veya diğer herhangi bir şekilde Şirkete (veya
İştiraklerine) ödenmesi gereken herhangi bir tutardan mahsup edebilir.
5.6 Şirket, Alıcının mali durumuna ilişkin şüphelerinin ortaya çıkması veya Mallarla ve/veya
Hizmetlerle ilgili yapılmış olan ön çalışma, teslim veya taksit bedelinin ödenmemesi durumunda
veya Alıcının herhangi bir Malı veya Hizmet sunumunu almayı reddetmesi halinde, Şirkete ilgili
meblağ ödenene veya ödeme karşılığında bir teminat gösterilene kadar sevkiyatı veya siparişin
yerine getirilmesini veya herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin taksit tutarını askıya alma veya
iptal etme hakkını saklı tutar.
5.7 Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece tüm ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.
6. FESİH
6.1 Sözleşme kapsamında tahakkuk eden haklara veya diğer hak ve çözüm yollarına halel
getirmeksizin, Şirket (daha önce yapılan herhangi bir sözleşmeye veya düzenlemeye bağlı
kalınmaksızın) ve Şirkete herhangi bir yükümlülük getirmeksizin, aşağıdaki durumlarda,
Sözleşmenin ifasını derhal askıya alabilir, Malların sevkiyatını ve/veya Hizmet teminini iptal
edebilir, sevkiyat halindeki Malların sevkini durdurabilir veya Alıcıya yazılı ihbarda bulunmak
suretiyle Sözleşmeyi feshedebilir:
6.1.1 Alıcının Sözleşme kapsamında ödenecek tutarı veya Alıcı ile Şirket veya Şirketin herhangi bir
İştiraki arasındaki herhangi bir Sözleşme tutarını vade tarihinden itibaren 7 gün içinde
ödeyememesi; veya
6.1.2 Alıcının, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğüyle ilgili esaslı ve telafisi mümkün
olmayan ihlalde bulunması; veya
6.1.3 Alıcının, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğüyle ilgili esaslı ancak telafisi
mümkün bir ihlalde bulunması ancak kendisine yazılı olarak gönderilen telafi ihtarı üzerinden 30
gün geçmesine rağmen söz konusu ihtara riayet etmemesi ve ihlali düzeltmemesi; veya
6.1.4 Alıcının borçlarından herhangi birisini (ana para veya faiz) ödemeyi askıya alması veya
borçlarını ödeyemez olarak addedilmesi; veya
6.1.5 Alıcının tasfiyesiyle ilgili bir toplantı düzenlemesi, ihtarname göndermesi, karar alması veya
dava açması veya mahkemece bu yönde karar verilmesi (iflas dışı ihtiyari yeniden yapılanma veya
birleşmeler hariç); veya
6.1.6 Alıcının kayyum atanması konusunda bir başvurusunun bulunması veya bir kayyumun
atanması niyetini belirtmesi veya Alıcının varlıklarının tamamı veya bir kısmıyla ilgili olarak kayyum
atanmış olması; veya
6.1.7 Alıcının varlıklarının tamamı veya bir kısmı üzerinde işlem yapılmak üzere bir kayyum atanmış
olması veya söz konusu varlıklar üzerinde kayyum atamasının yapılması için herhangi bir kişinin
yetkili kılınması; veya
6.1.8 Alıcının gönüllü borç yapılandırılması önerisine yönelik herhangi bir adım atması yahut
borçlarının gönüllü olarak yeniden yapılandırılması veya alacaklılarının tamamı veya bir kısmı ile
borçlarını yeniden yapılandırmak üzere müzakereler başlatması;
6.1.9 Alıcının üzerinde kredi kuruluşları lehine rehin bulunan herhangi bir malvarlığının, söz konusu
kredi kuruluşu tarafından mülkiyetinin devralınması için herhangi bir adım atılması yahut rehin
hakkının icra edilmesi; veya
6.1.10 Alıcının varlıklarından herhangi birisi üzerinde bir haciz, icra işlemi, müsadere veya benzeri
işlemin gerçekleştirilmesi veya bunlara ilişkin süreç başlatılması; veya
6.1.11 Şirketin görüşüne göre Alıcının mali durumunda esaslı şekilde olumsuz değişiklik ve
zayıflama meydana gelmesi;
6.1.12 Alıcının tabi olduğu herhangi bir yargı alanında Koşul 6.1’de belirtilen durumlara benzer veya
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eşdeğer bir etkiye sahip bir yargılamaya konu olması veya bir olayın meydana gelmesi.
7. SEVKİYAT VE RİSK
7.1 Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, Mallar Ex-W (Şirket tarafından belirlenmiş olan tesisler)
(Incoterms 2010) koşuluyla teslim edilecek ve Alıcı, bu Malların hazır olduğu kendisine
bildirildikten sonra 14 gün içinde Satıcının belirlediği tesislerden bu Malları teslim alacaktır.
7.2 Sözleşme, teslimatın Incoterms tarafından belirlenen bir süreye uygun olacağını belirttiği
takdirde, Incoterms 2010 uygulanacaktır ve bu Koşullar ile bu teslimat süresi arasında herhangi bir
çelişki veya belirsizlik varsa, teslimat süresi geçerli olacaktır.
