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Genel SatıĢ ġart ve KoĢulları 

 [İşbu genel satış şart ve koşulları (“Şart ve Koşullar”) bir satış sözleşmesinin bir parçasını teşkil edecektir, ancak şöyle ki, 

satış sözleşmesinin özel şart ve koşullara atıfta bulunması halinde, söz konusu özel şart ve koşullar aşağıdaki Şart ve 

Koşullar ile birlikte uygulanacaktır]     

 
1. SözleĢme 

(Zaman zaman tadil edilecek) işbu Şart ve Koşullar, 

INDORAMA VENTURES CORLU PET SANAYĠ 

ANONĠM ġĠRKETĠ’nin (“ġirket”), bir alıcıya (“Alıcı”), 

Alıcı tarafından satın alım siparişi yapıldığında  ve Şirket 

tarafından yazılı olarak kabul edildiğinde (“SipariĢ”) 

ürünlerini (“Ürünler”) satmasına uygulanan Şart ve Koşulları 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Alıcı bir Siparişte bulunarak, 

Ürünleri işbu Şart ve Koşullar uyarınca satın almayı teklif 

etmektedir. Şirket, Alıcının Siparişini yazılı olarak kabul 

etmedikçe, hiçbir teklifi kabul etmiş sayılmayacaktır. Şirket 

tarafından kabul edilen Siparişler Alıcı tarafından 

değiştirilemez veya iptal edilemez ve Alıcı söz konusu Sipariş 

ile bağlı olacaktır. Şirket, yazılı olarak Şirketin yetkili görevlisi 

tarafından özel olarak kabul edilmedikçe, Alıcı tarafından 

sunulan hiçbir standart veya basılı şart ile bağlı olmayacaktır. 

Şirket tarafından alınan açık yazılı itiraz olmadıkça, Şart ve 

Koşullar, Alıcı tarafından yapılan önceki bir satın almaya 

uygulanmış olup olmamalarına bakılmaksızın, tüm tekliflere, 

Sipariş teyitlerine, Sipariş kabullerine veya satışlara 

uygulanacaktır. Şirketin yetkili görevlisi dışında Şirketin hiçbir 

çalışanı veya vekili, Ürünlere ilişkin beyan veya tekeffülde 

bulunmaya yetkili değildir.   

“Sözleşme” işbu Şart ve Koşulları ve/veya satış sözleşmesini 

ve/veya Ürünlerin Şirket tarafından satışına ilişkin Siparişi ifade 

eder. 

2. Fiyat 

Ürünlerin satın alım fiyatı (“Fiyat”) ve herhangi bir diğer satış 

şart ve koşulu, aksi Şirketle Alıcı arasında yazılı olarak 

kararlaştırılmadıkça, Sözleşmede veya Şirket tarafından tanzim 

edilen Sipariş kabul teyidinde belirtilen şekilde olacaktır. Fiyat 

Şirket tarafından tayin edilen para birimi üzerinden 

ödenecektir. 

Şirket, Alıcıya zamanında bildirimle herhangi bir zamanda 

haklı nedenlerle Fiyatı artırma hakkını saklı tutar.      

3. Ödeme ve Kredi  

Ödeme şartları, Sözleşmede belirtilen şekilde Şirket tarafından 

zaman zaman belirlendiği gibi olacaktır. Alıcının Fiyatın 

herhangi bir veya daha fazla taksidini zamanında ödememesi, 

veya Alıcının finansal liyakatının Şirket için yetersiz hale 

gelmesi halinde, Şirket, Şart ve Koşullar veya Sözleşme tahtında 

sahip olduğu diğer telafi yollarına ilaveten, (a) sonraki 

teslimatları askıya alma veya iptal etme, (b) sonraki teslimatlar 

için derhal nakden ödeme talep etme, veya (c) sonraki 

teslimatlara devam etmeden önce yeterli teminat talep etme 

hakkına sahip olacaktır. Muaccel hale gelmiş herhangi bir tutar 

için, ödeme gününden itibaren yıllık %24 faiz işletilecektir. 

