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Genel Satın Alma Şart ve Koşulları  

 
[İşbu genel satın alma şart ve koşulları (“Şart ve Koşullar”) Siparişin bir parçasını teşkil edecektir, ancak 
şöyle ki, satın alım sözleşmesinin özel şart ve koşullara atıfta bulunması halinde, söz konusu özel şart ve 

koşullar aşağıdaki Şart ve Koşullar ile birlikte uygulanacaktır]    
 

 
1. Sözleşme 

 
(Zaman zaman tadil edilen) işbu Şart ve Koşullar, 
INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin (“Şirket”), 
bir satıcıdan (“Satıcı”) ürün satın almasına uygulanan 
koşulları ve prosedürleri belirlemeyi amaçlamaktadır 
ve Şirket tarafından yapılan tekliflere, verilen 
siparişlere (“Sipariş”) ve ilgili teklifte, siparişte veya 
sözleşmede belirtilen Satıcı ile, yine bunlarda 
belirtilen tedariklerin veya malzemelerin (“Ürünler”) 
Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin olarak 
akdedilen sözleşmelere  uygulanacaktır. Şirketin 
Ürünleri satın alması açıkça Satıcının işbu Şart ve 
Koşulları yazılı olarak kabul etmesi şartına bağlıdır. 
Şirket, Satıcı tarafından Siparişte veya kabulde veya 
Satıcı tarafından tanzim edilen sair bir belgede teklif 
edilen farklı ve/veya ilave şarta itiraz ettiğini Satıcıya 
açıkça bildirmektedir, ve Şirket, Satıcı tarafından 
sunulan hiçbir standart veya basılı şart veya koşul ile 
bağlı olmayacaktır. Şirket tarafından alınan açık yazılı 
itiraz olmadıkça, Şart ve Koşullar, Şirket tarafından 
yapılan önceki bir satın almaya uygulanmış olup 
olmamalarına bakılmaksızın, tüm tekliflere, Sipariş 
teyitlerine, sipariş kabullerine veya satın almalara 
uygulanacaktır. Şirket herhangi bir Siparişi, Satıcının 
kabulünden önce herhangi bir zamanda geri çekme 
hakkını saklı tutar.    
 
“Şirket” işbu Şart ve Koşullar tahtında Ürünleri satın 
alanı ifade eder.  
 
“Ülke” yargı yetkisi alanı bakımından, Şirketin kurulu 
olduğu ülkeyi ifade eder.  
 
“Sözleşme” işbu Şart ve Koşulları ve/veya Siparişi 
ve/veya Ürünlerin Şirket tarafından Satıcıdan satın 
alınmasına ilişkin satın alım sözleşmesini ifade eder. 
 

2.  Fiyat 
 

Ürünler için ödenebilir olan fiyat (“Fiyat”) ve diğer 
herhangi bir satın alım şart ve koşulu Siparişte 
belirtilenden daha yüksek olmayacaktır ve aksi 
belirtilmedikçe:  
 

a.  ambalaj malzemesi, paketleme, gönderme, 
yükleme, taşıma, sigorta ve Ürünlerin teslimat 
adresine teslimi ve tüm harç, resim veya katma 
değer vergisi dışında (herhangi bir satış veya 
kullanım vergisi dahil) vergiler de dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmaksızın tüm masrafları 
içerecektir; ve   

 

b. geçerli Sözleşmenin süresi boyunca geçerli 
olacaktır. Satıcı, işbu belge tahtında satılan 
Ürünlerin tesliminden önce herhangi bir 
zamanda benzer Ürünleri benzer adetlerde 
herhangi bir üçüncü kişiye daha düşük fiyatla 
satması halinde Şirkete bu daha düşük fiyatlara 
ilişkin yazılı bildirimde bulunacağını ve 
Şirketin üçüncü kişiye yapılan satış tarihinden 
itibaren bu daha düşük fiyatlardan tam olarak 
faydalanacağını taahhüt eder. Şirketin ön yazılı 
izni olmaksızın Fiyatta hiçbir değişiklik 
yapılamaz veya (artan malzeme, işçilik veya 
taşıma masrafları, döviz kurlarındaki 
değişimler veya sair nedenle) ek ücret ilave 
edilemez. Fiyatta Satıcı tarafından yapılan 
herhangi bir tek taraflı değişiklik, kısmi dahi 
olsa, Şirketin uygun gördüğü şekilde satın 
alma Siparişinin herhangi bir ücret veya ceza 
olmaksızın kısmi veya tamamen iptaline neden 
olabilir.      