7.3 Alıcıya teslimin gerçekleşmesiyle risk Alıcıya geçmektedir (Hizmetlerin başlamasından veya
tamamlanmasından önce Malların teslimine bağlı kalınmaksızın).
7.4 Şirket, Alıcıya herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü altında değildir.
7.5 Malların teslimi için Şirket tarafından belirtilen tarihlerin sadece bir tahmin niteliğini taşıması
amaçlanmıştır ve Şirket tarafından teslim edilme süresi esas teşkil etmez.
7.6 Şirket, Malların teslim edilmemesi veya Malları teslim tarihinde toplamaya hazır hale
getirmemesi nedeniyle ortaya çıkacak herhangi bir kayıptan sorumlu değildir.
7.7 Şirket kısmi teslimat yapma ve her kısmi sevkiyat için ayrı bir fatura düzenleme hakkını saklı
tutar.
7.8 Teslimatlar kısmi olarak gerçekleştirilecekse veya Şirket, 7.7 sayılı Koşulda belirtilen kısımlar
halinde teslim etme hakkını kullandığında veya herhangi bir nedenden ötürü kısmi sevkiyatta bir
gecikme olması halinde, bu durum Alıcıya Sözleşmeyi feshetme veya tazminat talep etme hakkını
vermez.
7.9 Sözleşmede belirtilenlerden beyan edilen haricinde Malların miktarındaki sapmalar Alıcıya
Malları reddetme veya tazminat talep etme hakkı vermeyecek olup Alıcı, taşınan Malları kabul
etmek ve bunlar için Sözleşme oranında ve ödeme yapmakla yükümlü olacaktır.
7.10 Herhangi bir nedenden ötürü Alıcı, teslimata hazır Malların herhangi birini teslim almayı kabul
etmediği takdirde veya Alıcı, Mallar için uygun talimat, belge, lisans veya yetkileri
sağlamadığından Malları zamanında teslim alamadığı takdirde, Mallar Alıcıya teslim edilmiş ve
risk (Şirketin ihmalinden kaynaklanan zarar ve ziyan dahil olmak üzere) Alıcıya geçmiş sayılacaktır
ve Şirket aşağıdakileri gerçekleştirebilecektir:
(a) ilgili tüm masraf ve giderlerden Alıcı sorumlu olmak üzere (depolama ve sigorta dahil ancak
bunlarla sınırlı kalınmaksızın) Malları fiili olarak teslim edilmelerine kadar muhafaza etmek, veya
(b) Malları hali hazırda alınabilir olan en iyi fiyat üzerinden satmak ve (tüm makul depolama ve
satış giderlerinin düşülmesinden sonra) Sözleşme fiyatının altında oluşacak herhangi bir açığı
Alıcı’ya faturalamak.
8. MÜLKİYETİN ELDE TUTULMASI
8.1 Malların hukuki mülkiyeti ve bunlardan faydalanma ve adil yararlanma hakkı, Şirket tarafından
aşağıdakilere ait ödemenin tam olarak alınmasına kadar tamamen Şirket üzerinde kalacaktır:
8.1.1 söz konusu Mallar;
8.1.2 Şirket tarafından tedarik edilen diğer Mallar;
8.1.3 Alıcı tarafından Şirkete ödenecek herhangi bir başka tutar;
8.1.4 Alıcı tarafından Şirketin herhangi bir İştirakine ödenecek herhangi bir başka tutar;
8.2 Malların hukuki mülkiyeti ve bunlardan faydalanma ve adil yararlanma hakkı, 8.1 sayılı Koşul
tahtında Alıcıya geçene kadar:
8.2.1 Alıcı, Malları Şirket'in emanetçisi olarak mutemet sıfatıyla elinde tutacaktır;
8.2.2 Alıcı, Malları muhafaza edecek koşullarda tesislerinde en uygun şekilde saklayacaktır;
8.2.3 Alıcı, Malları Şirkete hiçbir ücret yüklemeksizin sigortalayacaktır;
8.2.4 Alıcı, Mallar veya ambalajlar üzerinde herhangi bir tahrifat yapmayacaktır;
8.2.5 Alıcı, Şirket mülkü olarak tanımlanan Malları ayrı ve kolayca ayırt edilir şekilde muhafaza
edecektir; ve
8.2.6 Şirket, depolanmış söz konusu Malları, Alıcıya incelemeyle ilgili niyetini makul bir süre
öncesinden haber vermek suretiyle normal çalışma saatleri içerisinde muayene etme hakkına
sahip olacaktır.
8.3
8.3.1 8.1 ve 8.2 sayılı koşullara bağlı kalınmaksızın, Şirket tarafından aksi yazılı olarak belirtilmediği
sürece, Alıcı (yalnızca kendisi ve kendisi alıcısı arasında) Malları işinin olağan akışı esnasında
tam piyasa değeri üzerinden iyi niyet kapsamında satışa çıkarabilir veya işinin olağan akışı
esnasında Malları kullanabilir.
8.3.2 Malların Alıcıya teslim edildikleri sırada satıldığı veya kullanıldığı varsayılır;
8.3.3 Malların mülkiyetinin Alıcıya geçmediği ve yine de Alıcı tarafından gerçekleştirilecek satış
(Şirket ve Alıcı arasında), Şirketin acentesi olarak Alıcı tarafından gerçekleştirilecek ve söz konusu
satıştan elde edilen kazançları teslim aldığında Alıcı, Malların satış fiyatının tamamını ödenmiş
olan tutarlar düşülmek suretiyle Şirkete iletecek ve söz konusu tutarları Şirket adına emanetçi ve
acente sıfatıyla tutacaktır.
