SPIRAX SARCO VALF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÜRÜNLERİN SATIŞINA VE HİZMETLERİN TEMİNİNE İLİŞKİN GENEL KOŞULLAR

1.

Tanımlar
“İş Günleri”, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan bankaların açık olduğu günleri (Cumartesi,
Pazar veya resmi tatil günleri hariç) ifade eder.
“Alıcı”, Satıcının bir müşterisini ifade eder.
“Koşullar”, ürünlerin satışına veya hizmetlerin teminine ya da her ikisine ilişkin işbu hüküm ve
koşulları ifade eder.
“Sözleşme”, Satıcı ile Alıcı arasında ürünlerin satışına veya hizmetlerin teminine ya da her ikisine
yönelik yapılan bağlayıcı sözleşmeyi ifade eder.
“Acil Durum Yardım Çağırma”, Hizmetlerin ifa edilmesine yönelik bir Sözleşme ile bağlantılı olarak
bu Koşullar uyarınca Alıcının tesisinde veya Alıcıya Satıcı tarafından temin edilen ekipmanlarda
meydana gelen acil durum arızalarına yönelik yardım çağırma hizmetini ifade eder.
“Mücbir Sebep Olayı”, grev, lokavt veya diğer endüstriyel anlaşmazlıklar (Satıcının veya başka bir
tarafın iş gücüyle ilgili olsun veya olmasın), bir kamu hizmetinde ya da ulaşım ağında meydana gelen
aksaklıklar, doğal afetler, savaş, isyan, terörizm, halk ayaklanması, kasıtlı zarar verme, herhangi bir
hukuki ya da resmi emir, kural, düzenleme veya yönlendirmeye riayet etme, kaza, tesis veya
makinelerin arızalanması, yangın, sel, fırtına, tedarikçilerin veya alt yüklenicilerin yükümlülüklerini
yerine getirmemesi gibi olaylar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla makul bir bakış açısıyla
Satıcının denetiminin ötesinde olduğu görülen olayları ifade eder.
“Ürünler”, Sipariş Onayında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Alıcıya Satıcı tarafından satılması
konusunda mutabakata varılmış olan ürünleri ifade eder.
“Fikri Mülkiyet Hakları”, dünyanın her yerinde geçerli telif hakları, veritabanı hakları, yarı iletken
topoğrafya hakları, tasarım hakları, ticari markalar, ticari isimler, patentler, etki alanı adları ve benzer
niteliği haiz (tescilli olsun veya olmasın) diğer tüm fikri mülkiyet haklarını ifade eder.
“Kayıplar” şu anlama gelir:
(a) her tür dolaylı, özel veya sonuca bağlı kayıp veya hasarlar veya
(b) veri ya da başka ekipman veya mülk kaybı veya
(c) ekonomik kayıp ya da zarar veya
(d) üçüncü tarafların maruz kaldığı herhangi bir türden kayıp veya hasardan kaynaklanan
yükümlülükler (her bir olayda arızi ve cezai tazminatlar da dahil) veya
(e) her türlü fiili veya tahmini kar, çıkar, gelir kaybı, tahmini tasarruf veya iş ya da itibarın
zedelenmesi kaynaklı kayıplar.
“Satıcı”, Spirax Sarco Valf Sanayi ve Ticaret A.Ş.'i ifade eder.
“Hizmetler”, Sipariş Onayında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Alıcıya Satıcı tarafından temin
edilmesi konusunda mutabakata varılmış olan hizmetleri ifade eder.
“Ürün Şartnamesi”, Satıcı ile Alıcı arasında yazılı olarak karara bağlanan Ürünlere yönelik
şartnameyi ifade eder.
“Hizmet Şartnamesi”, Satıcı ile Alıcı arasında yazılı olarak karara bağlanan Hizmetlere yönelik
şartnameyi ifade eder.

(ii) yürürlükteki herhangi bir yasal veya mevzuata ilişkin gereklilik doğrultusunda.
(d) Satıcı, Ürünlerin fiyatını teslimattan önce herhangi bir zamanda Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak,
Ürünlerin maliyetinin Satıcı açısından aşağıdaki nedenlerle artışını yansıtacak şekilde artırabilir:
(i) döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vergi ve harçlardaki artışlar, Ürünleri satın alma veya üretme
maliyetindeki artışlar dahil olmak üzere Satıcının kontrolü dışında kalan tüm faktörler;
(ii) Alıcının sipariş edilen Ürünlerin teslimat tarih(ler)inin, miktarların veya türlerinin ya da Ürün
Şartnamesinin değiştirilmesine yönelik herhangi bir talebi veya
(iii) Alıcının Ürünlerle ilgili herhangi bir talimatından veya Alıcının Ürünlerle ilgili olarak Satıcıya yeterli
ya da doğru bilgileri veya talimatları verememesinden kaynaklanan her türlü gecikme.
(e) Alıcı tarafından daha sonra sipariş edilmeyen ürün ve hizmetlere ilişkin tüm çizimler, tasarımlar ve fiyat
teklifleri Satıcının mülkiyetinde kalacaktır ve Alıcı tarafından gizli tutularak hiçbir şekilde
kullanılmayacaktır. Satıcının söz konusu çizimler, tasarımlar ve fiyat teklifleri ile bağlantılı olarak
herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
6.
(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

(f)
(g)

(h)
Sözleşmelerin Yorumlanması
Uluslararası Satışlar hakkındaki Yeknesak Yasa, Ürünlerin Uluslararası Satışına İlişkin Sözleşmeler
Hakkındaki Birleşmiş Milletler Anlaşması ve Uluslararası Ticaret Odası'nın hazırladığı, ticaret
koşullarının yorumlanmasına yönelik uluslararası kurallar (INCOTERMS) hariç tutulacaktır. Tüm
Sözleşmelerin yapısı, geçerliliği ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve
Sözleşmelerden kaynaklanan her türlü tazminat talebi veya uyuşmazlık, Satıcının Alıcı aleyhine yetkili
başka herhangi bir mahkemede dava açma hakkına halel getirmeksizin Türkiye Cumhuriyeti
mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olup bu mahkemeler tarafından karara bağlanacaktır.
Herhangi bir veya daha fazla sayıda yargı bölgesinde yasal takibat başlatılması, Satıcının, bu yargı
bölgesinde geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, eş zamanlı olsun veya olmasın başka bir yargı
bölgesinde takibat başlatmasına engel olmayacaktır.
(b) Bir Sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz
olması, bu Sözleşmede yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini hiçbir şekilde
etkilemeyecektir. Böylesi hükümler, geçerli veya uygulanabilir nitelik kazanmaları için gereken asgari
ölçüde değiştirilmiş kabul edilecektir. Böylesi bir değişiklik mümkün değilse, ilgili hüküm ayrılmış kabul
edilecek ve söz konusu ayırma amaçları doğrultusunda gerekli olduğunda daha sonra yapılacak
değişikliğe tabi olacaktır.
(c) Burada kullanılan başlıklar sadece kolaylık sağlamak amaçlıdır ve yapıyı etkilemez.
(d) Tekil olarak yazılan sözcükler çoğullarını, çoğul olarak yazılan sözcükler tekillerini kapsar.
(e) Bağlam aksini gerektirmedikçe, bir Koşula atıfta bulunulduğunda, bu Koşullarda yer alan bir Koşul
ifade edilmektedir.
2.
(a)

3. Sözleşmelerin Oluşturulması ve Hüküm ve Koşulların Uygulanması
(a) Tüm Sözleşmelerin bu Koşulları kapsadığı kabul edilecektir.
(b) Bu Koşullar üzerinde yapılacak hiçbir değişiklik, yazılı olarak açıkça kabul edilip Satıcının imza
yetkisini haiz bir temsilcisi tarafından imzalanmadığı sürece geçerli olmayacak ve bir Sözleşme
üzerinde yapılacak hiçbir değişiklik yazılı olmadığı ve hem Satıcı hem de Alıcı (ya da yetkili
temsilcileri) tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir.
(c) Muhtemel Alıcı, ürün veya hizmet (ya da her ikisi) siparişini varsa Satıcının satın alma emri standart
formunu doldurarak veya kendi satın alma emri formunu (her iki durumda da bu form "Satın Alma
Emri" olarak anılır) göndererek verecektir. Her Satın Alma Emri, muhtemel Alıcı tarafından Satıcının
işbu Koşullara tabi Satın Alma Emrinde belirtilen ürün veya hizmetlerini (ya da her ikisini birden) satın
almaya yönelik bir teklif olarak kabul edilecektir.
(d) Satın Alma Emri, sadece Satıcının muhtemel Alıcıya teklifinin bu Koşullar kapsamında kabul edildiğini
gösteren bir sipariş onay formu ("Sipariş Onayı") düzenlediğinde kabul edilmiş olarak
değerlendirilecektir. Satıcı ile Alıcı arasındaki bir Sözleşme, Satıcının ilgili ürün veya hizmetleri (ya da
her ikisi) Alıcıya teslim ettiği saatte ve tarihte vücut bulmuş olacaktır.
(e) Sözleşme, Satıcı ile Alıcı arasındaki anlaşmanın bütününü teşkil edecektir ve Alıcı, Sözleşmede
belirtilmemiş olduğu halde Satıcı tarafından veya Satıcı adına yapılan veya verilen herhangi bir beyan,
taahhüt veya açıklamaya bel bağlamadığını kabul eder.
(f) Alıcı, Satın Alma Emrinde ve geçerli diğer şartnamelerde yer alan, sipariş edilen ürün veya hizmetlere
(ya da her ikisine birden) ilişkin açıklamanın eksiksiz ve doğru olmasını sağlayacaktır.
(g) Bu Koşullar, Alıcının uygulamaya koymak veya dahil etmek isteyeceği ya da ticaret, gümrük,
uygulama veya daha önceki süreçlerde kararlaştırılan teamüllerin işaret ettiği diğer tüm hüküm ve
koşullar hariç tutularak Sözleşmeye uygulanır. Bu Koşullar, Satıcı tarafından yazılı olarak
düzenlenecek ve Sipariş Onayında teyit edilecek ilave hüküm ve koşullarla genişletilebilir.
Fiyat Teklifleri ve Satın Alma Emirleri
Satıcı tarafından düzenlenen herhangi bir fiyat teklifi, Satıcı Alıcıya bir Sipariş Onayı göndermediği
sürece taraflar arasında o teklifle ilgili herhangi bir Sözleşme yapılmış sayılmayacağı esas alınarak
gönderilir ve bu şartlar oluşana kadar da bir teklif teşkil etmez.
(b) Satıcı tarafından düzenlenen herhangi bir fiyat teklifi, Satıcının daha önce Alıcıya yazılı bir bildirimde
bulunarak geri çekmemiş olması koşuluyla, düzenlenme tarihinden itibaren 15 İş Gününü kapsayan bir
süre için geçerlidir.
(c) Koşul 4(d)'ye tabi olmak şartıyla, Satıcının fiyat teklifinin geçerlilik süresi içinde bulunması ve kabul
anında Satıcı tarafından yazılı geri çekme bildirimi düzenlenmemiş olması kaydıyla, Satıcı tarafından
kabul edilen herhangi bir Satın Alma Emri, ürün veya hizmetlerin (ya da her ikisinin birden) fiyatının
Satıcının fiyat teklifinde belirtilen fiyat olması koşuluyla kabul edilecektir.
(d) Satıcı, fiyat teklifinin geçerlilik süresi içinde ve Sözleşme vücut bulmadan önce herhangi bir zamanda
fiyat teklifinin geri çekilmesine yönelik yazılı bildirimde bulunma hakkını saklı tutar. Satıcının satışa
sunduğu veya temin ettiği herhangi bir ürün veya hizmetin (ya da her ikisinin birden) fiyatını
değiştirmesi durumunda, söz konusu ürün veya hizmetlere (ya da her ikisine birden) ilişkin mevcut tüm
fiyat teklifleri otomatik olarak geri çekilmiş kabul edilecek ve Satıcı muhtemel Alıcı için yeni bir fiyat
teklifi hazırlayacaktır.
(e) Satıcının fiyat teklifinde belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir.
(f) Muhtemel Alıcı tarafından işleme koyulan tüm Satın Alma Emirleri, faks, posta veya e-posta yoluyla ya
da Satıcı tarafından önceden yazılı olarak kabul edilmesi halinde telefon veya Satıcının muhtemel
Alıcıların siparişlerini geçip ödemelerini yapmalarına yönelik elektronik sistemi üzerinden işleme
koyulacaktır.
4.
(a)