Şirket, her bir Sipariş tahtında teslim edilen Ürünlerin her bir 

satış ve münferit sevkiyatı için Alıcıyı normal posta, 

elektronik posta veya sair elektronik yolla faturalandıracaktır. 

Faturanın alınmasından itibaren Alıcı tarafından 8 gün içinde 

yazılı olarak itiraz edilmeyen herhangi bir fatura, ihtilafsız 

fatura sayılacaktır. Her bir teslimatın Fiyatı Alıcı tarafından, 

Şirketin yazılı olarak belirttiği veya Siparişte özel olarak 

belirtilen şekilde ödenecektir. Ürünlerin Fiyatı fatura 

tarihinden itibaren 30 gün içinde muaccel ve ödenebilir 

olacaktır. Alıcı, Şirket veya Şirketin herhangi bir bağlı şirketi 

tarafından kendisine borçlu olunan herhangi bir tutarı mahsup 

etme hakkı yoktur. Ödeme, kullanılabilir bakiye halinde 

alınmadıkça, alınmış sayılmayacaktır. Alıcı tarafından yapılan 

hiçbir kısmi ödeme, söz konusu ödemeye eşlik eden hiçbir not 

veya beyana bakılmaksızın, uzlaşma ve yerine getirme teşkil 

etmeyecek veya Şirketin herhangi bir faturasının ödenmemiş 

bakiyesinin tamamı için sair şekilde yeterli olmayacaktır. 

Yukarıda belirtilen hiçbir şeye bakılmaksızın, Şirket, Alıcıya 

önceden bildirimde bulunarak, kararlaştırılan ödeme şartlarını 

değiştirme ve/veya Alıcıya tanınan herhangi bir kredi 

düzenlemesini veya şartlarını iptal etme veya değiştirme 

hakkını saklı tutar. Alıcı, makul avukatlık ücretleri de dahil 

ancak bununla sınırlı olmaksızın, Alıcının Şirkete borçlu 

olduğu herhangi bir muaccel tutarın tahsilat masrafı için 

Şirketi tazmin edecektir. Alıcı, Şirkete borçlu olunan herhangi 

bir tutardan, Alıcı tarafından Şirkete karşı ileri sürülen 

herhangi bir talebi geri çekemez veya mahsup edemez.    

4. Vergiler 

Fiyat, herhangi bir satış, kullanım, gelir, tüketim, katma 

değer veya diğer vergileri veya resmi harçları 

içermemektedir ve bunların tamamı Alıcının yegane 

sorumluluğundadır. Ürünlerin satışı, teslimi veya 

kullanımından dolayı Şirket tarafından ödenebilir olan satım 

vergisi, kullanım vergisi, perakendeci mesleki vergisi, brüt 

hasılat vergisi, katma değer vergisi ve ulaşım vergisi gibi 

ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir vergi veya sair 

resmi harçlar, Şirketin tercihine göre Fiyata eklenebilir. 

5. Mülkiyet ve Zarar Riski  

A. Yurtiçi Satışlar   

Teslim edilen Ürünlerin mülkiyeti, zarar riski, Ürünlerin 

kararlaştırılan teslimat noktasında teslim edildiği anda  

Şirketten Alıcıya geçecektir.   

B. Uluslararası Satışlar  

Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça ve Siparişte, faturada 

veya herhangi bir sarış sözleşmesinin başka bir yerde 

belirtilmedikçe, mülkiyet Şirketten Alıcıya INCOTERMS 

2010 uyarınca geçecektir.  
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Ancak her hâlükârda, Şirketin Ürünlerin Fiyatını, Ürünlere 

ilişkin yapılan herhangi bir işin ücretini ve Ürünlerin satışına 

ilişkin Alıcının yükümlülüklerini ihlal etmesinden doğan 

herhangi bir masraf veya tazminatı tamamen almamış olması 

halinde Şirket Alıcıya teslim edilecek Ürünlerin mülkiyetinin 

iadesini isteyebilir. 

ġirket, kendi yegane takdirinde, Alıcıdan banka garantisi 

Ģeklinde bir ödeme teminatını talep edebilir. 

6. Sigorta 

A. Yurtiçi Satışlar  

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Şirket Ürünleri kararlaştırılan 

teslimat noktasına kadar sigortalayacaktır ve sonrasında 

Ürünlerin sigortalanması Alıcının yegane sorumluluğunda 

olacaktır. 