                               .               
3.  Ödeme 

 
Ödeme şartları Şirket ile Satıcı tarafından kabul 
edilen ve Siparişte belirtilen şekilde olacaktır. Satıcı 
her bir Sipariş tahtında teslim edilen Ürünlerin her bir 
satın alımı ve sevkiyatı için Şirkete ayrı ayrı fatura 
kesecektir. Siparişte veya satın alım sözleşmesinde 
aksi belirtilmedikçe, Satıcı her bir Ürünün 
teslimatında veya sonrasında o Ürün için Şirkete bir 
fatura gönderecektir ve Şirket söz konusu faturayı, 
faturayı tebliğ almasından itibaren net 45 gün içinde 
ödeyecektir. Başkaca bir hak veya telafi yoluna halel 
gelmeksizin, Şirket, Satıcının veya Satıcının bir bağlı 
şirketinin kendisine herhangi bir zamanda borçlu 
olduğu herhangi bir tutarı, Sözleşme tahtında Şirket 
tarafından Satıcıya veya Satıcının bağlı şirketine 
ödenmesi gereken tutarlardan, Satıcıya bildirimde 
bulunmaksızın mahsup etme hakkını saklı tutar.            
. 
 

4.  Mülkiyet ve Zararın Riski ve Satın Alım Şartları  
 
A. Yurtiçi Satın Alımlar  
 

Sipariş tahtındaki teslimat ve taşımaya ilişkin hiçbir 
şarta bakılmaksızın, Ürünlerin mülkiyeti ve zarar 
riski, sipariş edilen Ürünler fiilen Şirkete teslim 
edilene ve Şirketin işyerinde veya Sözleşmede 
Şirket tarafından yazılı olarak tayin edilen başka bir 
teslim yerinde Şirketçe tayin edilen bir kişi 
tarafından kabul edilene kadar Satıcıda kalacaktır. 
 
B. Uluslararası Satın Alımlar 
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Siparişte aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, 
mülkiyet ve zarar riski Satıcıdan INCOTERMS 2010 
uyarınca geçecektir. 

 
5.  Sigorta 

 
A. Yurtiçi Satın Alımlar 
 

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Satıcı Ürünleri 
kararlaştırılan teslimat noktasına kadar 
sigortalayacaktır ve sonrasında söz konusu Ürünlerin 
sigortalanması Şirketin sorumluluğunda olacaktır. 
 
B. Uluslararası Satın Alımlar 
 
Satıcı Ürünleri INCOTERMS 2010 uyarınca 
sigortalamaktan sorumlu olacaktır. Ancak, mülkiyet 
Şirkete geçmeden önce Ürünlerde herhangi bir hasar 
meydana gelmesi halinde, Şirket, hakkı olduğu ölçüde 
sigorta tazminat tutarını Satıcının sigortacısından 
doğrudan alma hakkına sahip olacaktır. Satıcı 
tarafından sağlanan sigorta, Ürünlerdeki herhangi bir 
hasar veya zararı kapsamak üzere ürünlerin sigorta 
edilebilir değerinin tam tutarı için yapılmış olmalıdır. 
 