ÜRÜNLERİN SATIŞI
Ürünler
Ürünler, Ürün Şartnamesi içinde açıklanmıştır. Ürünler, esasa ilişkin açılardan Ürün Şartnamesine
uygun olacaktır. Ürün Şartnamesinde belirtilen tüm boyut veya ağırlıklar sadece birer tahmindir.
(b) Tüm performans rakamları, açıklamalar (Ürün Şartnamesinde belirtilen açıklamalar dışında kalanlar),
çizimler ve Ürün numuneleri, sadece kılavuz görevi görmesi amaçlanan tahminlerdir. Satıcı, bunların
doğruluğundan sorumlu tutulamayacağı gibi, bunlar Sözleşmenin bir parçasını da teşkil
etmeyeceklerdir. Hiçbir Sözleşme, numuneye göre sözleşme niteliği taşımayacaktır.
(c) Satıcı Ürün Şartnamesini aşağıdaki durumlarda değiştirebilir:
(i) Alıcının memnuniyetini artıracağını makul biçimde tespit edebildiği veya Ürünler açısından
iyileştirme teşkil edecek değişiklikler yapmak amacıyla veya
5.
(a)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

Sevkiyat ve Teslimat
İşbu Koşul 6'nın amaçları doğrultusunda, "Ürünler" teslimatın parçalar halinde yapılmadığı durumlarda
bir bütün olarak Ürünleri, parçalar halinde yapıldığı durumlarda ise Ürünlere ilişkin her teslimat
parçasını ifade edecektir.
Satıcı tarafından yazılı olarak aksi kabul edilmediği sürece Ürünlerin teslimatı Satıcı tarafından Sipariş
Onayında belirtilen yerde ("Teslimat Noktası") gerçekleşecektir.
Belirtilen teslimat tarihler tahminidir ve teslimatın saati hayati önem taşımaz. Satıcı, belirtilen herhangi
bir teslimat tarihine uymak için makul gayreti gösterecektir. Teslimat için herhangi bir tarih
belirtilmediyse, teslimat makul bir süre içinde yapılacaktır.
SATICI, KENDİ İHMALİNDEN KAYNAKLANMIŞ BİLE OLSA, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI
OLARAK ÜRÜNLERİN TESLİMATINDA YAŞANACAK HERHANGİ BİR GECİKMEDEN
KAYNAKLANAN OLASI KAYIPLARDAN (TANIMLANDIĞI ÜZERE) SORUMLU
TUTULMAYACAKTIR.
ÜRÜNLERİN TESLİMATINDA YAŞANACAK HERHANGİ BİR GECİKME, BU GECİKMENİN
SÜRESİ YÜZ SEKSEN (180) GÜNÜ AŞMADIĞI SÜRECE, ALICIYA SÖZLEŞMEYİ FESİH VEYA
İPTAL ETME HAKKI VERMEZ.
Ürünlerin teslimatı, Ürünlerin Teslimat Noktasına vardığı anda tamamlanmış olacaktır. Ürünlerle ilgili
risk, Ürünlerin teslimatının tamamlanmasıyla Alıcıya geçecektir.
Sözleşmenin açıkça aksini belirttiği durumlar haricinde, standart nakliye ve paketleme fiyata dahil
değildir. Satıcı teslimat yöntemini kendi seçip nakliye maliyetini Alıcıya yükleyebilir. Ürünlerin Alıcının
talebi doğrultusunda herhangi bir özel veya ekspres dağıtım aracıyla teslim edileceği durumlarda,
Satıcı nakliye maliyetinin tümünü Alıcıya yükleyecektir. Özel ambalajın gerekli olduğu durumlarda
(ister Alıcının talebiyle, ister Satıcının özel ambalajı gerekli bulması nedeniyle olsun), Satıcı söz
konusu ambalajın tüm maliyetini Alıcıya yükleyecektir.
Sözleşmenin şart koştuğu durumlarda, nakledilmekte olan Ürünlerin nakliye ve/veya sigorta
sözleşmelerini yaparken Satıcı tek başına Alıcının aracısı gibi hareket ediyor kabul edilecektir.
Alıcı:
(i) Ürünleri teslimat sırasında incelemekle;
(ii) Satıcıyı ve varsa nakliye şirketini olası ürün eksiklikleri veya hasarları ile ilgili olarak teslimat
tarihini takip eden dört (4) İş Günü içinde, teslimatın gerçekleşmemesi durumunda ise Ürünlerin
olağan gidişatta teslim alınması gereken tarihten itibaren on (10) İş Günü içinde yazılı olarak
bilgilendirmekle ve
(iii) eksik veya hasarlı teslimat durumunda, Satıcıya Ürünleri incelemesi için makul bir fırsat vermekle
yükümlüdür,
aksi halde Ürünler Alıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
SATICININ ÜRÜNLERİN TESLİM EDİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ, ÜRÜNLERİ MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE TESLİM ETMEKLE VEYA TESLİM
EDİLMEYEN ÜRÜNLER İÇİN DÜZENLENEN FATURALARA KARŞILIK SÖZLEŞME FİYATIYLA
ORANTILI BİR FİYAT ÜZERİNDEN BİR ALACAK NOTU DÜZENLEMEKLE SINIRLI OLACAKTIR.
Satıcı Ürünleri parçalar halinde teslim edebilir, bu durumda her parça ayrı bir Sözleşme olarak kabul
edilecektir. Burada belirtilen diğer hükümleri sınırlamaksızın, herhangi bir Sözleşme veya teslimat
parçası ile ilgili olarak teslimattaki herhangi bir eksiklik veya kusur, Alıcıya diğer Sözleşmeleri veya
teslimat parçalarını reddetme veya iptal etme hakkı verecektir.
Alıcının, hazır olduklarına dair Satıcının Alıcıya bildirimde bulunduğu Ürünlerin teslimatını iki (2) İş
Günü içinde herhangi bir nedenle kabul edememesi veya Ürünler Satıcı tarafından teslimata hazır hale
getirildiğinde Alıcının henüz bunlara yönelik uygun talimat, belge, lisans veya yetki belgelerini
sağlamamış olması nedeniyle Satıcının Ürünleri zamanında teslim edememesi durumunda, bu
olumsuzlukların bir Mücbir Sebep Olayından kaynaklandığı durumlar hariç olmak üzere:
(i) Ürünlerin teslimatı, Satıcının Alıcıyı Ürünlerin hazır olduğuna dair bilgilendirdiği günden sonraki
ikinci (2.) İş Günü saat 9.00'da tamamlanmış kabul edilecektir;
(ii) Ürünlerle ilgili risk, teslimatın tamamlanmasıyla Alıcıya geçecektir ve
(iii) Satıcı Ürünleri teslimat gerçekleşene kadar muhafaza edebilir, bununla ilgili tüm maliyet ve
masraflardan (depolama ve sigorta dahil, ancak bunlarla sınırlı değil) Alıcı sorumlu olacaktır.
Alıcının teslime hazır Ürünleri teslim alamadığı durumlarda Satıcının maruz kaldığı tüm
Kayıplardan Alıcı sorumlu olacaktır.
Satıcının Alıcıya Ürünlerin hazır olduğuna dair bildirimde bulunmasını takip eden on (10) İş Günü
içinde Alıcının Ürün teslimatını kabul etmemiş olması halinde, Satıcı Ürünleri kısmen veya tamamen
başkasına satabilir ya da elinden çıkarabilir.