B. Uluslararası Satışlar 

Alıcı, Siparişte, faturada veya herhangi bir satış sözleşmesinin 

başka bir yerinde belirtilen şekilde Ürünleri INCOTERMS 

2010 uyarınca sigortalamaktan sorumlu olacaktır.  

Ancak, Ürünlerin mülkiyetinin Alıcıya geçmesi fakat Alıcının 

Ürünler için henüz ödeme yapmamış olması halinde, Şirket, 

kendisine borçlu olunan miktar ölçüsünde sigorta tazminat 

tutarını Alıcının sigortacısından doğrudan alma hakkına sahip 

olacaktır.  

Alıcı tarafından sağlanan sigorta, Ürünlerdeki herhangi bir 

hasar veya zararı kapsamak üzere Ürünlerin sigorta edilebilir 

değerinin tam tutarı için yapılmış olmalıdır. 

7. Ġptal veya Gecikme  

Şirketin açık yazılı izni ile olması dışında, Alıcı, Şirkete ibraz 

ettiği herhangi bir Siparişi iptal etme veya herhangi bir 

teslimatı geciktirme hakkına sahip değildir. Şirket, Alıcının 

herhangi bir Siparişi iptal etmesine veya bir teslimatı 

geciktirmesine izin verirse, Alıcı, iptal veya gecikmeye ilişkin 

Şirketin maruz kaldığı ve kalacağı tüm yeniden stoklama 

ücretleri de dahil tüm masraf ve harcamaları Şirkete 

ödeyecektir. İşbu Şart ve Koşulların özellikle Alıcı için (sipariş 

üzerine) imal edilmesi gereken Ürünleri kapsaması ve böyle 

bir Siparişin herhangi bir sebeple askıya alınması veya 

feshedilmesi halinde, Alıcının bu Ürünleri teslim alacağı ve 

askıya alma veya fesih ihbarının Şirket tarafından alındığı tarih 

itibariyle tamamlanan Ürünler ve işlemde olan Ürünler için 

ödeme yapacağı, Alıcı ve Şirket tarafından anlaşılmış ve kabul 

edilmiştir. Alıcının herhangi bir sebeple bu sipariş üstüne imal 

edilmiş Ürünlerin teslimatını kabul edememesi halinde, Alıcı 

teslimat yapılmış gibi ödeme yapacaktır ve Şirket kendi yegane 

takdirinde söz konusu Ürünleri Alıcı’nın hesabına ve 

masrafları Alıcıya ait olmak üzere depolayabilir veya uygun 

gördüğü şekilde imha edebilir veya bertaraf edebilir.   

8. Gönderme ve Teslimat  

Siparişte aksi açıkça belirtilmedikçe, teslimat zamanı esaslı 

unsur olmayacaktır. Alıcı, talep edilen gönderim ve teslimat 

tarihlerine ilişkin Şirkete makul yazılı bildirimde bulunacaktır. 

Şirket tarafından belirtilen tüm gönderim zamanlamaları ve 

teslimat tarihleri veya süreleri sadece tahminidir ve Şirket 

gönderim, ulaşım veya teslimatta gecikmeden sorumlu 

değildir. Siparişte aksi belirtilmedikçe, taşımacı ve gönderim 

rotası seçimi Şirketin seçiminde olacaktır ancak Şirket, 

taşımacı ve gönderim rotası seçimini kullanırken gönderime 

ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir ve taşıyıcı da 

hiçbir şekilde Şirketin bir vekili olarak yorumlanmayacaktır. 

Şirket Alıcıya bildirimde bulunmaksızın herhangi bir 

zamanda kısmi teslimatlar yapabilir veya herhangi bir 

Ürünün teslimatına son verebilir. Yurtiçi satışlarda, Ürünler 

Siparişte/sözleşmede belirtilen ve Şirketin yetkili görevlisi 

tarafından kabul edilen şartlarla teslim edilecektir. 