6.  Gönderme ve Teslimat  
 
Siparişin teslimatı Şirket tarafından belirtilen 
miktarlarda ve tarihlerde yapılmalıdır. Şirket kendi 
takdirinde olmak üzere Ürünlerin erken teslimini 
reddedebilir. Erken teslim halinde, Ürünler bir depoda 
saklanacaktır ve ilgili masraflar Satıcı tarafından 
karşılanacaktır. Siparişe ilişkin olarak zaman esaslı 
unsurdur. Ürünler düzgün bir şekilde paketlenecek, 
açıkça etiketlenecek ve nakil sırasında hasar ve 
bozulmaya karşı yeterli şekilde korunacaktır. Siparişte 
aksi belirtilmedikçe, Ürünler normal çalışma 
saatlerinde, Şirketin tayin ettiği bir kişiye Şirket 
işyerinde veya Şirket tarafından Siparişte belirtilen 
başka bir yerde teslim edilecektir. Satıcı, her bir 
teslimata, belirgin şekilde görünen ve diğerlerinin yanı 
sıra Sipariş numarası, sipariş tarihi, paket ve içerik 
sayısını gösteren bir teslim beyanının eşlik etmesini 
sağlayacaktır. Şirket, Ürünleri teftiş edebilmesi için 
teslimattan itibaren on beş (15) gün veya Ürünlerdeki 
herhangi bir gizli ayıp görünür olduktan sonra makul 
bir süre dolana kadar Ürünleri kadar kabul etmiş 
sayılmayacaktır. Ürünlerin teslimatında Satıcı Şirkete 
tüm işletme ve güvenlik talimatlarını, açıkça görünür 
olan uyarıları ve Ürünlerin düzgün kullanımı, bakımı 
ve onarımı için gerekli olabilecek diğer bilgileri 
tedarik edecektir. Ürünlerin teslimatının toptan 
yapılacak olması halinde, Şirket sipariş edilen 
miktarın yüzde beşine (5%) kadar daha fazlasını veya 
daha azını kabul etme hakkını saklı tutar ve bu şekilde 
teslim edilen miktar sipariş edilen miktar sayılacaktır. 
Satıcı nakil veya Şirket tarafından olsun veya olmasın 
boşaltma veya istifleme sırasında hasar gören veya 
kaybolan Ürünleri ücretsiz onaracak veya yenisiyle 
değiştirecektir; ancak şöyle ki Şirketin Satıcıya makul 
bir süre içinde hasar veya zarara ilişkin yazılı 
bildirimde bulunması gerekmektedir. Uluslararası 

satın alımlarda, Ürünler Siparişte belirtilen şartlarla 
veya INCOTERMS 2010 uyarınca teslim 
edilecektir.  

 
7.  Ürün Özellikleri ve uygunluk 

 
Satıcı, teknik şartname miktarı ve tanımına, 
Siparişteki özelliklere ve/veya spesifikasyonlara 
ve/veya Şirket tarafından kabul edilen numuneye 
ve/veya Şirket tarafından Satıcıya sunulan herhangi 
bir geçerli şartnameye veya Satıcı tarafından Şirkete 
sunulan herhangi bir teklife tamamen uyan 
miktarda, kalitede ve tanımda Ürünü teslim etmeyi 
taahhüt eder. Ürünler kusurdan ari olacak ve aksi 
belirtilmedikçe yeni ve kullanılmamış olacaktır. 
Satıcı, Ürünlerim imalatı, ambalajlanması, 
paketlenmesi ve teslimatına ilişkin ve tüm yasal 
gerekliliklere ve ulusal ve yerel düzenlemelere uyan 
tüm uygulanan standartlara, düzenlemelere ve/veya 
diğer yasal gerekliliklere uyacaktır. Makul ön 
bildirim üzerine, Şirket veya Şirket tarafından 
atanan herhangi bir üçüncü kişi Ürünleri inceleme 
ve test etme hakkına sahip olacaktır ve Satıcı, 
Şirketin Ürünleri inceleme ve test etme talebini 
makul olmayan bir şekilde reddetmeyecek veya 
geciktirmeyecektir. Şirket, herhangi bir reddedilen 
Ürünü, riski ve masrafı Satıcıya ait olmak üzere 
iade edebilir. Reddetme hakkı bir sevkiyatın tamamı 
veya herhangi bir kısmı için geçerli olacaktır. Satıcı, 
Ürünlerin reddi nedeniyle Şirket tarafından fiilen 
maruz kalınan tüm masrafları, zararları, tazminatları 
ve harcamaları ve/veya reddedilen Ürünlerin 
ikamesi için başka ürünlerin tedarik edilmesinde 
Şirket tarafından maruz kalınan herhangi bir ilave 
harcamayı Şirkete geri ödemekle sorumlu olacaktır.          
 