Mülkiyet
Temin edilen Ürünlerin mülkiyeti, Satıcı aşağıdakilere karşılık tam ödemeyi (gecikme faizlerine ilişkin
ödeme dahil) kullanılabilir bakiyesinde görene kadar Alıcıya geçmeyecektir:
(i) Ürünler ve
(ii) Satıcının Alıcıya sağladığı ve buna karşılık ödeme yapılması gereken diğer tüm ürün veya
hizmetler.
(b) Ürünlerin mülkiyeti Alıcıya geçene kadar Alıcı:
(i) Ürünlerin emanetçisi olacaktır;
(ii) Ürünlerin kolaylıkla Satıcının mülkü olarak tanımlanabilmesine olanak tanımak için Ürünleri
Alıcının elinde bulundurduğu diğer tüm ürünlerden ayrı muhafaza edecektir;
(iii) Ürünler üzerindeki veya Ürünlerle ilişkili herhangi bir tanımlayıcı işareti ya da ambalajı
sökmeyecek, tahrif etmeyecek veya gizlemeyecektir;
(iv) Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın Ürünleri Alıcının tesis, fabrika veya ekipmanlarına
sabitlemeyecek veya eklemeyecek ya da bu sayılanlarla birleştirmeyecektir;
(v) Ürünleri tatmin edici durumda muhafaza edecektir;
(vi) Ürünlere ilişkin riskin aktarılması ile Ürünlerin mülkiyetinin aktarılması arasındaki dönemde
Ürünleri tam fiyatı üzerinden Satıcı tarafından onaylanan itibarlı bir sigortacıya tüm risklere karşı
sigortalatacak ve Ürünlerin mülkiyeti Alıcıya geçene kadar Satıcının Ürünlerdeki hakkının sigorta
poliçesine yazılmasını sağlayacaktır. Alıcı Ürünleri sigorta altına almazsa, bunu Alıcı yerine Satıcı
yapabilir. Bu durumda, Satıcının talebi üzerine ilgili masrafları Alıcı geri ödeyecektir. Alıcı,
Ürünlerin mülkiyeti Alıcıya geçene kadar sigorta poliçesini ve getirilerini Alıcı adına emanette
tutacaktır;
(vii) 21(a)(iv) ila 21(a)(x) numaralı Koşullarda listelenen olaylardan herhangi birine maruz kaldığında
derhal Satıcıyı bilgilendirecektir;
(viii) Satıcının Ürünlerle ilgili olarak zaman zaman talep edebileceği bilgileri Satıcıya verecektir ve
(ix) Ürünleri veya Ürünler üzerindeki herhangi bir hakkı ya da menfaati elinden çıkarmayacak, ücrete
tabi kılmayacak veya engellemeyecek ya da bunları yapıyor gibi görünmeyecektir,
fakat Alıcı, işlerinin olağan seyri içinde Ürünleri emsaline uygun koşullarda bağımsız bir üçüncü
tarafa tekrar satabilir.
(c) Ürünlerin mülkiyetinin Alıcıya geçmesinden önce Alıcının 21(a)(iv) ila 21(a)(x) numaralı Koşullarda
listelenen olaylardan herhangi birine maruz kalması veya Satıcının böylesi bir olayın gerçekleşmek
üzere olduğuna inanmak için makul nedenleri olması ve bunu Alıcıya bildirmesi durumunda, Ürünlerin
tekrar satılmamış veya geri dönülemez biçimde başka bir ürünle birleştirilmemiş olması koşuluyla ve
Satıcının sahip olabileceği diğer her türlü hak ve çözüm yolları kısıtlanmaksızın, Satıcı dilediği zaman
Alıcıdan Ürünleri iade etmesini talep edebilir ve Alıcının bunu hemen yapmaması durumunda, Satıcı
Ürünleri kurtarmak için muhafaza edildikleri Alıcıya veya bir üçüncü tarafa ait herhangi bir tesise
girebilir.
7.
(a)

Ürünlere yönelik Garanti
Satıcı, Koşul 8(b)'ye tabi olmak kaydıyla, Ürünlerin teslimat anında ve teslimat tarihinden itibaren 24 ay
süreyle:
(i) Ürün Şartnamesine uygun olacağını ve
(ii) gerek malzeme gerekse işçilik açısından maddi kusur barındırmayacağını taahhüt eder.
(b) Satıcı, ambalajlanmış veya elektrikli ya da elektronik olarak kontrol edilen veya etkinleştirilen Ürünler
ile ilgili olarak, teslimat anında ve teslimat tarihinden itibaren on iki (12) aylık bir süreyle, böylesi
Ürünlerin:
(i) Ürün Şartnamesine uygun olacağını ve
(ii) gerek malzeme gerekse işçilik açısından maddi kusur barındırmayacağını taahhüt eder.
8.
(a)

İşbu Koşul 8'in geri kalan kısmına tabi olmak kaydıyla, Alıcının Ürünleri bu Ürünlere ilişkin (Koşul 8(a)
veya 8(b)'de belirtilen) garanti dönemi içinde iade etmesi ve Satıcının yapacağı incelemede söz
konusu Ürünlerin malzeme veya işçilik açısından kusurlu olduğunu ya da Ürün Şartnamesindeki ilgili
şartı karşılamadığını tespit etmesi durumunda, Satıcı:
(i) Söz konusu Ürünlerin malzeme ya da işçilik açısından veya Ürün Şartnamesindeki ilgili şartı
karşılamak yönünden kusurlu olduğuna dair Alıcıya bildirimde bulunacak ve
(ii) bu konuyla ilgili Alıcıya bildirimde bulunduktan sonra;
(aa) üretimi Satıcı tarafından yapılan Ürünlerle ilgili olarak Satıcının kendi takdirine göre uygun
bulması halinde, ücret talep etmeksizin (Satıcının tasarrufuyla) kusurlu Ürünleri onarmak,
kusurlu Ürünlerin kusurlu bileşenlerini değiştirmek veya kusurlu Ürünleri (bir bütün olarak)
değiştirmek suretiyle söz konusu kusurları düzeltecektir veya
(bb) Satıcı tarafından temin edilen fakat onun tarafından üretilmeyen Ürünlerle ilgili olarak ve bu
konuda yetkiye sahip olduğu ölçüde, masrafları Alıcıya ait olmak koşuluyla ve bu konuyla
bağlantılı olarak Satıcının maruz kalabileceği her türlü Kayba karşı Satıcıyı tazmin edecek
şekilde (uygunsa teminatlı olarak), söz konusu kusur bağlamında Ürünlerin veya Ürünlerin
herhangi bir parçasının ya da bileşeninin üreticisi ve/veya tedarikçisinin Satıcıya borçlu
olabileceği yükümlülük ve garantilerden kaynaklanan çıkarları Alıcıya devredecek veya
kendi takdiri doğrultusunda bu çıkarları başka şekilde Alıcıya ulaştırmak adına makul her
türlü gayreti gösterecektir.
(d) Ürünlerdeki kusurun aşağıdaki nitelikleri taşıması durumunda yukarıdaki garantiler geçerli olacaktır:
(i) tamamen veya kısmen Ürünlerin nakledilmesinin bir sonucu olarak Ürünlerde zorunlu biçimde
ortaya çıkan kalite kaybından kaynaklanması;
(ii) Ürünlerin riskinin Alıcıya ait olduğu dönemde aşağıdaki nedenlerden kaynaklanması:
(aa) Alıcının veya çalışanlarının, aracılarının, danışmanlarının ya da alt yüklenicilerinin ağır
kusuru veya ihmali;
(bb) bir kaza meydana gelmesi;
(cc) Alıcının Satıcının Ürünlerin depolanması, kullanımı, kurulumu, hizmete alınması veya
bakımı ile ilgili talimatlarını uygulamaması;
(dd) Alıcının doğru ticari uygulamaları takip etmemesi;
(ee) Alıcının söz konusu Ürünleri Satıcının yazılı onayı olmadan değiştirmesi veya onarması;
(ff) olağan aşınma ve yıpranma, ihmal veya hidrolik şok, aşındırıcı saldırısı ya da sistemde aşırı
pislik birikmesi gibi (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) anormal koşullar, Radyo Frekans
Girişimi veya elektrik besleme arızası.
(e) Satıcı, işbu Koşul 8 kapsamında açıklananlar hariç olmak üzere, Ürünlerin işbu Koşul 8 kapsamında
belirtilen taahhütlere uymaması ile ilgili olarak Alıcıya karşı herhangi bir yükümlülük taşımayacaktır.
(f) Bu Koşulların ihtiva ettiği hükümler, Koşul 8(c) kapsamında Satıcının temin edeceği tüm onarılmış
veya ikame Ürünler için de geçerli olacaktır.
(c)

İadeler
Alıcının Ürünleri (veya bir kısmını) Satıcının önceden yazılı onayı olmaksızın iade etmesi durumunda,
Satıcı Alıcı tarafından ödenen tutarları Alıcıya geri ödemeyecektir. Söz konusu onayın verilmiş olması
durumunda, Alıcı faturalandırılan tutarın yüzde otuzu (%30) oranında bir tutarı asgari hizmet bedeli
olarak Satıcıya ödemeyi kabul eder.
(b) Satıcının Ürünler için geri ödeme yapabilmesi için Ürünlerin nakliye sırasındaki olası hasarlardan
korunacak şekilde paketlenmiş olması ve Satıcı tarafından Alıcıya teslim edildikleri tarihten itibaren
yirmi iki (22) İş Günü içinde satılabilir durumda teslim alınması gerekir. İşbu Koşul 9(b) içinde yer alan
"Ürünler" terimi, Koşul 6(a) içinde belirtilen anlamı taşır.
9.
(a)