Uluslararası satışlarda, Ürünler INCOTERMS 2010 uyarınca 

teslim edilecektir. Şirketin açık yazılı izni olmaksızın, Alıcı 

Şirket tarafından teslim edilen Ürünlerin teslimatını 

reddetme ve/veya herhangi bir sevkiyatı iade etme hakkına 

sahip olmayacaktır.  

9. Ağırlıklar, Ölçüler ve Miktarlar  

Şirketin ağırlıkları ve/veya ölçüleri geçerli olacak ve 

Alıcının teslimatı aldıktan sonra 7 gün içinde ağırlıktaki bir 

uyumsuzluğa ilişkin olarak Şirkete şikayette bulunmaması 

halinde Alıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.   

Dökme mal gemi taşımalarında, net ağırlığın %1.0’ından 

daha az olan eksiklikler için iddiada bulunulamaz. Dökme 

mal tanker kamyonlarında, dökme mal tanker araçlarında 

veya ambalajlanmış taşımalarda, net ağırlığın %0.5’inden 

daha az olan eksiklikler için iddiada bulunulamaz. 

Şirket Alıcı tarafından satın alınan miktarın tamamını ve 

Siparişte belirtilen sevkiyatlarla ve aralıklarla teslim etmek 

için ticari olarak makul çabayı gösterecek olup, bu 

teslimatlar Ürünlerin mevcudiyetine tabi olacaktır ve fiili 

teslimatların Siparişte belirtilenlerden farklı olması halinde 

Şirketin Alıcıya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Ürünlerin teslimatının toptan yapılacak olması halinde, 

Şirket sipariş edilen miktarın yüzde beşine (5%) kadar daha 

fazlasını veya daha azını teslim etme hakkını saklı tutar ve 

bu şekilde teslim edilen miktar sipariş edilen miktar 

sayılacaktır.   

10. Konteynerler ve Teslimat Ekipmanları  

Alıcı, Şirket tarafından sağlanan teslimat ekipmanlarını 

boşaltacak ve taşımacıya varıştan itibaren kırk sekiz (48) 

saat içinde iade edecektir. Alıcı söz konusu teslimat 

ekipmanına verilen herhangi bir hasarın masrafından 

sorumlu olacak ve bu ekipmanların sürastarya veya gözetim 

ücretlerinin masraflarından da ayrıca sorumlu olacaktır. 

Gönderimin/teslimatın iade edilebilir konteyner kullanımını 

gerektirmesi halinde, söz konusu konteynerlerin mülkiyeti 

her zaman Şirkette kalacaktır. Söz konusu konteynerler 

gönderim tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde Şirkete 

iyi durumda iade edilecektir ve Alıcı bu konteynerlere gelen 

herhangi bir hasarın masrafından ve/veya  bu konteynerlerin 

sürastarya veya gözetim ücretlerinin masraflarından sorumlu 

olacaktır.    

11. Ürün Özellikleri 

Alıcı, Ürünlerin düzgün bir şekilde saklanması, test edilmesi, 

kullanılması ve bertaraf edilmesi için gerekli uzmanlık, tesis 

ve ekipmana sahip olduğunu beyan eder. Alıcı ve tüm 
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çalışanları ve Ürünleri elleçleyen diğer kişiler Ürünlerin 

özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olacak ve Ürünlerin zilyetliği, 

elleçlenmesi, işlenmesi veya kullanımına uygulanan tüm 

kanun, yönetmelik ve standartlara uyacaktır. Alıcı, Şirketin 

güvenlik önerilerini gözetecektir; ancak şöyle ki, Şirket 

tarafından verilen herhangi bir ürün talimatına bakılmaksızın 

Alıcı Ürünlerin tamamen Şirket talimatları ve herhangi bir 

geçerli sağlık, güvenlik, çevre, arazi kullanımı veya sair 

kılavuzları, standartları, kanunları veya yönetmelikleri 

uyarınca depolanmasını, test edilmesini, kullanılmasını, 

satılmasını ve/veya bertaraf edilmesini sağlamaktan sorumlu 

olacaktır.   

 

Alıcı, paketleme ve Ürünlerin tesliminde kullanılan IVL 

etiketli materyallerin imhasından sorumludur. 