8.4 Malların mülkiyetinin Alıcıya geçmesi öncesinde herhangi bir zamanda (Şirkete yapılacak tüm
ödemelerin vadesi geçsin veya geçmesin veya Alıcı Şirkete karşı olan yükümlülüklerinden
herhangi birisi ihlal etsin veya etmesin) Şirket (diğer sahip olduğu haklara halel getirmeksizin)
aşağıdakileri gerçekleştirebilir:
8.4.1 Malların tamamının veya bir kısmının mülkiyetini geri almak, Alıcı bu amaçla Şirketin Alıcı
tesisine girebilmesi (ve kendi adına bu işlemi gerçekleştirecek kişileri de yetkilendirmesi) için
Şirkete gayrikabili rücu izin vermiştir;
8.4.2 Malların tümünün veya herhangi bir kısmının derhal sevkiyatını talep etmek;
8.4.3 Alıcıya yazılı bir bildirim göndermek suretiyle, Alıcının ödeme aczine düşmesi veya
varlıklarının tamamının veya bir kısmının üzerine kayyum veya tasfiye memuru atanması veya
konkordato ilan etmesi veya kendi mülkiyetinde bulunan Mallarla ilgili olarak icra ve haciz işlemi
başlatılması durumunda (bildirim olmaksızın) kendiliğinden sona erecek olan yeniden satma
yetkisini iptal etmek;
8.5 Şirket, herhangi bir zamanda Alıcıdan teslim aldığı ve Alıcı tarafından tasarruf iddiasında
bulunulduğu düşünülen meblağlara el koyabilir;
8.6 İşbu Koşul 8'in her bir maddesi ve alt maddesi ayrı ayrı ve bölünebilir olup, herhangi birinin
herhangi bir nedenle, koşullar tahtında uygulanamaz olması halinde, diğerleri tam olarak geçerli
ve yürürlükte kalacaktır.
8.7 Şirket tarafından hazırlanan, düzenlenen veya elde edilen tüm çizimler, tasarımlar, örnekler,
aletler, kalıplar ve diğer ekipmanlar (ve bunlarda veya Mallarda veya Hizmetlerde bulunan tüm fikri
mülkiyet hakları), Şirket'in münhasır mülkiyetinde olarak kalacak olup, bunlarla ilgili Alıcıya
herhangi bir ücret yansıtılmaz.
8.8 Alıcı, Mallarla ilgili tüm uygun sigortaları, yukarıda belirtilen riskin kendisine geçtiği tarih veya
tarihlerden itibaren yaptıracaktır. Malların Şirketin mülkiyetinde kalması esnasında meydana gelen
herhangi bir zarar veya ziyan durumunda Alıcı, sigorta paralarını aldıktan hemen sonra, zarar ve
ziyan gören Malların tam satın alma fiyatından o ana kadar ödenen tutar düşülmek suretiyle elde
edilen tutarı Şirkete iletecek ve söz konusu tutarı Şirket adına emanetçi ve acente sıfatıyla
tutacaktır.
9. HİZMETLERİN TEMİNİ
9.1 Şirket, Hizmetleri Sözleşmeye uygun olarak Alıcıya temin eder.
9.2 Şirket, Hizmetlere ilişkin herhangi bir ifa tarihini karşılamak için tüm makul çabayı gösterecektir,
ancak bu tür tarihler yalnızca tahmin niteliğini taşıyacak ve Hizmetlerin yerine getirilmesi için
zaman esas teşkil etmeyecektir. Şirket, Hizmetlerin zamanında yerine getirilememesi nedeniyle
ortaya çıkacak herhangi bir kayıptan sorumlu değildir.