10. Talimatlar ve İş Sağlığı ve Güvenliği
(a) Alıcı, Satıcının Ürünlerin kullanımı ve uygulanması hakkındaki talimatlarının ve varsa bunlar üzerinde
yapılan revizyonların hükümlerine sıkı sıkıya riayet edecek ve Alıcı dışında Ürünleri elinde bulunduran
ya da Ürünlere erişimi olan tüm kişilerin bu talimatlara vakıf olmasını ve uymasını sağlayacaktır.
(b) Alıcı, Ürünlerin Satıcının kurulum, çalıştırma ve bakım talimatlarına sıkı biçimde uymadan
kullanılmasıyla bağlantılı olarak Satıcının maruz kaldığı tüm kayıplardan tek başına sorumlu olacak ve
Satıcıyı tazmin edecektir.
11. Yurt Dışına Satışlar
(a) Ürünlerin ihracat amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edildiği durumlarda aşağıdaki ek Koşullar
geçerli olacak ve işbu Koşul 11'in hükümleri ile başka herhangi bir Koşul arasında ihtilaf olması
durumunda, işbu Koşul 11 hükümleri amir hüküm kabul edilecektir.
(b) Yurt dışı teslimatların maliyetine yönelik ücretler ve belgeler Sözleşmede belirtildiği şekilde olacaktır.
(c) Ödeme, Satıcı ile Alıcı arasında yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece, Alıcı tarafından Satıcı
lehine Sipariş Onayının alınmasının hemen ardından açılan, Satıcı açısından kabul edilebilir bir
Türkiye Cumhuriyeti bankası tarafından onaylanan ve Satıcı açısından tatminkar nitelikte olan bir gayri
kabili rücu akreditif ile yapılacaktır. Akreditif, Ürünler için Satıcıya ödenecek tutar (ödenecek her türlü
vergi ve harç ile birlikte) üzerinden düzenlenecek ve altı ay süreyle geçerli olacaktır. Satıcı, akreditifte
belirtilen belgeleri söz konusu Türkiye Cumhuriyeti bankasına ibraz ettiği an itibariyle ödemeyi nakit
olarak tahsil etme hakkına sahip olacaktır.
(d) Aksi yazılı olarak özellikle kararlaştırılmadığı sürece, Türkiye Cumhuriyeti dışındaki bir Alıcıya
yapılacak teslimat, Uluslararası Ticaret Odası'nın hazırladığı, ticaret koşullarının yorumlanmasına
yönelik uluslararası kuralların (INCOTERMS) öngördüğü "Ticari İşletmede Teslim" kuralı çerçevesinde
gerçekleştirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti dışındaki teslimatlarda, aksi Satıcı tarafından yazılı olarak
özellikle kabul edilmediği sürece, Satıcı Ürünlerin nakliye sırasında uğradığı hasarlar veya deniz ya da
savaş riskleri ile ilgili olarak herhangi bir yükümlülüğü kabul etmez.
(e) Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü ihracat, tekrar ihracat veya ithalatlarla bağlantılı olarak tüm
zorunlu ruhsatnameler veya gerekli diğer resmi yetki belgelerinin temininden ihracat durumunda
ihracatı yapan taraf, ithalat durumunda ise ithalatı yapan taraf sorumlu olacaktır. Taraflar böylesi
gerekli ruhsat veya yetki belgelerinin temin edilmesinde birbiriyle iş birliği yapacak ve tarafların
herhangi birinin gerekli ruhsat ya da resmi yetki belgeleri için yapacağı başvurularla bağlantılı olarak
gerekebilecek Ürünlerin aktarımı, kullanımı, elden çıkarılması, son kullanımı, tedarik kaynağı,
milliyetleri ve tekrar ihracı ile ilgili belge, sertifika ve güvenceleri temin edeceklerdir.
(f) Söz konusu ruhsat veya yetki belgelerinin teminiyle bağlantılı her tür resmi ücret veya harç, Ürünlerin
ihraç edilmesi durumunda ihracatı yapan tarafın, ithal edilmesi durumunda ise ithalatı yapan tarafın
sorumluluğunda olacaktır.
(g) Alıcı aşağıdakileri yapmamayı taahhüt eder:
(i)
Ürünleri tekrar satmak üzere Alıcının söz konusu Ürünlerin ihraç edilmesinin ABD hükümeti, BK
hükümeti, BM, AB veya ilgili başka bir kurum tarafından yasaklanmış olduğunu bildiği bir ülkeye
sunmak veya
(ii) Ürünleri, Alıcının Ürünlerin ihraç edilmesinin ABD hükümeti, BK hükümeti, BM, AB veya ilgili
başka bir kurum tarafından yasaklanmış olduğunu bildiği bir ülkeye sonradan tekrar satacağını
bildiği veya bundan şüphelendiği herhangi bir kişiye satışa sunmak.
(h) Alıcı, Alıcının Koşul 11(g) içinde belirtilen yükümlülüklerini herhangi bir şekilde ihlal etmesiyle bağlantılı
olarak Satıcının aleyhine hükmedilen veya maruz kaldığı tüm yükümlülük, kayıp, hasar, maliyet ve
masraflardan dolayı Satıcıyı tazmin edecektir.
(i) Alıcı, Satıcının ilgili her türlü ihracat mevzuatına tam olarak riayet etmesine olanak tanımak adına
Satıcının Ürünlerin gideceği yer ve kullanımı ile ilgili makul olarak talep edeceği her türlü bilgiyi
Satıcıya temin etmeyi kabul eder.
HİZMETLERİN TEMİNİ
12. Temin Dönemi
(a) Sipariş Onayında aksi belirtilmediği sürece, Hizmetlerin teminine ilişkin anlaşma, Satıcının Koşul 3 (d)
uyarınca Alıcıya bir Sipariş Onayı düzenlediği tarihte başlamak kaydıyla bir (1) yıllık bir dönemi
("Hizmetlerin Süresi") kapsayacaktır.
(b) Satıcı, Hizmetler için uyguladığı fiyatı Hizmetlerin Süresi boyunca herhangi bir zamanda artırma
hakkını saklı tutar. Satıcı, böylesi bir artışla ilgili olarak Alıcıyı önerilen artışın gerçekleşeceği tarihin en
az sekiz (8) hafta öncesinde yazılı bir bildirimle bilgilendirecektir. Artışın Alıcı tarafından kabul edilebilir
nitelikte olmaması durumunda, Alıcı Satıcının bildirimini aldığı tarihten itibaren iki (2) hafta içinde
Satıcıyı yazılı olarak bilgilendirecektir. Satıcı, diğer hak ve çözüm yolları kısıtlanmamak kaydıyla,
Sözleşmeyi Alıcıya dört (4) hafta önceden yazılı bildirimde bulunarak feshetme hakkına sahip
olacaktır.

13. Hizmetlerin İfası
(a) Satıcı, Hizmetleri Hizmet Şartnamesinin esasına ilişkin tüm hususlara uygun biçimde sunmayı ve
Alıcıya ait tesise ve/veya Satıcının Sipariş Onayında belirtilen tesiste/tesislerde bulunan ekipmanlara
gerekli miktarda yedek veya ikame parçayı ve/veya sarf malzemesini tedarik etmeyi kabul eder.