 

12. Ürün Uygunluğu  

Ürünlerin Alıcı ve diğerleri tarafından tasarlanan kullanım ve 

uygulamalara uygunluğunun belirlenmesi Alıcının yegane 

sorumluluğundadır. Şirket herhangi bir kullanıma uygunluğa 

ilişkin hiçbir beyan veya tekeffülde bulunmamaktadır. 

Ürünlerin kullanımı veya uygulamalarına ilişkin Şirket 

tarafından verilen herhangi bir öneri veya tavsiyenin güvenilir 

olduğuna inanılmaktadır, ancak Alıcının ve diğerlerinin 

kullanım ve uygulama koşulları değişebileceğinden ve Şirketin 

kontrolü dışında olduğundan, Şirket elde edilecek sonuçlara 

ilişkin hiçbir tekeffül veya garanti vermemektedir. 

13. Garantiler ve Sorumluluk Reddi  

AġAĞIDAKĠ PARAGRAFTA BELĠRTĠLEN ġEKĠLDE 

MALZEMELERDEKĠ AYIBA KARġI SINIRLI GARANTĠ 

DIġINDA, ĠġBU ġART VE KOġULLARDA ġĠRKET 

TARAFINDAN VERĠLEN HĠÇBĠR SARĠH VEYA ZIMNĠ 

GARANTĠ BULUNMAMAKTADIR. 

Şirket Ürünlerin, Şirketin teslimat tarihi itibariyle geçerli olan 

standart yazılı şartnamelerine uygun olacağını garanti eder.  

ĠġBU SINIRLI GARANTĠ AÇIKÇA, SATILABĠLĠRLĠĞE 

VEYA BELĠRLĠ BĠR AMACA UYGUNLUĞA ĠLĠġKĠN   

ZIMNĠ GARANTĠ DE DAHĠL ANCAK BUNUNLA SINIRLI 

OLMAKSIZIN HERHANGĠ BĠR DĠĞER SARĠH VEYA 

ZIMNĠ GARANTĠ YERĠNE GEÇMEKTEDĠR.  

SÖZLEġMEYE KONU ÜRÜNLER ALICIYA ÖZEL 

HERHANGĠ BELĠRLĠ BĠR AMACA UYGUNLUK 

BAKIMINDAN GARANTĠLĠ DEĞĠLDĠR. ÜRÜNLERĠN 

ALICIYA ÖZEL HERHANGĠ BĠR AMACA UYGUNLUĞU, 

ALICININ YEGANE TAKDĠRĠNDE OLMAK ÜZERE 

ALICI TARAFINDAN BELĠRLENMELĠDĠR. ġĠRKET, 

ALICININ BĠREYSEL ĠHTĠYAÇLARI VE AMACINA 

UYGUN ÜRÜNLERĠN SEÇĠLMESĠ VEYA 

SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN HĠÇBĠR SORUMLULUK 

ÜSTLENMEMEKTEDĠR. 

Şirkete karşı hiçbir türde talep, Şirkete Sözleşme tahtında fiilen 

ödenen Fiyatı aşmayacaktır; şöyle ki herhangi bir talep miktarı, 

tutar olarak Ürünlerin Sipariş Fiyatı ve/veya Alıcının talepte 

bulunduğu Ürünlerin teslim edilen fiili miktarının Fiyatı ile 

sınırlı olacaktır. İşburada sağlanan telafi yolu, Alıcının tek ve 

münhasır telafi yolu olacaktır; ve Alıcının herhangi bir kar 

kaybı veya özel, dolaylı, tesadüfi, cezai, cezalandırıcı veya 

sonuçsal tazminat hakkı hariç tutulmaktadır. Şirketin yetkili bir 

temsilcisi tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, herhangi 

bir talebe ilişkin hiçbir ücret veya masrafa izin 

verilmeyecektir. 

14. Sorumluluk Sınırlamaları  

Alıcı Ürünlerin tek başına veya başka malzemelerle birlikte 

kullanımından doğan tüm risk ve sorumluluğu 

üstlenmektedir.    