9.3 Şirketin Hizmetleri Alıcının tesislerinde gerçekleştireceği durumlarda, Alıcı:
(i) tüm Personelin ilgili tüm zamanlarda çalışmalarını yürütmesi için tesislere güvenli ve engelsiz
erişimde bulunmalarını sağlayacaktır;
(ii) Hizmetlerin temin edilebilmesi için gereken tüm izinlerin, ruhsatların veya lisansların
sağlandığından emin olacaktır;
(iii) Yeterli güç, aydınlatma, ısıtma, su, basınçlı hava ve buharın ve Hizmetlerin sağlanması için
gereken diğer bu tür tesislerin veya malzemelerin temin edilmesini sağlayacaktır;
(iv) Hizmetlerin verileceği yere bitişik olarak, Hizmetler için gerekli malzemelerin ve Şirket için kabul
edilebilir ilgili ekipmanların, don, su ve diğer fiziksel veya doğal koşullardan doğacak zararlardan
korunması için gerekli depolamayı sağlayacaktır;

(v) Hizmetlerin verileceği yere bitişik olarak, kurulum sahasına bitişik geniş bir çalışma alanı
sağlayacaktır;
(vi) Malları ve ilgili teçhizatı boşaltmak ve aynısını kurulum sahasının 50 metre uzağında Şirket
tarafından kabul edilebilir bir alana taşımak için bir vinç hizmeti ve/veya forklift hizmeti sağlayacak;
(vii) Hizmetler için gereken malzeme ve ekipmanın çalınması, kaybolması veya hasar görmesine
karşı yeterli fiziksel koruma sağlayacaktır;
(viii) Hizmetlerin verileceği alanın bu amaç için uygun, sağlık ve güvenlik tehlikelerinden arınmış ve
açık olmasını ve Personelin yürürlükteki herhangi bir mevzuata uyması ve Şirket tarafından makul
olarak talep edebileceği gibi olanaklara sahip olmasını sağlayacaktır;
(ix) Alıcının tesisindeyken bir personelin ölümünden veya cismani zarar görmesinden veya Şirketin
(ve İştiraklerinin, alt yüklenicilerinin ve Personelinin) mülkünün zarar görmesinden, söz konusu
ölümlerin veya kişisel yaralanmaların Şirketin, İştiraklerinin, alt yüklenicilerinin ihmali sonucu
ortaya çıkması hariç olmak üzere, sorumlu olacaktır;
(x) Hizmetler, herhangi bir kurulum bölümünün kaldırılmasını da içerdiğinde, Şirket, kaldırılan
bölümün veya kalan kurulumun herhangi bir kısmının veya parçalarının çökmesini veya hasar
görmesini engellemek için çaba sarf edecektir ancak, bu tür bir çıkarma veya çökmeden doğrudan
veya dolaylı olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar veya ziyanın sorumluluğunu (ve bundan doğan
tüm tazminat yükümlülüklerini) kabul etmeyecektir.
9.4 Şirketin tesis veya makinelere ilişkin Hizmet verdiği ve söz konusu tesis veya makinelerin
Şirkete makul bir önceden yazılı bildirimde bulunulmamış ve Şirket tarafından yazılı olarak açıkça
kabul edilmemiş amaçlarla kullanıldığı durumlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9.5 Aşağıdaki hallerde Hizmetler tamamlanmış sayılacak ve Sözleşme bedelinin ilgili kalemi derhal
muaccel hale gelip ödenecektir.
(a) Şirket Alıcıya tamamlanma işlemini onayladığını yazılı olarak bildirdiğinde; veya
(b) Şirket, Hizmetleri yerine getirmeye müsaitse ancak aşağıdaki nedenlerle bunu yapması
engelleniyorsa:
(i) Alıcıdan ilgili yardımın yeterli derecede alınamaması (test bileşenlerinin veya parçaların Alıcıdan
temin edilememesi gibi)
(ii) Hizmetlerin verileceği yerdeki Alıcının mülkünün durumu ve/veya Hizmetlerin sunulması için
kararlaştırılan zamanda bu tesislerin veya verilecek hizmetin yeterli olmaması; veya
(iii) Alıcının Sözleşmeye uymaması.
10. ŞİRKET MATERYALLERİ
10.1 Şirketin, (Malların ve/veya Hizmetlerin hazırlığı, depolanması, kurulumu veya kullanımı amacı
dahil ancak bunlarla sınırlı kalınmaksızın) Sözleşmeyle bağlantılı olarak kullanılmak üzere Alıcıya
materyalleri hazır ettiği durumlarda (bedelli veya bedelsiz olsun veya olmasın), söz konusu
materyaller ("Şirket Materyalleri") Şirketin mülkü olarak kalacaktır.
10.2 Alıcı, Şirket Materyallerini riski kendisine ait olmak üzere olağan aşınma ve yıpranmaya tabi
olmak suretiyle iyi düzen ve koşullarda muhafaza edecek ve Şirketin tavsiyelerine ve talimatlarına
uygun olarak ve kendisine açıkça yetki verilen şekilde sadece Sözleşme ile bağlantılı olarak
kullanacaktır.
10.3 Şirketin, İştiraklerinin veya alt yüklenicilerinin ihmalinden kaynaklanan bir personel ölümü veya
cismani zarar meydana gelmediği sürece, Alıcı Şirket Materyalleri kendi mülkiyetinde iken ortaya
çıkacak zarar, ziyan, masraf, gider ve taleplerle ilgili olarak Şirketi, İştiraklerini ve alt yüklenicilerini
tazmin edecektir.
10.4 Alıcı, herhangi bir zamanda, Şirketin tarafından talep edilen zamanda Şirket Materyallerini
kullanmayı bırakıp tüm Şirket Materyallerini Şirkete teslim edecektir ve şüpheye mahal vermemek
adına belirtilmelidir ki, Alıcı, Şirket Materyalleri üzerinde herhangi bir el koyma hakkına sahip
olmayacaktır. Şirket, Şirket Materyallerinin tamamının veya bir kısmının zilyetliğinin yeniden
alınması konusunda hak sahibi olup ve Alıcı bu amaçla Şirketin Alıcı tesisine girebilmesi (ve kendi
adına bu işlemi gerçekleştirecek kişileri de yetkilendirebilmesi) için Şirkete gayrikabili rücu izin
vermiştir;
10.5 Herhangi bir sebeple Sözleşmenin veya herhangi bir bölümünün feshi üzerine, Alıcı tüm Şirket
Materyallerini iade edecektir. Alıcı bunu gerçekleştirmediği takdirde, Şirket diğer haklarını veya
çözüm yollarını sınırlamaksızın Alıcının mülküne girebilir ve bunları geri alabilir. Şirket Materyalleri
geri gönderilene veya teslim edilene kadar, Alıcı yalnızca bunları güvenli şekilde muhafaza
etmekten sorumlu olacak ve Sözleşme amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmayacaktır.