(b) Satıcının yedek veya ikame parça ve/veya sarf malzemelerini tedarik etmeyi kabul etmesi durumunda,
söz konusu tedarik sadece bu Koşullar esasında gerçekleştirilecektir.
(c) Belirtilen ifa tarihleri sadece tahmine dayalıdır ve Hizmetlerin ifa edildiği saat hayati önem taşımaz.
Satıcı, belirtilen herhangi bir ifa tarihine uymak için makul gayreti gösterecektir. Hizmetlerin ifası için
herhangi bir tarih belirtilmediyse, Hizmetler makul bir süre içinde ifa edilecektir.
(d) SATICI, KENDİ İHMALİNDEN KAYNAKLANMIŞ BİLE OLSA, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI
OLARAK HİZMETLERİN İFASINDA YAŞANACAK HERHANGİ BİR GECİKMEDEN
KAYNAKLANAN OLASI KAYIPLARDAN (TANIMLANDIĞI ÜZERE) SORUMLU
TUTULMAYACAKTIR.
(e) KOŞUL 13(G)'YE TABİ OLMAK KAYDIYLA, HİZMETLERİN İFASINDA YAŞANACAK HERHANGİ
BİR GECİKME, BU GECİKMENİN SÜRESİ YÜZ SEKSEN (180) GÜNÜ AŞMADIĞI SÜRECE,
ALICIYA SÖZLEŞMEYİ FESİH VEYA İPTAL ETME HAKKI VERMEZ.
(f) KOŞUL 13(G)'YE TABİ OLMAK KAYDIYLA, SATICININ HİZMETLERİN İFA EDİLMEMESİNDEN
KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, HİZMETLERİ MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE İFA
ETMEKLE VEYA HİZMETLER İÇİN ALICIYA İBRAZ EDİLEN FATURALARA KARŞILIK
SÖZLEŞME FİYATIYLA ORANTILI BİR FİYAT ÜZERİNDEN BİR ALACAK NOTU DÜZENLEMEKLE
SINIRLI OLACAKTIR.
(g) Satıcının Hizmetleri ifa etmesinin Alıcı tarafından veya Alıcının Sözleşme kapsamındaki
yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirememesi ("Alıcı Temerrüdü") dolayısıyla engellenmesi
veya geciktirilmesi durumunda, Satıcının Alıcıya Alıcı Temerrüdünün vuku bulduğuna dair yazılı
bildirimde bulunması üzerine:
(i) Satıcı, diğer hak ve çözüm yolları kısıtlanmamak kaydıyla Hizmetlerin ifasını Alıcı Temerrüdü
Alıcı tarafından çözümlenene kadar askıya alma ve Alıcı Temerrüdüne dayanarak Alıcı
Temerrüdünün Satıcının Hizmetleri ifa etmesini önlediği veya geciktirdiği ölçüde yükümlülüklerini
ifa etmekten muaf tutulma hakkına sahip olacaktır;
(ii) Satıcı, Alıcının doğrudan veya dolaylı olarak Satıcının Hizmetleri ifa etmemesinden veya
geciktirmesinden dolayı maruz kaldığı Kayıplardan sorumlu olmayacaktır ve
(iii) Alıcı, Satıcının talebi halinde Satıcının doğrudan veya dolaylı olarak Alıcı Temerrüdünden
kaynaklanan nedenlerle maruz kaldığı tüm Kayıpları karşılayacaktır.
(h) Satıcı, takdir yetkisi kendinde olmak kaydıyla, Satıcı adına Hizmetleri (sınırlama olmaksızın herhangi
bir parçanın veya ekipmanın hizmete alınması, kurulması, bakımı veya onarımı dahil) tamamen veya
kısmen ifa etmek üzere alt yükleniciler görevlendirme hakkını saklı tutar.
(i) Satıcı, Hizmetleri ifa ederken makul özen ve dikkati göstereceğini ve yürürlükteki tüm yasa ve
düzenlemelere uyacağını taahhüt eder. Bununla birlikte, Satıcı doğrudan veya dolaylı olarak Alıcının
tesis veya ekipmanlarında, bu tesis ve ekipmanların ya da bunların herhangi bir parçasının aşağıdaki
koşullara maruz kalması sonucu yaşanan performans sorunları veya düşüşlerinden kaynaklanan
Kayıplar ile ilgili yükümlülüklerden muaf tutulur:
(i) geçerli kurulum, bakım veya işletim talimatlarına aykırı şekilde kullanılması veya çalıştırılması
veya
(ii) Satıcının talimatlarına veya önerilerine aykırı şekilde kullanılması veya çalıştırılması veya
(iii) tesis veya ekipmanın kurulum ya da hizmete alma tarihinden veya Satıcının çalışanının ya da alt
yüklenicisinin hemen önceki ziyaret tarihinden sonra Alıcı veya bir üçüncü tarafça herhangi bir
şekilde ayarlanması, değiştirilmesi veya üzerinde değişiklik yapılması.
(j) Alıcı, Alıcıya ait tesis ve ekipmanlarda kullanılan suyun BS2486'ya uygun ve Satıcı tarafından Alıcı
tesis ve ekipmanlarıyla ilgili yazılı olarak Alıcıya bildirilen ilave tüm gerekliliklerle uyumlu olduğunu
Satıcıya taahhüt eder. Satıcı, Alıcının bu taahhüdü doğrudan veya dolaylı olarak ihlal etmesi nedeniyle
Alıcının tesis veya ekipmanlarında ya da bunların herhangi bir parçasında görülen sorunların veya
performans düşüşlerinin neden olduğu doğrudan veya dolaylı Kayıplar ile ilgili tüm yükümlülüklerden
muaf tutulur.
(k) Hizmetlerin bir parçası olarak emniyet ve tahliye valflerinin test edilmesiyle ilgili olarak, testi
gerçekleştirmek için etkin yatak alanının belirlenmesi gerekir. Alıcı, etkin yatak alanını Satıcıya
bildirecek veya etkin yatak alanını valf üreticisi ya da Alıcı tarafından temin edilen mühendislik
çizimlerinden aldığı bilgilere dayalı olarak Satıcı hesaplayacaktır. Alıcının etkin yatak alanı ile ilgili
Satıcıya vereceği bilgiler testin doğruluğu açısından hayati önem taşıdığından, Alıcı bu bilgilerin doğru
olmasını sağlamak için elinden gelen gayreti gösterecektir. Satıcı, doğrudan veya dolaylı olarak etkin
yatak alanı hakkında sağlanan bilgilerin yanlış olmasına bağlı olarak test sonuçlarının hatalı
çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı Kayıplardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
(l) Satıcı, Hizmetleri Sipariş Onayında belirtilen şartlar çerçevesinde sunma yükümlülüğünü yerine
getirmek için makul nedenlerle gerekli bulması halinde, Alıcının tesis veya ekipmanlarını ya da
bunların kullanılamaz veya verimsiz nitelikteki parçalarını, maliyeti Alıcı tarafından karşılanmak
kaydıyla değiştirme hakkını saklı tutar.
(m) Alternatif olarak, Satıcının makul görüşü doğrultusunda, Alıcının tesis veya ekipmanlarından yerinde
onarımı uygun veya ekonomik olmayan herhangi bir parçanın elden geçirilmesi için Satıcı Alıcıdan
ücret talep edebilir. Satıcı, her parça için Alıcıya bir tahmini elden geçirme ücreti sunacaktır. Alıcının
söz konusu parçanın elden geçirilmesini kabul etmemesi halinde, Satıcı Hizmetlerin kapsamını
tamamen kendi tasarrufu doğrultusunda gerekli bulduğu şekilde değiştirme hakkını saklı tutar.
14. Alıcıya Ait Tesis(ler)e Erişim
(a) Alıcı, Hizmetlerle ilgili her hususta Satıcıyla iş birliği yapacak ve Satıcının Hizmetleri ifa edebilmek için
talep edebileceği her türlü bilgiyi Satıcıya sağlayacaktır. Alıcı söz konusu bilgilerin içinde bulunan
önemli her hususun doğru olmasını sağlayacaktır.
(b) Alıcı, Hizmetlerin verilmeye başlanacağı tarih öncesi gerekli olabilecek tüm ruhsat, izin ve onayları
alacak ve muhafaza edecektir.
(c) Alıcı, Satıcının ve çalışanlarının, aracılarının, danışmanlarının ve alt yüklenicilerinin Alıcının tesis
emniyeti ve güveliği ile ilgili makul şartlarına uyması koşuluyla, Satıcının, çalışanlarının, aracılarının,
danışmanlarının ve alt yüklenicilerinin Sözleşmenin konusu Alıcı tesis(ler)ine ve Alıcının fabrika ve
ekipmanlarına tam ve serbest şekilde erişmelerine izin verecektir. Herhangi bir önceden ayarlanmış
ziyaret sırasında Satıcının çalışanlarının, aracılarının, danışmanlarının ve alt yüklenicilerinin Alıcıya ait
tesis(ler)e veya fabrika ya da ekipmanlara Hizmetleri sunmak üzere erişememesi durumunda, Satıcı
Alıcının tesis(ler)inde harcanan zaman ve daha sonra gerçekleşecek olası ziyaretin maliyeti için ücret
talep etme hakkını saklı tutar.
(d) Satıcı tarafından makul gerekçelerle talep edilmesi durumunda, Alıcı servis ekipmanlarını muhafaza
etmesi için Satıcıya Alıcı tesis(ler)inde güvenli bir depolama alanı tahsis edecek ve Satıcının tüm
malzemelerini, ekipmanlarını, belgelerini ve diğer eşyalarını ("Satıcının Servis Ekipmanları") riski
Alıcıya ait olmak üzere emanette tutacaktır. Alıcı, Satıcının Servis Ekipmanlarını Satıcının yazılı
talimatı olmadığı sürece elinden çıkarmayacaktır.
(e) Alıcı, Satıcının çalışanlarının, aracılarının, danışmanlarının veya alt yüklenicilerinin herhangi bir
ziyareti öncesinde:
(i) varsa, boru yalıtımını sökecek;
(ii) Alıcının tesis ve ekipmanlarına üzerinde çalışmak için erişilmesine olanak tanımak amacıyla
(gerekirse) uygun iskeleler temin edecek ve kuracak;
(iii) gerekli kaldırma ekipmanlarını ve bu ekipmanların operatörlerini temin edecektir.
(f) Satıcının çalışanlarının, aracılarının, danışmanlarının veya alt yüklenicilerinin herhangi bir ziyareti
sonrası boru yalıtımlarının eski haline getirilmesinden ve kurulan iskelelerin sökülmesinden Alıcı
sorumlu olacaktır.
(g) Satıcının çalışanları, aracıları, danışmanları ve alt yüklenicilerinin Alıcının sağlık, emniyet ve çevre
kurallarına uymak için gerek duyabileceği tüm özel emniyet kıyafetleri veya ekipmanları (Satıcı
tarafından temin edilecek baretler, emniyet gözlükleri, iş tulumları ve koruyucu ayakkabılar hariç) Alıcı
tarafından sağlanacaktır.
(h) Alıcı, Satıcının çalışanlarının, aracılarının, danışmanlarının ve alt yüklenicilerinin, bu çalışan veya alt
yüklenicilerin Alıcının tesis(ler)inde bulunduğu süre içinde olay başına en az üç milyon sterlin
(3.000.000£) tutarında bir üçüncü taraf sorumluluk sigortası poliçesi kapsamında sigortalanmasını
sağlayacaktır.
(i) Acil Durum Yardım Çağırma hizmeti, Alıcının sadece Sözleşmeye konu tesis veya ekipmanlarında
meydana gelen gerçek acil durum arızalarına yöneliktir ve Satıcı Alıcıya Sipariş Onayında belirtilen
uygun günlük fiyat üzerinden ücret tahakkuk ettirecektir. Her Acil Durum Yardım Çağırma hizmeti,
Hizmetlerin teminine ilişkin Sipariş Onayında belirtilen gün sayısına ilave bir (1) gün Hizmet sunulmuş
gibi ücretlendirilecektir.
(j) Alıcı, Satıcının hiçbir zaman Alıcının tesis(ler)inin herhangi bir kısmını mülkiyetine almayacağını, işgal
veya kontrol etmeyeceğini (veya kontrolüne almış gibi kabul edilmeyeceğini) ve/veya Alıcının
tesis(ler)inin herhangi bir kısmı ile ilgili olarak sağlık ve emniyet yasa veya düzenlemeleri ya da teamül
hukuku kapsamında herhangi bir görev ya da sorumluluk üstlenmeyeceğini veya kabul etmeyeceğini
kabul ve beyan eder.
GENEL
15. Ödeme ve Alıcının Diğer Yükümlülükleri
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Satıcı, Ürünlerle ilgili olarak Koşul 15(d)'ye tabi olmak koşuluyla, Alıcıya Ürünlerin sevkiyat anında
veya bu andan sonra herhangi bir zamanda Ürünlerin tam satın alma fiyatı üzerinden fatura
kesecektir.
Hizmetlerle ilgili olarak ise, Satıcı Hizmetler için Alıcıya Sözleşmede belirtildiği üzere ya ayda bir ya da
üç ayda bir fatura kesecektir.
Alıcının Satıcıdan Sözleşmede belirtilmeyen, ancak Sözleşmeyle bağlantılı olan ilave Ürünler veya
Hizmetler satın almayı tercih etmesi durumunda, bu Ürünler veya Hizmetler için söz konusu
Sözleşmenin hükümleri geçerli kabul edilecek ve taraflar arasında aksi yönde bir mutabakata
varılmadığı sürece, Satıcı söz konusu Ürünler ve Hizmetler için Alıcıya orijinal Satın Alma Emri
numarası altında Koşul 15(a) veya 15(b)'den uygun olanı doğrultusunda fatura kesecektir.
Satıcı, tamamen kendi tasarrufu doğrultusunda Ürünlerin ödemesinin taksitler halinde yapılması
konusunda Alıcıyla yazılı olarak anlaşabilir veya Ürünlerin ödemesiyle ilgili olarak Alıcıya kredi açmayı
yazılı olarak kabul edebilir. Satıcının ödemenin taksitler halinde yapılmasını kabul etmesi veya
Ürünlerin ödemesiyle ilgili Alıcıya kredi açması durumunda, Satıcı satın alma fiyatının kararlaştırılan
taksitleri tutarında Alıcıya aylık olarak fatura kesecektir. Satıcı, tamamen kendi tasarrufu
doğrultusunda Alıcıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Alıcıya tanıdığı kredi veya Ürünler için
taksitle ödeme yapma hakkını (derhal geçerli olmak üzere) geri çekebilir.
Alıcı, Satıcı tarafından gönderilen her faturayı:
(i) fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde veya Sözleşmede karşılıklı olarak kabul edilen
başka bir tarih varsa fatura tarihinden sonra bu tarihe kadar (bu tarihlerden hangisi daha
önceyse) ve
(ii) Türk Lirası (veya Satıcının zaman zaman yazılı olarak kabul edebileceği başka bir para birimi)
cinsinden Satıcı tarafından yazılı olarak belirlenen bir banka hesabına ödeyecektir.
Ödeme zamanına özen göstermek hayati önem taşır.
Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından ödenmesi gereken tutarlara, zaman zaman uygulanabilecek
KDV dahil değildir. Satıcı tarafından Sözleşme kapsamında Alıcıya KDV amaçları doğrultusunda
vergiye tabi herhangi bir ürün veya hizmet temin edildiğinde, Alıcı Satıcıdan geçerli bir KDV faturası
aldıktan sonra, Hizmet veya Ürün temini için yapılması gereken ödemenin yanı sıra, aynı zamanda
Hizmet veya Ürün temini için uygulanabilecek KDV ile ilgili ilave tutarları da Satıcıya ödeyecektir.
Alıcı, Sözleşme kapsamında gerekli tüm ödemeleri eksiksiz olarak ve yasalarca gerekli olmadığı
sürece mahsuplaşma, karşı dava, indirim, iskonto veya başka şekillerde herhangi bir kesinti
uygulamadan yapacaktır.
Satıcı ödemeyi hesap bakiyesinde görmeden hiçbir ödeme Satıcı tarafından alınmış kabul
edilmeyecektir.
Sözleşme kapsamında Satıcıya yapılacak tüm ödemeler, fesih durumunda başka hiçbir hüküm dikkate
alınmaksızın muaccel nitelik kazanacaktır.
Alıcının Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir tutarı ödemenin vade bitimine dek
ödeyememesi durumunda:
(i) Alıcı yürürlükteki yasaların izin verdiği en yüksek orandan Satıcıya faiz ödemekle yükümlü olacak
ve
(ii) Satıcı, takdiri tamamen kendisine ait olmak ve Alıcıya karşı bir yükümlülüğü olmamak koşuluyla,
Sözleşme ve Satıcı ile Alıcı arasında yapılan diğer tüm Sözleşmeler kapsamındaki
yükümlülüklerini ifa etmeyi askıya alabilir veya Sözleşmeyi ve Satıcı ile Alıcı arasındaki diğer tüm
Sözleşmeleri derhal geçerli olmak üzere feshedebilir.
Alıcının bir tutarı belirli borç ve yükümlülükleri arasında taksim etmeden Satıcıya ödemesi durumunda,
ödenen tutar Satıcının uygun bulduğu şekilde taksim edilecektir. Satıcı, ödemesi gerçekleştirilen bir
tutarı bütün olarak ödeme vadesi gelmiş tüm kalemler yerine, ödeme vadesi gelmiş bir veya daha fazla
sayıda belirli kaleme ilişkin tahsilat olarak kabul edebilir.
Alıcı, verilerin korunması ile rüşvetle ve yolsuzlukla mücadeleyle bağlantılı olanlar dahil olmak üzere
geçerli kanunların, mevzuatın, düzenlemelerin ve zaman zaman yürürlüğe giren tüzüklerin tamamına
uyar. Alıcı, Birleşik Krallık’ın 2010 yılı Rüşvetle Mücadele Yasası’nın (“Yasa”) gerekliliklerine uymalıdır
ve bu tür bir fiilin, uygulamanın veya eylemin Birleşik Krallık dahilinde gerçekleştirilmesi durumunda
Yasa’nın 1., 2. veya 6. bölümleri kapsamında ele alınacak olan, cürüm ortaya koyacak herhangi bir fiil,
uygulama veya eylemde bulunmaz.