Alıcı Ürünlerin incelenmesine ilişkin sorumluluğu 

üstlenmektedir ve Alıcının, Şirketin teslimat tarihi itibariyle 

geçeli standart yazılı şartnamelerine uymayan Ürünleri 

kullanması halinde Şirketin hiçbir sorumluluğu 

olmayacaktır. Ürünlerin Şirket şartnamelerine uymaması 

halinde Alıcı herhangi bir uygunsuzluğu tespit etmesinden 

itibaren beş gün içinde Şirkete yazılı bildirimde 

bulunmalıdır. Şirketin söz konusu Ürünleri teftiş etmek için 

makul bir fırsatı olacaktır. Şartnamelere uymadığı Şirket 

tarafından belirlenen herhangi bir Ürüne ilişkin Alıcının tek 

ve münhasır telafi yolu, Şirket tarafından, kendi yegane 

takdirinde, uyumlu olmayan Ürünlerin yenisiyle 

değiştirilmesi veya Alıcının uyumlu olmayan Ürünler için 

Şirkete fiilen ödemiş olduğu Fiyat tutarının iadesi olacaktır 

ve Şirketin herhangi bir talebe ilişkin sorumluluğu hiçbir 

durumda bu tutarı aşmayacaktır. Uyumsuz Ürünlere ilişkin 

talepler bunların tespitinden itibaren otuz (30) gün içinde 

yapılacaktır. Tüm diğer talepler, taleple ilgili Ürünlerin 

teslim alınmasından itibaren otuz (30) gün içinde veya 

teslimat yapılmaması içinse, planlanan teslimat tarihinden 

sonra yapılacaktır. Alıcının geçerli süre içinde Şirkete 

herhangi bir talebe ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması, 

söz konusu talepten mutlak ve koşulsuz feragat anlamına 

gelecektir. Alıcı, hiçbir durumda dava hakkının 

doğmasından itibaren 90 günden sonra Şirkete karşı herhangi 

bir dava açmayacaktır.   

15. Tazminat 

Alıcı, Ürünlerin özelliklerini bildiğini beyan eder ve 

kendisine teslim edilen Ürünlerin elleçlenmesi, kullanımı 

veya zilyetliğinden kaynaklı olarak kişilere veya mala 

gelebilecek her türlü hasar veya bedeni zarara ilişkin tüm 

yükümlülüğü ve sorumluluğu üstlenmektedir ve Şirketi 

bunlardan dolayı tazmin edecektir ve bunlardan beri 

kılacaktır. Alıcı, Şirketi ve çalışanlarını, (a) işbu 

Sözleşmenin Şirket tarafından yerine getirilmesinin ifası, ve 

(b) Ürünlerin alıcı tarafından kullanımı, (c) Ürünlerin 

herhangi bir şekilde Alıcı, çalışanları, vekilleri veya 

müşterileri tarafından işlenmesi veya değiştirilmesi, (d) 

Alıcı, çalışanları veya vekillerinin Ürünlerin kullanımı, 

satışı, dağıtımı veya elleçlenmesinde kasten veya ihmal ile 

veya yetkisiz beyan yoluyla herhangi bir kanun veya 

yönetmeliği ihlal etmesi ihlali, ve (e) bir üçüncü kişinin 

herhangi bir patenti, ticari markası, telif hakkı, ticari sırrı 

veya sair mülkiyet hakkının herhangi bir ihlali veya tecavüzü 

ile bağlantılı ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü talep, 

sorumluluk, karar, zarar, mala hasar, bedeni zarar, ekonomik 

zarar veya masrafa (makul avukatlık ücretleri de dahil) karşı 

savunacak, tazmin edecek ve bunlardan beri kılacaktır. 

Şirketin talebi üzerine, masrafları Alıcıya ait olmak üzere, 

Alıcı, Şirkete karşı yapılan söz konusu iddialara karşı Şirketi 

savunacaktır.  