11. MUAYENE / EKSİKLİK
11.1 Alıcı, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, Malları Sözleşmeye uygun olarak kabul etmiş
sayılır:
(a) Alıcının, teslim ettiği veya Malları durumun icabına göre toplamasından sonraki yedi gün içinde
(ancak, her halde Malların herhangi bir kullanımından veya değiştirilmesinden önce), Alıcının
Şirkete Sözleşmeye uymayan herhangi bir kusur (yedi gün içerisinde Mallar üzerinde
gerçekleştirilecek muayenede ve testlerde açıkça ortaya çıkabilecek) veya başka bir ifasızlık ile
ilgili yazılı olarak bildirimde bulunması; veya
(b) Alıcının, teslim tarihi veya toplama tarihi itibariyle yedi gün içerisinde ortaya çıkmayabilecek
herhangi bir etki veya kusur sebebiyle Malların Sözleşmeye uymadığını Şirkete makul bir süre
içerisinde ihbar etmesi, söz konusu ihbarın gerçekleşmemesi durumunda Alıcının Mallara itiraz
hakkı bulunmayacak ve Şirketin söz konusu kusurla ilgili bir yükümlülüğü olmayacak ve Alıcı
Mallar Sözleşme gereğince teslim edilmiş gibi Sözleşmede geçen fiyatları ödemek zorunda
olacaktır.
11.2 Şirketin kusur veya eksikliğinin iddia edildiği tüm durumlarda, Şirkete kullanım öncesinde veya
Alıcı tarafından Mallar üzerinde herhangi bir değişiklik veya revizyon yapılmadan önce söz konusu
kusur veya eksiklikle ilgili muayene gerçekleştirme fırsatı (ilgili Malların masrafı Alıcıya ait olmak
üzere Şirkete iade edilmesi de dahil olmak üzere) tanınmaz ise, Şirket herhangi bir yükümlülük
altında olmayacaktır.
11.3 Şirket, Malların olağan iş akışında teslim edilmesi gereken tarihten sonraki yedi gün içinde,
Alıcı Şirkete yazılı bildirim gönderdiği takdirde, Şirket (Şirketin ihmalinden kaynaklanan bir durum
olsa dahi) yalnızca Malların sevkiyatının gerçekleşmemesiyle ilgili yükümlülük taşır.
11.4 Alıcı, Koşul 11.3'e göre Şirkete bildirimde bulunduğu takdirde, Şirketin Malların teslim
edilmemesine yönelik yükümlülüğü, Malları makul bir süre içerisinde değiştirmek veya söz konusu
Mallar için düzenlenmiş olan faturaya karşılık Sözleşme fiyatı oranında bir alacak dekontu
düzenlenmesiyle sınırlıdır.
12. GARANTİ
12.1 Şirket, Hizmetlerin temin edildiği veya Malların teslim edildiği tarihten itibaren altı aylık süre
veya Şirket tarafından ürün veri sayfasında veya diğer şekilde öngörülen raf ömründen en erken
tamamlanan süre boyunca, kendi takdirine göre kusurlu olduğu kendisine kanıtlanan ve işçilik
veya malzeme hatasından veya Hizmetlerin makul beceriyle ve Şirket tarafından makul özen
gösterilerek yerine getirilmemesinden ötürü Sözleşmeye uygun olmadığı belli olan Malların
herhangi birisini veya bir kısmını değiştirmeyi veya onarmayı veya Hizmetlerin herhangi birisini
veya bir bölümünü tekrarlamayı, söz konusu Hizmetlere veya Mallara veya bunların bir kısmına
atfedilebilir olan fiyat oranını iade etmeyi taahhüt etmektedir. Şirket, bu sürenin altı aydan az
olduğu durumlarda Alıcıya e-posta veya posta yoluyla bildirimde bulunacaktır.
12.2 İşbu 12. koşul kapsamında Şirketin yükümlülüğü, hatalı Malların veya Hizmetlerin satış
fiyatını hiçbir şekilde geçmeyecek ve Madde 12.1 uyarınca seçeneklerin gerçekleştirilmesi Madde
12.1'e göre Şirketin yükümlülüğünün tamamen tahliyesini teşkil etmeyecektir.
12.3 Koşul 12.1 kapsamında, Şirketin yükümlü sayılamayacağı durumlar aşağıda belirtilmektedir:
12.3.1 Alıcının bir arıza (kusur) keşfettiği veya keşfetmesi gerektiği zaman itibariyle yedi gün
içinde iddia edilen arızayı (kusuru) Şirkete yazılı olarak bildirmemesi; ve
12.3.2 Alıcının, Şirkete ilgili Malların veya Hizmetlerin sağlandığı yerde inceleme için uygun bir
fırsat vermemesi ve Şirket tarafından talep edildiğinde ve yapılması uygun olduğunda, Malların
veya Hizmetlerle ilgili malzemelerin örneklerini ön dört gün içinde nakliye masrafları kendisine ait
olmak üzere, inceleme, test etme işlemleri için Şirkete veya Şirket tarafından tayin edilmiş başka
birine ulaştırmaması veya Şirketin Alıcının tesislerinde veya söz konusu amaçlar için Hizmetlerin
gerçekleştirildiği başka bir yerde Mallara veya söz konusu malzemelere erişimine izin vermemesi.