16. İptal
(a) Satıcının önceden yazılı izni olmadığı sürece Alıcı hiçbir sözleşmeyi iptal etmeyecektir.
(b) Satıcının Sözleşmenin tümünün veya herhangi bir kısmının iptal edilmesi konusunda Alıcıyla
mutabakata varması durumunda, Satıcı Alıcı aleyhinde sahip olabileceği diğer haklara halel
gelmeksizin Alıcıya iptal ücreti ödemeyi şart koşabilir. İptal ücreti, iptal edilen sözleşmenin türüyle
bağlantılı olarak belirlenecektir. Satıcı tarafından Alıcının şartnamesi doğrultusunda ısmarlama üretilen
Ürünlere ilişkin Sözleşmeler, Sipariş Onayı gönderildikten sonra Sözleşme fiyatının %100'ü oranında
bir iptal ücretine tabi olabilir.
(c) Satıcının, Alıcının özel gereklerine uyacak şekilde sipariş edilen Ürün veya Hizmetlerin (ya da her
ikisinin birden) temini ile ilgili bir Sözleşmenin iptal edilmesini kabul etmesi halinde, Alıcı Koşul 16(b)
uyarınca ödenmesi gereken iptal ücretinin yanı sıra, Satıcının iptal anına kadar maruz kaldığı tüm
maliyetlerden de sorumlu olacaktır.
17. Fikri Mülkiyet
(a) Alıcı aşağıdaki hususları kabul eder:
(i) Gerek Ürünlere gerekse Ürünler ve Ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili olarak Satıcı tarafından ya da
Satıcı adına hazırlanan tüm malzemelere (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çizimler, tasarımlar,
örnekler, modeller ve benzer öğeler dahil) (“Ürün Malzemeleri") ilişkin Fikri Mülkiyet Hakları,
Satıcının veya (varsa) Ürünlerin üreticisi olan üçüncü tarafların Mülkiyetindedir;
(ii) işbu Koşullarda veya bir Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, Ürünler veya Ürün Malzemelerinin
Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin Alıcı lehine herhangi bir ruhsat veriyormuş veya herhangi bir hak
tanıyormuş gibi yorumlanmayacaktır. Satıcının ticari markalarını Avrupa Ekonomik Alanı veya
Ürünlerin satılacağı yargı bölgesi içinde kullanımını kontrol etme hakkına tabi olmak koşuluyla,
Alıcı Ürünleri tekrar satabilir. Alıcı, paralel şekilde ithalat yapan kişi ve kurumların Satıcının
haklarını zayıflatmasını önlemek için gerektiğinde Satıcıya yardımcı olacaktır ve
(iii) Ürünlere iliştirilen veya basılan ticari markaların getireceği saygınlık, sadece Satıcının veya
zaman zaman bu ticari markaların sahibi olabilecek diğer tarafların lehine hüküm ifade edecektir.
(b) Alıcı Ürünleri yeniden ambalajlamayacak ve Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın Satıcının
herhangi bir ticari markasının veya Ürünlere basılan diğer sözcük ya da işaretlerin silinmesine,
gizlenmesine veya çıkarılmasına izin vermeyeceği gibi herhangi bir işaret ya da sözcük de
eklemeyecektir.
(c) Alıcı, Satıcının sahip olduğu ya da dünyanın herhangi bir yerinde üzerinde hak iddia ettiği bir ticari
marka veya ticari isim ile birebir aynı, karıştırılabilecek derecede benzer veya söz konusu marka ya da
ismi içinde barındıran hiçbir ticari markayı veya ticari ismi (herhangi bir şirket adı dahil) kullanmayacak
(bu Koşullar veya bir Sözleşme gereği olmadıkça) veya tescil ettirmeye çalışmayacaktır.
(d) Herhangi bir zamanda Ürünlerin herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiği iddia edilir veya
Satıcının makul gerekçelere dayanan görüşüne göre böyle bir iddiada bulunulması muhtemel hale
gelirse, Satıcı kendi tasarrufuyla ve maliyetini kendi üstlenmek şartıyla:
(i) ihlalden kaçınmak üzere Ürünlerin üzerinde değişiklik yapabilir veya bunları başka Ürünlerle
değiştirebilir veya
(ii) Alıcıya Ürünleri kullanmaya devam etme hakkı tanır veya
(iii) Satıcının kendi ekipmanlarına uyguladığı oranda amortismanı Alıcı tarafından Ürünler için
ödenen fiyattan düşerek Ürünleri geri satın alır.
(e) Alıcı aşağıdaki durumlarda Satıcıyı derhal bilgilendirecektir:
(i) Ürünler veya Ürün Malzemelerine (ya da her ikisine birden) ilişkin Fikri Mülkiyet Haklarının
herhangi birinin fiili olarak ihlal edildiği, ihlal tehdidinin söz konusu olduğu veya bundan
şüphelenildiği durumları fark etmesi halinde ve
(ii) Ürünlerin satılmasının veya reklamının yapılmasının ya da Ürün Malzemelerinin kullanılmasının
(veya her ikisinin birlikte) herhangi bir şahsa ait hakları ihlal ettiğine dair herhangi bir tarafın
iddiada bulunması ve bu iddianın Alıcının bilgisi dahilinde olması durumunda.
(f) Alıcı, Koşul 17(e) içinde atıfta bulunulan herhangi bir ihlal veya iddia ile bağlantılı bir adli kovuşturmayı
kabul etme veya buna karşı savunma yapma konusunda Satıcıya yardımcı olmak için makul ölçüde
gereken her şeyi (Satıcının talebi doğrultusunda ve masrafları Satıcı tarafından karşılanmak kaydıyla)
yapmayı kabul eder. Alıcı, Satıcının önceden yazılı izin verdikleri dışında sözü edilen türde bir iddia ile
ilgili olarak herhangi bir ikrar veya beyanda bulunmayacak veya bu iddiayı sulh yoluyla çözüme
kavuşturmaya çalışmayacaktır.
(g) Bir üçüncü tarafça Alıcı aleyhine söz konusu tarafın haklarının, Ürünlere veya Ürün Malzemelerine
(veya her ikisine birden) ilişkin herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı tarafından ihlal edildiğine yönelik bir
iddia, kovuşturma veya dava söz konusu olması durumunda, Satıcı bu iddia, kovuşturma veya davaya
karşı, aşağıdaki koşullara bağlı olmak ve masrafları Satıcı tarafından karşılanmak kaydıyla savunma
yapacaktır:
(i) Alıcının bu iddia, kovuşturma veya dava ile ilgili olarak Satıcıyı derhal yazılı olarak bilgilendirmesi
ve
(ii) iddia, kovuşturma veya davaya karşı yapılacak savunmanın tam kontrolünün Satıcıya verilmesi,