16. Mücbir Sebep 
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Şirket, teslimatın yapılmamasından veya Sözleşmenin ifasının 

gecikmesinden veya Ürünlerin sevkiyatının veya gönderiminin 

gecikmesinden veya söz konusu gecikme nedeniyle Alıcının 

maruz kaldığı herhangi bir zarar veya tazminattan; bu 

gecikmenin kazalar, doğal afetler, herhangi bir resmi merciinin 

eylemleri ve ihmalleri, ilan edilen veya edilmeyen savaşlar, 

terörizm, patlamalar, grevler veya diğer işçi ihtilafları, 

yangınlar ve doğal felaketler (sel, deprem, fırtına ve salgın 

hastalıklar da dahil), yasalarda değişiklik, ve Şirketin olağan 

kaynaklarından normal fiyatlarla işçi, malzeme veya hizmet 

tedarikindeki gecikmeler (veya tedarik edememe), isyanlar, 

ambargolar, yakıt, enerji, malzeme veya tedariklerde 

gecikmeler, olağan taşımacıların gecikmeleri veya temerrüdü, 

ulaştırma gecikmeleri veya yukarıdakiler sınırlanmaksızın 

yukarda belirtilenlerle benzer mahiyette olan veya olmayan 

veya makul kontrolü dışındaki diğer sebep veya sebepler de 

dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın doğrudan veya dolaylı 

olarak Şirketin makul kontrolü dışındaki olaylardan ve 

nedenlerden doğması veya herhangi bir şekilde kaynaklanması 

halinde sorumlu olmayacaktır. Yukarıdaki koşullardan 

herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, Şirket, kendi yegane 

seçimine bağlı olarak, herhangi bir Siparişi veya bunun 

herhangi bir kısmını herhangi bir sorumluluğu olmaksızın iptal 

etme veya teslimat tarihini gecikme nedeniyle fiilen kaybedilen 

zaman kadar uzatma hakkına ilaveten sahip olacaktır. Ayrıca, 

Şirketin herhangi bir sebeple mevcut Siparişleri karşılayacak 

kadar yeterli Ürün imal edememesi halinde, kendi yegane 

takdirinde ürünlerini müşterileri arasında paylaştırma hakkını 

saklı tutar.   

17. Feragat 

İşbu belgede yer alan Şart veya Koşullardan herhangi birinin 

Alıcı tarafından herhangi bir ihlalinin Şirket tarafından feragati 

veya Şirketin herhangi bir hak veya telafiyi icra ettirmede 

gecikmesi veya icra ettirmemesi, söz konusu şart veya koşulun 

veya diğer herhangi bir şart veya koşulun sonraki ihlalinden 

feragat olarak yorumlanmayacaktır. İşbu belgede yer alan Şart 

ve Koşullardan herhangi birinin Alıcı tarafından ihlali halinde, 

işbu Şart ve Koşullarda yer alan hiçbir hüküm Şirketin telafi 

yollarını sınırlamayacaktır.      

18. Temlik 

Alıcı, Şirketin kendi yegane takdirindeki ön yazılı iznini 

almaksızın, Şart ve Koşullar tahtındaki haklarının veya 

yükümlülüklerinin tamamını veya herhangi bir kısmını hiçbir 

kişi veya kuruluşa temlik etmeyecektir ve böyle bir izin 

olmaksızın yapılan herhangi bir temlik girişimi geçersiz 

olacaktır. Şirketin bir yeniden organizasyon, başka bir kuruluş, 

ortaklık, organizasyon veya diğer tüzel kişi ile konsolidasyon 

veya birleşme veya mallarının veya varlıklarının tamamının 

veya esaslı olarak tamamının başka bir kuruluş, ortaklık, 

organizasyon veya diğer tüzel kişiye devrini gerçekleştirecek 

olması halinde Şirket herhangi Şart ve Koşullar tahtındaki 

haklarını Alıcının izni olmaksızın temlik edebilir. Ancak diğer 

durumlarda, Şirket, Alıcıya bildirimde bulunarak, Sözleşme 

tahtındaki ve Sözleşmeye tabi haklarını devredebilir. 

19. Bölünebilirlik 

Şart ve Koşullardan herhangi birinin yetkili bir merci 

tarafından geçersiz veya icra edilemez olduğuna karar 

verilmesi halinde, Şart ve Koşulların diğer hükümlerinin 

geçerliliği etkilenmeyecektir. 