12.4 Şirket, Koşul 12.1 'e istinaden Malları değiştirmeyi veya Hizmetleri yeniden gerçekleştirmeyi
seçerse, Şirket, masrafları kendine ait olmak üzere, arızalı (kusurlu) Malların teslim edildiği veya
eksik (kusurlu) hizmetlerin sunulduğu adreste değiştirilen Malları teslim edecek veya Hizmetleri
yeniden gerçekleştirecek ve değiştirilen arızalı (kusurlu) Malların hukuki mülkiyeti ve bunlardan
faydalanma ve adil yararlanma hakkı (Alıcıya geçmişse) Şirkete geri geçecek ve Alıcı, değiştirilen
arızalı (kusurlu) Malları veya daha önce gerçekleştirilen Hizmetlerle ilgili olarak malzemeleri
gerektiğinde teslim etmek üzere her türlü ayarlamayı yapacaktır.
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12.5 Koşul 12.1 kapsamında, Şirket aşağıdaki durumlarda yükümlü olmayacaktır:
12.5.1 Makul aşınma veya yırtılma, kasıtlı hasar verme, ihmal, anormal saklama veya çalışma
koşulları, Şirketin (yazılı veya sözlü) talimatlarını izlememe, yanlış kullanım veya değiştirme veya
Malların Şirketin onayı olmadan tamirinden kaynaklanan herhangi bir arıza (kusur) durumunda,
12.5.2 Mallar veya Hizmetler için ödenecek toplam fiyat ödenmemişse;
12.5.3 Alıcının sadece üretici tarafından Şirkete verilen ve Şirket tarafından söz konusu üreticiye
karşı geçerli olarak kullanılabilen kapsamda faydalanma hakkı bulunduğu garanti veya teminata
tabi Şirket tarafından üretimi yapılmamış parçalar, malzemeler veya ekipman,
12.5.4 Alıcı tarafından sağlanan her türlü çizim, tasarım, spesifikasyon, talimat, bilgi ve tavsiyeye
uygun olarak tedarik edilen her türlü Mal veya Hizmetler veya bunlardan kaynaklanan arızalar
(kusurlar); veya
12.5.5 Alıcının bilgi vermemesi nedeniyle arızanın (kusurun) meydana geldiği ve bilgi verilseydi
Şirket tarafından söz konusu arızanın (kusurun) engellenme imkanı bulunduğu her türlü Mal veya
Hizmet.
12.6 Bu koşullarda açıkça belirtilmedikçe, tüzük ya da genel kanunlarda düzenlenen tüm
garantiler, koşullar, teminatlar veya diğer şartlar yasanın izin verdiği en geniş kapsamda
uygulanmayacaktır.
12.7 Şirket, Mallarda ve Hizmetlerde yürürlükteki kanun veya güvenlik gerekliliklerine uyarınca
yapılması gereken veya Malların veya Hizmetlerin yapısını veya kalitesini maddi (fiziki) olarak
etkilemeyecek şekilde her türlü değişikliği yapma hakkında sahip olacaktır.
13. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
13.1 Şirket hiçbir şekilde, kendi ihmal, sahtekarlık veya hileli yanlış temsilinden kaynaklanan ölüm
veya kişisel yaralanmalara ilişkin veya yasal olarak hariç tutulmayan veya sınırlandırılmayan
yükümlülüklerini hariç tutmaz veya sınırlandırmaz.
13.2 Alıcı, Koşul 11, 12 ve 13 hükümlerinin Şirketin Alıcıya olan tüm sorumluluğunu belirlediğini ve
Alıcının Şirkete karşı Sözleşme uyarınca veya Sözleşmeyle ilgili tek çözüm yolu olduğunu kabul
eder. Buna bağlı olarak, aşağıda belirtilen durum haricinde Şirket, Sözleşme uyarınca ve
Sözleşmeyle ilgili her türlü ihmal ve yasal görevin ihlali dahil olmak üzere (sınırlama olmaksızın),
Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak beyan (sahtecilik içermediği
takdirde) veya haksız fiil veya sorumlulukların ihmalinde hiçbir şekilde yükümlü olmayacaktır.
13.3 Şirket, herhangi bir şekilde meydana gelen beklenen veya mevcut karların kaybı (doğrudan
veya dolaylı), öngörülen tasarrufların kaybı, iş kaybı sınırlaması olmadan yapısı ne olursa olsun,
hiçbir ekonomik kayıptan sorumlu olmayacaktır.
13.4 Şirket, herhangi bir şekilde meydana gelen hiçbir dolaylı, özel veya yansıma zarar veya
hasardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
13.5 Şirket, Sözleşme yükümlülükleri kapsamında Koşul 14'de belirtilenler veya Alıcının
yükümlülüğünü getirmemesi dışında herhangi bir nedenle Malları (veya herhangi bir kısmını)
teslim etmediği ve Şirket’in bundan dolayı Alıcıya karşı sorumlu olduğu durumlarda, Şirketin
sorumluluğu, teslim edilmeyen Malların fiyatı üzerinden teslim edilmeyenlere benzer ürünlerin
maliyetiyle (piyasadaki en ucuz fiyat) sınırlı olacaktır.