Satıcı, söz konusu ihlallerin Ürünler veya Ürün Malzemeleri (veya her ikisi birden) üzerinde Satıcı veya
yetkili temsilcisi dışında herhangi bir tarafça yapılan değişikliklerden, Ürünlerin veya Ürün
Malzemelerinin (ya da her ikisinin birden) Satıcı tarafından önceden yazılı olarak açıkça belirtilmeyen
veya onaylanmayan ürünler ya da üçüncü taraf malzemeleri ile birlikte kullanılmasından veya bu ürün
ya da malzemelere ilave edilmesinden; iddia, kovuşturma veya davanın Satıcının Alıcının Ürün
Şartnamesinde yapılmasını istediği değişiklikleri uygulamasından veya Alıcı menşeli, Alıcı tarafından
tasarlanmış ya da seçilmiş malzemelerin ihlal edici nitelikte olmasından kaynaklandığı veya bunlarla
bağlantılı olarak ortaya çıktığı ölçüde iddia, kovuşturma veya davadan sorumlu olmayacak ve bunlara
karşı savunma yapmayacaktır.
(h) Satıcı, Koşul 17 (g) içinde açıklanan bir ihlalden ötürü Alıcı aleyhinde takdir edilen her tür yükümlülüğe
eşit bir tutarı nihai hükümle Alıcıya geri ödeyecektir.
(i) Hizmetlere ilişkin, Hizmetlerden kaynaklanan veya Hizmetlerle bağlantılı tüm Fikri Mülkiyet Hakları
Satıcının mülkiyetinde olacaktır.
(j) Satıcıya ait malzemeler, ekipmanlar, belgeler ve diğer varlıkların mülkiyeti münhasıran Satıcıya veya
lisans sahiplerine ait olup, talep edilmesi halinde Satıcıya iade edilecektir.
18. Ticaret Yasakları
(a) Alıcı, Ürünleri Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinin kanuna dayalı
herhangi bir ticaret yasağına tabi bir üçüncü tarafa ("Yaptırıma Tabi Üçüncü Taraf") tekrar
satmayacağını veya başka şekilde temin etmeyeceğini Satıcıya taahhüt eder.
(b) Koşul 18(a)'ya halel getirmeksizin, Alıcının Ürünleri bir Yaptırıma Tabi Üçüncü Tarafa yeniden satma
veya başka şekilde temin etme niyetinde olduğunu Satıcının fark etmesi veya buna inanmak için
makul gerekçelere sahip olması durumunda, Satıcı bununla ilgili Alıcıya bildirimde bulunarak Ürünlerin
tamamını veya bir kısmını teslim etmeyi reddedebilir ve reddetmesi durumunda Alıcıya karşı herhangi
bir yükümlülük altına girmez.
19. Sorumlulukların Sınırlandırılması ve Reddi
(a) SATICI, KOŞUL 19(B) VEYA DİĞER HERHANGİ BİR KOŞULA TABİ OLMAK VE BU KOŞULLARI
KISITLAMAMAK KAYDIYLA, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK ÜRÜNLERİN VE/VEYA
HİZMETLERİN TEMİNİNE YÖNELİK HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEDEN (VEYA SÖZLEŞMENİN
ÜRÜNLER VE/VEYA HİZMETLERLE İLGİLİ KISMINDAN) KAYNAKLANAN VEYA BÖYLE BİR
SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR KAYIPLA (AÇIKLANDIĞI
ÜZERE) İLGİLİ OLARAK İSTER SÖZLEŞME İSTER TAZMİN HUKUKU (İHMAL DAHİL) VEYA
YASAL YÜKÜMLÜLÜK GEREĞİ YA DA BAŞKA BİR GEREKÇEYLE OLSUN ALICIYA KARŞI
SORUMLU TUTULAMAZ.
(b) Satıcı, işbu Koşulların başka hiçbir hükmüne bakılmaksızın dolandırıcılık veya yalan beyana ya da
kendisinin veya çalışanlarının, aracılarının veya alt yüklenicilerinin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya
yaralanmalara yönelik sorumluluğunu kısıtlamaz veya kendini bu sorumluluktan muaf tutmaz.
(c) KOŞUL 19(B) VEYA DİĞER HERHANGİ BİR KOŞULA TABİ OLMAK VE BU KOŞULLARI
KISITLAMAMAK KAYDIYLA, SATICININ ÜRÜNLERİN VE/VEYA HİZMETLERİN TEMİNİNE
YÖNELİK HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEDEN (VEYA SÖZLEŞMENİN ÜRÜNLER VE/VEYA
HİZMETLERLE İLGİLİ KISMINDAN) KAYNAKLANAN VEYA BÖYLE BİR SÖZLEŞMEYLE
BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN DİĞER TÜM KAYIPLARLA İLGİLİ OLARAK ALICIYA
KARŞI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, İSTER SÖZLEŞME İSTER TAZMİN HUKUKU (İHMAL DAHİL)
VEYA YASAL YÜKÜMLÜLÜK GEREĞİ YA DA BAŞKA BİR GEREKÇEYLE OLSUN HİÇBİR
ŞEKİLDE ALICININ İDDİASINA KONU OLAN SÖZLEŞMENİN DEĞERİNİ AŞAMAZ.
(d) ALICI, SATICININ SINIRLI GARANTİLERİNİN VE İŞBU KOŞULLARDA BELİRTİLEN
SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TÜM SINIRLAMA VE MUAFİYETLERİNİN MAKUL OLDUĞUNU VE
ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN (VEYA HER İKİSİNİN BİRDEN) (GEREKTİĞİ ŞEKİLDE) FİYATLARINA
YANSITILDIĞINI KABUL VE BEYAN EDER. ALICI İLGİLİ RİSKLERİ KABUL EDECEK VEYA
GEREKLİ SİGORTALARI YAPTIRACAKTIR (YA DA HER İKİSİNİ BİRDEN YAPACAKTIR).
(e) Herhangi bir fiyat teklifinde veya Sipariş Onayında yer alan bilgilerin Ürünler ve Hizmetler dışında
kalan ürünlerle bağlantılı olarak uygulanması durumunda Alıcının maruz kalacağı Kayıplardan dolayı
Satıcının hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
(f) Koşul 19, Sözleşmenin feshinden veya iptalinden sonra bile geçerliliğini sürdürecektir.
20. Mücbir Sebep
(a) Satıcı, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini bir Mücbir Sebep Olayı neticesinde ifa edememesi
veya geç ifa etmesi dolayısıyla Alıcıya karşı sorumlu tutulamayacaktır.
(b) Mücbir Sebep Olayının Satıcının Hizmetlerden veya Ürünlerden birini (ya da her ikisini birden)
sağlamasına kırk dört (44) günden uzun bir süreyle engel olması durumunda, Satıcı diğer hak veya
çözüm yolları kısıtlanmamak kaydıyla, Alıcı ile arasındaki Sözleşmeyi Alıcıya yazılı bildirimde
bulunmak suretiyle derhal geçerli olacak şekilde feshetme hakkına sahip olacaktır.
21. Temerrüt, Fesih, Yeniden Tasarrufuna Alma, Askıya Alma, Uyuşmazlıkların Çözümü Olayları
(a) Satıcı aşağıdaki durumlarda Sözleşmeyi Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak derhal geçerli olmak üzere
feshedebilir:
(i) Alıcının Sözleşme kapsamında ödemesi gereken herhangi bir tutarı ödemenin vade tarihinde
ödeyememiş olması veya
(ii) Alıcının Satıcı ile arasındaki Sözleşmeyi başka şekilde ihlal etmesi ve bu ihlalin giderilebilir
nitelikte ve Alıcıya önceden yazılı olarak bildirilmiş olması halinde, Alıcının bildirimi almasını takip
eden beş (5) İş Günü içinde giderilmemiş olması veya
(iii) Satıcının kendisi ile Alıcı arasındaki diğer tüm Sözleşmeleri feshetmiş olması veya
(iv) Alıcının ödeme aczine düşmesi, borçlarını ödeyememesi, borçlarına ilişkin ödemeleri askıya
alması veya askıya almakla tehdit etmesi, borçlarını vadeleri geldiğinde ödeyememesi ya da
borçlarını ödemekten aciz olduğunu kabul etmesi veya
(v) Alıcının borçlarını veya bir kısmını yeniden yapılandırmak amacıyla alacaklılarının tümü ya da bir
kısmıyla müzakerelere başlaması veya borçlarını ödeyebilen kurumların birleşmesine yönelik bir
plan oluşturma amacı gütmemek kaydıyla, alacaklılarına herhangi bir uzlaşma veya düzenleme
teklifinde bulunması ya da böyle bir uzlaşma veya düzenlemeye girişmesi;
(vi) borçlarını ödeyebilen kurumların birleşmesine yönelik bir plan oluşturma amacı dışında Alıcının
tasfiyesi için veya tasfiyesiyle bağlantılı bir dilekçe verilmesi, bir bildirimde bulunulması, bir
kararın onaylanması veya bir kararın çıkarılması;
(vii) bir alacaklının Alıcıya ait varlıkların tamamı veya herhangi bir kısmına haciz veya el koyması
veya bu varlıklar üzerinde haciz, el koyma, müsadere, yediemine devretme veya benzeri bir
süreç uygulanması ya da işletilmesi veya bunlara ilişkin dava açılması ve bu haciz veya sürecin
on dört (14) gün içinde kaldırılmaması;
(viii) kayyım atanması için mahkemeye başvuruda bulunulması veya bu yönde bir hüküm verilmesi ya
da kayyım atama niyeti bildirimi verilmesi veya Alıcıya bir kayyım atanması;
(ix) Alıcının varlıkları üzerinde nitelikli yükümlülüğe sahip bir kişiye idareci kayyım atama hakkı
verilmesi veya bu kişinin böyle bir atama gerçekleştirmesi;
(x) herhangi bir şahsa Alıcının varlıklarına kayyım atama yetkisi verilmesi veya Alıcının varlıklarına
bir kayyım atanması;
(xi) Alıcıyla ilgili olarak tabi olduğu herhangi bir yargı bölgesinde Koşul 21(a)(iv) ile Koşul 21(a)(x)
(dahil) arasındaki Koşullarda bahsedilen olaylardan herhangi birine eşdeğer veya benzer etkiye
sahip herhangi bir olayın meydana gelmesi veya adli takibat başlatılması;
(xii) Alıcının faaliyetlerinin tamamını veya önemli ölçüde bütününü askıya alması, askıya almakla
tehdit etmesi, durdurması veya durdurmaya devam etmekle tehdit etmesi;
(xiii) Alıcının finansal durumunun, Satıcıya, Alıcının Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini gerektiği
gibi yerine getirme yeterliliğinin riske girdiğini düşündürecek ölçüde bozulması.
(b) Satıcının Sözleşmeyi Koşul 21(a) uyarınca (tamamen kendi takdirinde olmak ve işbu Koşullar
kapsamındaki ya da diğer haklarına halel getirmemek kaydıyla) feshetmesi durumunda, Satıcı Alıcıya
yazılı bildirimde bulunarak (birbirleriyle tutarsız olmamaları ve çakışmamaları koşuluyla)
aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapabilir:
(i) Alıcıyla yapılan herhangi bir sözleşme kapsamında yapılacak Ürün teslimatlarını askıya almak;
(ii) mülkiyeti henüz Alıcının eline geçmemiş Ürünleri ("İlgili Ürünler") satmaya veya kullanmaya
yönelik her türlü sarih veya zımni yetkiyi geri almak;
(iii) Alıcıdan İlgili Ürünleri Satıcıya teslim etmesini talep etmek; Alıcının bunu yapmaması durumunda
Satıcı, İlgili Ürünlerin bulunduğu veya bulunduğunu düşündüğü tesislere girip Alıcının
tesislerinde, fabrikasında veya ekipmanlarında bu nedenle ortaya çıkabilecek hasarlardan dolayı
hiçbir sorumluluğu olmaksızın Ürünleri yeniden tasarrufu altına alabilir.
(c) Sözleşmeden kaynaklanabilecek veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü
uyuşmazlık Uluslararası Ticaret Odası'nın Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne götürülecek ve
Uluslararası Ticaret Odası'nın Tahkim Kuralları çerçevesinde, yine bu Kurallar uyarınca atanan bir
veya daha fazla sayıdaki hakem tarafından nihai karara bağlanacaktır. Tahkimin yeri İstanbul olacak
ve Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerli kabul edilecektir. Tahkimin dili, Türkçe olacaktır.
22. Gizlilik