8.  Ürün şartnamelerinde/Satın Alım Siparişinde 
Değişiklikler  
 
Şirket herhangi bir zamanda Satıcıya yazılı 
bildirimde bulunarak çizimlerde veya şartnameler, 
gönderim yöntemi, miktarlar, paketleme veya 
teslimat zamanı veya yerindeki değişiklikler de 
dahil olmak üzere Siparişte değişiklik talep edebilir. 
Söz konusu talebe cevaben, bu değişikliklerin ilave 
ücretlere yol açması halinde, Satıcı, fiyatlardaki, 
gönderim veya teslimat tarihlerindeki herhangi bir 
değişiklik de dahil yazılı fiyat teklifleri vermeyi 
kabul eder. Taraflarca aksi yazılı olarak 
kararlaştırılmadıkça, bir değişiklik talebi ayrı bir 
Sipariş olarak değerlendirilecektir. Satıcı tarafından 
teklif edilen herhangi bir talep veya uyarlama, 
Şirket üzerinde bağlayıcı olmadan önce Şirket 
tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır.   
 

9. Garantiler 
 
Satıcı, Şirkete Ürünlerin yeterli kalite, malzeme ve 
işçilikte olacağını, satılabilir olacağını, tasarım, 
malzeme ve işçilikte ayıptan ari olacağını ve niyet 
edilen amacına uygun olacağını ve Siparişte 
belirtilen şartnamelere uyacağını beyan ve tekeffül 
eder. İlaveten, Satıcı (i) Ürünlerin yeterli şekilde 
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paketlenmiş, ambalajlanmış veya etiketlenmiş 
olacağını ve bunlarda belirtilen teyitlere uyacağını, (ii) 
Ürünlerin tüm yasal gerekliliklere, uygulanan 
kanunlara ve yönetmeliklere ve Ürünlere ve bunların 
satışı, kullanımı ve tedarikine ilişkin ihtiyari davranış 
kurallarına uygun olacağını, (iii) işbu Şart ve Koşullar 
tahtındaki yükümlülüklerinin ifasında Satıcının tüm 
uygulanan kanun ve yönetmeliklere uyacağını, (iv) 
Ürünlerin ve amaçlanan kullanımlarının herhangi bir 
üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal 
etmediğini, ve (v) Ürünlere dahil olan herhangi bir 
hizmetin profesyonel bir şekilde, uygulanan endüstri 
standartları doğrultusunda ifa edileceğini beyan ve 
tekeffül eder. Satıcı ayrıca Ürünlerin geçerli ve 
pazarlanabilir mülkiyetini Şirkete devredebildiğini ve 
Şirketin bunları kabulü üzerine Şirkete devrettiğini 
beyan ve tekeffül eder. İşbu Bölüm 9’da yer alan tüm 
beyan ve tekeffüller Ürünlerin kabulünden sonra da 
geçerli olacak ve Şirketin sahip olduğu diğer herhangi 
bir zımni veya sarih tekeffüle ilave olacaktır. 
Ürünlerin teftişi veya kabulü yukarıda sayılan 
tekeffüllerden hiçbirinin etkisini azaltmayacaktır.        