13.6 Koşul 13.1-13.5'e (dahil) bağlı olarak, ihmal veya sözleşme ihlali veya ne şekilde olursa olsun
Sözleşmenin uygulanması veya uygulanmasının planlanmasıyla bağlantılı olarak, Şirketin toplam
sorumluluğu, Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından ödenen veya ödenecek fiyatın %120'sini
geçmeyecektir.
14. MÜCBİR SEBEP
14.1 Şirketin kontrolü dışında olan durumlara bağlı olarak (doğal afet, savaş, ayaklanma, terörist
eylem, patlama, anormal hava koşulları, yangın, sel, yıldırım, grev, lokavt, Hükümet önlemi veya
düzenlemeleri (İngiltere veya farklı), tedarikçinin gecikmesi, kazalar ve malzemelerin, işin veya
üretim tesislerinin eksikliği de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), Şirket Sözleşmeyi ihlal
etmiş olmayacaktır veya Malların teslim edilmemesi veya teslimde gecikme ve/veya Hizmetlerin
yerine getirilmemesi veya gecikmeden dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
14.2 Şirket yukarıda belirtilen durumlara bağlı teslimatın yapılmaması durumunda, Alıcıya söz
konusu durum tespit edildikten sonra makul olan en kısa sürede bu durumu yazılı olarak
bildirecektir.
14.3 Teslimatı engelleyen durumlar Alıcının Şirket bildirimini aldıktan üç ay sonra halen devam
ediyorsa, bu durumda, taraflardan biri diğerine Sözleşmenin feshi için bildirimde bulunabilir.
14.4 Bu şekilde Sözleşmenin feshi durumunda, Şirket Alıcının yaptığı her türlü ödemeyi (Şirketin
başka bir siparişi yerine getirmek için kullanamadığı Koşul 5.1 dahil olmak üzere Şirketin Alıcıdan
talep etmekle yetkili olduğu her türlü tutar düşülmek kaydıyla) iade edecektir; bununla birlikte,
Şirketin teslim edilmeme nedeniyle meydana gelecek her türlü kayıp veya hasar için Alıcıyı tazmin
etme sorumluluğu olmayacaktır.
15. TAZMİNAT
Alıcı, talep üzerine, Şirketin ve Bağlı Kuruluşlarının zarara uğramasına neden olan tüm eylemlere,
kayıplara, hasarlara, yaralanmaya, masraflara (yasal masraflar dahil), iddialara ve her türlü
harcamaya karşı, aşağıdakiler nedeniyle ve bunlar ilişkili olması halinde Şirketi ve Bağlı
Kuruluşlarını tazmin etmeyi kabul eder:
15.1 Şirketin Alıcının açık veya zımni talimatlarına uymasından kaynaklanan her türlü patent,
tescilli tasarım, telif hakkı, ticari marka veya diğer sanayi veya fikri mülkiyet hakların ihlali veya
iddia edilen ihlali;
15.2 Şirket tarafından Alıcı için sağlanan Mallarla ilgili olarak Alıcı tarafından Şirkete verilen
tasarım, çizimler veya şartnameler veya
15.3 Alıcı tarafından Şirkete verilen ve Şirket tarafından Alıcı için sağlanan Mallarla birleştirilen
kusurlu malzemeler veya ürünler veya
15.4 Alıcı tarafından Malların uygun olmayan şekilde birleştirilmesi, kurulması, kullanılması,
işlenmesi ve saklanması veya
15.5 Sözleşmeye bağlı veya Sözleşmeyle ilgili olarak, yasal yükümlülük ihmal ve ihlali dahil olmak
üzere Alıcının sözleşme kapsamında sorumluluklarını ihlali, her türlü temsil, beyan veya haksız fiil
veya ihmal veya
15.6 Alıcının veya Bağlı Kuruluşlarının çalışanının (çalışanlarının) istihdamı veya istihdamının
sonlandırılması veya Sözleşmenin başlangıcı veya sonlandırılması için istihdamı Şirkete veya
Bağlık Kuruluşlarından birine aktarılan veya istihdamlarının veya söz konusu taleplerin aktarılması
talebinde bulunan Hizmetlere benzer hizmetler sunan kişiler veya
15.7 Sözleşmenin sonlandırılmasına bağlı olarak Şirketin veya Bağlı Kuruluşlarının
çalışanının(çalışanlarının) istihdamının sonlandırılması.
16. SATIŞ PROMOSYON BİLGİLERİ
Şirket kataloglarının, teknik sirküler, fiyat listelerinin ve her türü ortamda verilen diğer bilgilerin
hazırlanması konusunda her türlü önlemi alsa da, söz konusu yayının ve bilginin sadece Alıcının
genel olarak yönlendirilmesiyle ilgili olduğu ve burada bulunan detayların Şirket tarafından
herhangi bir beyan veya garanti niteliği taşımayacağı ve Şirket üzerinde bağlayıcı olmayacağı
kabul edilir.