Satıcı ile Alıcıdan ("Teslim Alan Taraf") her biri, tabiatı gereği gizli tutulması gereken ve Teslim Alan
Tarafa diğer taraf ("Açıklayan Taraf"), çalışanları, aracıları veya alt yüklenicileri tarafından açıklanan
tüm teknik veya ticari uzman bilgilerini, özellikleri, buluşları, süreçleri veya girişimleri ve bunlara ek
olarak Teslim Alan Tarafın elde edebileceği Açıklayan Tarafa ait faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri
ilgilendiren her türlü gizli bilgileri tam bir gizlilik içerisinde muhafaza edecektir. Teslim Alan Taraf bu
gizli bilgileri sadece Teslim Alan Tarafın Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi
için bilmesi gereken çalışanları, aracıları ve alt yüklenicilerine açıklayacak ve bu çalışan, aracı ve alt
yüklenicilerin işbu Koşul 22'de belirtilen yükümlülüklere sanki Sözleşmenin bir tarafıymış gibi
uymalarını sağlayacaktır. Teslim Alan Taraf, Açıklayan Tarafın gizli bilgilerini yasalar, herhangi bir
resmi veya düzenleyici kurum ya da yargı yetkisini haiz bir mahkeme tarafından açıklanması talep
edildiğinde de açıklayabilir. Koşul 22, Sözleşmenin feshinden veya iptalinden sonra bile geçerliliğini
sürdürecektir.
23. Muhtelif Hükümler
(a) Satıcının işbu Koşullar kapsamındaki hakları, Satıcının genel hukuk ve sair yasalar kapsamında sahip
olabileceği diğer haklarına ek olarak değerlendirilecektir.
(b) Alıcı iki veya fazla kişiden oluşuyorsa, bu kişiler hem müştereken hem de münferiden yükümlüdür.
(c) Alıcı, herhangi bir Sözleşmeyi veya (uygun olduğu durumlarda) söz konusu Sözleşme kapsamındaki
herhangi bir hakkını veya yükümlülüğünü (veya her ikisini birden) Satıcının önceden yazılı onayı
olmadan tamamen veya kısmen devretmeyecek, aktarmayacak, terhin etmeyecek, başkasına
yüklemeyecek, alt yüklenicilere tevdi etmeyecek veya başka şekilde kurtulmaya çalışmayacak ya da
satmayacaktır. Alıcı tarafından Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın gerçekleştirilen bu gibi işlemler
geçersiz kabul edilecektir.
(d) Satıcı, herhangi bir Sözleşme kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini (veya her ikisini birden)
(uygun olduğu durumlarda) ya da bunların bir kısmını dilediği zaman herhangi bir kişiye, firmaya veya
şirkete devredebilir, aktarabilir, terhin edebilir, başkasına yükleyebilir, alt yüklenicilere tevdi edebilir
veya bunlardan başka şekilde kurtulabilir.
(e) Satıcının Sözleşme veya yasalar kapsamındaki herhangi bir hakkından yapacağı feragat, sadece
yazılı olarak yapıldığında geçerli olacaktır. Satıcının Sözleşme veya yasalar kapsamındaki herhangi
bir hakkını veya çözüm yolunu kullanmaması veya kullanmada gecikmesi ya da kısmi olarak
kullanması, bu hak veya çözüm yolundan ya da başka herhangi bir hak veya çözüm yolundan feragat
ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Satıcının bu hak veya çözüm yolunu tek başına kullanması, bu
veya başka hak veya çözüm yollarının gelecekte kullanılması önünde engel teşkil etmeyecektir.
(f) Satıcının, Alıcının Sözleşmenin herhangi bir hükmü kapsamındaki herhangi bir ihlali veya temerrüdü
dolayısıyla ortaya çıkan bir hakkından feragat etmesi, daha sonraki muhtemel ihlal veya temerrütleri
dolayısıyla ortaya çıkacak haklarından da feragat edeceği anlamına gelmeyecek ve Sözleşmenin diğer
hükümlerini hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
(g) Sözleşmenin hiçbir hükmü, Sözleşmeye taraf olmayan kişilerce uygulamaya koyulamaz.
(h) Koşul 23, Sözleşmenin feshinden veya iptalinden sonra bile geçerliliğini sürdürecektir.
24. Bildirimler
(a) Alıcı tarafından işbu Koşullar veya ilgili herhangi bir Sözleşme kapsamında Satıcıya yapılacak her türlü
bildirim yazılı olacak, Spirax Sarco Valf Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şerifali Mevkii Edep Sokak No:27
34775 Yukarıdudullu Ümraniye İstanbul adresine ön ödemeli birinci sınıf postayla gönderilecek veya
Satıcının Alıcıya bildireceği başka bir adreste, başka bir kişiye elden teslim edilecektir.
(b) Satıcı tarafından işbu Koşullar veya ilgili herhangi bir Sözleşme kapsamında Alıcıya yapılacak her türlü
bildirim yazılı olacak, Satıcının işbu Koşullar veya Sözleşme ile bağlantılı olarak Alıcıdan tebligat aldığı
adrese ön ödemeli birinci sınıf postayla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
(c) Bildirimler aşağıdaki sürelerde alınmış sayılacaktır:
(i) ön ödemeli birinci sınıf postayla gönderilmişse, postalandıktan iki (2) İş Günü sonra (postalandığı
gün hariç) veya
(ii) elden teslim edilmişse, teslimat tarihinde.