20. Bildirimler ve ĠletiĢim 

Sipariş veya herhangi bir satış sözleşmesi tahtında herhangi 

bir tarafça yapılan herhangi bir bildirim veya sair iletişim 

yazılı olacaktır ve önceden tayin edilmiş yetkili bir kişiye ya 

elden teslim, birinci sınıf taahhütlü posta veya faks iletisi 

veya elektronik posta yoluyla ya da sair herhangi bir 

elektronik yolla gönderilecektir. Türk Ticaret Kanunu’nun 

Madde 18/3’ü saklıdır.    

Her bir taraf elektronik posta ve/veya faks ile gönderilen 

bildirimler için alındı teyidi gönderecektir. 

21. ÇeliĢen hükümler 

1) satış sözleşmesi, 2) işbu Şart ve Koşullar, 3) Sipariş, ve 4) 

diğer geçerli belgeler veya iletişimler arasında çelişen veya 

uyumsuz hükümler olması halinde, söz konusu çelişen veya 

uyumsuz hükümlere ilişkin olarak her zaman 1) satış 

sözleşmesi, 2) Şart ve Koşullar, 3) Sipariş, ve 4) diğer 

geçerli belgeler veya iletişimlerin hükümleri bu sırayla 

geçerli ve öncelik sahibi olacaktır. 

22. Alıcının Statüsü  

Şart ve Koşullardaki veya herhangi bir Siparişteki hiçbir 

husus, Alıcı ve Şirket arasında bir ortaklık, ortak girişim, 

iş sözleşmesi veya işveren ve çalışan ilişkisi veya bir asil 

ve vekil ilişkisi oluşturmayacak veya oluşturduğu 

yönünde yorumlanmayacaktır. 

23. Gizlilik 

Alıcı, Şirketten edinilen tüm bilgileri en üst düzeyde gizli 

tutmayı taahhüt edecektir ve söz konusu herhangi bir 

bilgiyi ilk başta planlanan amaç dışında herhangi bir 

amaç için kullanmayacaktır. Alıcı, söz konusu tüm 

bilgilerin gizliliğini, kendi gizli bilgilerini korurken 

kullandığı özenle aynı derecede, ancak hiçbir durumda 

makul standart özenin altında olmayacak şekilde 

koruyacaktır. Şüpheye mahal verilmemesi bakımından, 

Ürünlerin Fiyatı işbu Bölüm 23 bakımından gizli bilgi 

sayılacaktır.  

 

Alıcı, işbu Madde 23’te yer alan taahhütlerin Alıcı 

tarafından fiili ihlali veya ihlal tehdidi nedeniyle Şirketin 

maruz kaldığı herhangi bir zararın ölçülmesinin zor 

olduğunu ve her hâlükârda parasal tazminatın böyle bir 

ihlal için yetersiz bir telafi olacağını  kabul eder. 

Dolayısıyla, Alıcı, Madde 23’te yer alan taahhütlerin 

Alıcı tarafından fiili ihlalini veya ihlal tehdidini 

engellemek için Şirketin sahip olabileceği tüm diğer 

telafilere ilaveten bir tedbir veya uygun sair parasal 

olmayan telafiye fiili zararı ispatlama ve herhangi bir 

teminat yatırma zorunluluğu olmaksızın hak kazanacağını 

kabul eder. Alıcı ayrıca böyle bir durumda Şirketi 

avukatlık ücretleri ve masrafları için tazmin edeceğini 

kabul eder. İşbu madde hükümleri herhangi bir Sipariş, 

Şart ve Koşullar ve Sözleşmenin sona ermesi veya 

feshinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.  

 

24. Uygulanan Hukuk 

Şart ve Koşullar, satış sözleşmesi, Sipariş ve bunlardan 

veya bunların konusundan veya bunların 

oluşturulmasından veya bunlarla veya bunların konusuyla 



 

 
5 

veya bunların oluşturulmasıyla bağlantılı doğan herhangi 

bir ihtilaf veya iddia (akdi olmayan ihtilaflar veya iddialar 

da dahil), kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, 

Türkiye’nin ilgili kanunlarına tabi olacak ve Türkiye’nin 

ilgili kanunları uyarınca yorumlanacaktır. Tüm ihtilaflar 

İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde 

çözümlenecektir.  

 