17. BİLDİRİMLER
17.1 Bu sözleşme hükümlerine göre verilecek tüm bildirimler yazılı olacaktır ve kurye veya iadeli
taahhütlü posta ile teslim edilebilir veya gönderilebilir; bu şekilde ilgili tarafın bir sonraki sayfada
belirtilen adresine veya söz konusu tarafın zaman zaman yazılı olarak bildirdiği adrese yapılan
bildirimler, posta ile gönderildiğinde posta gönderiminden 48 (kırk sekiz) saat sonra hüküm arz
etmek üzere, geçerli ve yerine getirilmiş sayılacaktır.
18. DEVİR VE TEMLİK
Alıcı, Şirketin yazılı izni olmaksızın Sözleşmeyi ve ilgili haklarını başka birine devretmeyecek veya
devretmiş veya temlik etmiş gibi görünmeyecektir. Sözleşme kapsamındaki haklar Şirket
tarafından serbestçe devredilebilir ve bu tür bir devir durumunda, Sözleşmede Şirkete yapılan tüm
atıflarda devralanlar da dahil edilmiş sayılacaktır. Şirket, her zaman, Sözleşme kapsamındaki tüm
haklarını ve yükümlülüklerini alt yüklenici sözleşmesi yaparak devredebilir, aktarabilir, ipotek
edebilir, temlik edebilir veya her türlü şekilde dağıtabilir.
19. YASA
Sözleşme ve Sözleşmeden kaynaklanan tüm hususlar, anlaşmazlıklar veya talepler (sözleşmeden
doğan veya yasa veya düzenleme ihlalinden kaynaklanan sözleşme dışı talepler ile ilgili olsun
veya olmasın) Türk hukukuna tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.

20. YARGI YETKİSİ
İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşmeye ilişkin tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim
Merkezi (ISTAC) Tahkim Kuralları uyarınca üç hakem tarafından nihai olarak tahkim yoluyla
çözümlenecektir. Tahkim dili İngilizcedir. Tahkim yeri İstanbul, Türkiye’dir.
21. BAŞLIKLAR
Bu koşulların başlıkları sadece kolaylık sağlamak içindir ve yorumlamada bir etkisi olmayacaktır.
22. SAĞLIK VE GÜVENLİK
Alıcı, Şirket tarafından verilen Malların tasarlandığı veya test edildiği kullanım amacına veya
herhangi bir kişi tarafından iş sırasında kuruldukları, kullanıldıkları, temizlendikleri veya bakım
yapıldıkları yahut söküldükleri ya da imha edildikleri herhangi bir zamanda sağlık ve güvenliğe
ilişkin tehdit oluşturmamalarını sağlamaya ilişkin her türlü bilgi veya revize bilgiyi göz önünde
bulunduracağını (ve kendisine yeterli bilginin verildiğini ve bunları anlamış sayılacağını) kabul
eder. Alıcı, makul olarak uygulanabilir olduğu ölçüde, Malların yukarıda bahsedildiği şekilde
herhangi bir zamanda sağlık ve güvenliğe yönelik tehdit oluşturmamalarını sağlamak amacıyla söz
konusu bilgilerde belirtilebilecek tedbirleri almayı taahhüt eder. Alıcı, tüm Bağlı Kuruluşları ile
Malların sonraki zilyetlerinin bu kapsamda yönlendirilmelerini ve bu Koşul doğrultusunda önlem
almalarını sağlayacaktır. Bu amaçla, Alıcıya teslimat öncesi Malları test etme ve incelemesi için
makul bir fırsat verilmiş sayılacaktır.
23. GENEL
23.1 Şirketin Bağlı Kuruluşları Sözleşmenin hükümlerini icra edebilir. Şirketin Bağlı Kuruluşu
olmayan Sözleşmeye taraf olmayan bir kişinin Sözleşmenin herhangi bir şartını icra etme hakkı
yoktur. Bu Koşul, Yasa uyarınca aksi mevcut olan herhangi bir kişinin hakkını veya yasal çözüm
yolunu etkilemez. Sözleşme kapsamına tarafların haklarının sonlandırılması, feshedilmesi veya
her türlü değişikliğin kabul edilmesi, feragat veya uzlaşma, Sözleşmeye taraf olmayan kişilerin
iznine tabi değildir.
23.2 Sözleşme, Malların satışı ve Hizmetlerin verilmesi ile bağlantılı olarak Alıcı ve Şirket
arasındaki tüm anlaşmayı ve mutabakatı belirlemekte olup, Malların/Hizmetlerin satışı koşullarını
ve kurallarını belirlemeye yönelik daha önce Şirket tarafından verilen tüm belgeleri geçersiz
kılacaktır ve onların yerine geçecektir. Alıcı, Sözleşmede açık bir şekilde belirtilmedikçe, Alıcıya
Şirket tarafından veya Şirket adına herhangi bir garanti, beyan veya vaatte bulunulmadığını ve
Sözleşmenin verilen garanti, beyan ve vaatler tamamen veya kısmen esas alınarak kurulmadığını
kabul eder. Alıcı, tüm garantiler, beyanlar veya vaatlerle bağlantılı olarak veya bunlardan
kaynaklanan hakların ve yasal çözüm yollarının sözleşme ihlali için olacağını ve Sözleşmeyi diğer
bir şekilde iptal etme hakkı dahil olmak üzere her türlü haktan gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak
feragat ettiğini kabul etmektedir.
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