 
10. Tazminatların Sınırlanması 

 
Siparişin Şirket tarafından iptalinden ve/veya işbu 
Sözleşmenin Şirket tarafından herhangi bir sebeple 
feshinden, işbu Sözleşmenin Şirket tarafından 
herhangi bir ihlalinden veya Şirketin diğer eylem veya 
ihmallerinden (kusur da dahil) doğan herhangi bir 
bedeni zarar, zarar, tazminat, masraf, harcama veya 
diğer bir sorumluluk nedeniyle Şirketin sorumluluğu 
ve Satıcının telafisi; (i) söz konusu iptal, ihlal veya 
diğer eylem veya ihmallerden önce Ürünlerin 
üretiminde Satıcı tarafından maruz kalınan fiili ve 
doğrudan masraflar, veya (ii) Siparişin satın alım 
fiyatından hangisi daha az ise onunla sınırlı olacaktır.  
Şirket kat kaybı, cezai, özel, sonuçsal, dolaylı, 
cezalandırıcı veya tesadüfi tazminatlar için hiçbir 
durumda Satıcıya karşı sorumlu olmayacaktır.  
 

11.  Tazminat 
 
Satıcı, (a) Ürünlerdeki herhangi bir kusur, ayıp veya 
iddia edilen ayıp (haksız fiilde kusursuz sorumluluk 
dahil), (b) Satıcının işbu Sözleşmenin herhangi bir 
hükmünü ihlali, (c) Satıcının veya Satıcı adına hareket 
eden herhangi bir kişinin herhangi bir eylemi, kusuru 
veya ihmali, veya (d) Ürünlerin herhangi birinin 
imalatı, satışı veya kullanımından dolayı başka 
herhangi bir kişinin, firmanın, kuruluşun veya diğer 
tüzel kişinin patentinin, ticari sırrının, ticari 
markasının, ticari unvanının veya sair fikri mülkiyet 
hakkının herhangi bir ihlali, suiistimali veya sair ihlali 
nedeniyle veya katkısıyla herhangi bir kişiye veya 
mala gelen herhangi bir bedeni zarar, ölüm, hasar veya 
zarar veya bunlar sonucunda doğan herhangi bir 
sonuçsal veya tesadüfi zarar talebinden kaynaklanan, 
doğan veya bunlarla ilgili olan veya bunları iddia eden 
herhangi bir dava, yasal işlem, takibat, karar, 
sorumluluk, masraf, tazminat, zarar, iddia ve 
harcamaya (avukatlık ücretleri ve masrafları da dahil) 
karşı Şirketi, vekillerini, hizmetlilerini, görevlilerini, 

yönetim kurulu üyelerini ve çalışanlarını, Şirketin 
distribütörlerini, bayilerini ve Ürünleri veya 
Ürünlerin derç edildiği ürünleri satın alan tüm 
kuruluşları ve bunların ilgili müşterilerini tazmin 
edecek, bunlardan beri kılacak ve Şirketin talebi 
üzerine, tüm masraf ve harcamaları Satıcıya ait 
olmak üzere savunacaktır. Ürünlerle ilişkili olarak 
veya sair şekilde Satıcının çalışanlarının, 
vekillerinin, taşeronlarının veya diğer 
temsilcilerinin Şirketin herhangi bir işyerinde 
bulunması veya mevcut olması halinde, Satıcı 
Şirketin işyerindeki veya çevresindeki söz konusu 
kişilerin eylem ve ihmallerinden sorumludur ve 
sorumlu olacaktır ve Satıcının çalışanları veya 
temsilcilerinin eylem veya ihmallerinden doğan 
mala zarar veya herhangi bir kişinin bedeni zararı 
veya ölümü nedeniyle herhangi bir sorumluluğa 
karşı Şirketi tazmin etmeyi ve bunlardan beri 
kılmayı kabul eder. Şirkete karşı tazminata konu 
olabilecek bir üçüncü kişi iddiasının olması halinde, 
Şirket Satıcıya buna ilişkin yazılı bildirimde 
bulunacaktır. Satıcı, herhangi bir davanın 
savunmasında Şirketin talep edebileceği herhangi 
bir makul desteği Şirkete verecektir. Satıcı, 
herhangi bir üçüncü kişi iddiası veya davasına 
ilişkin olarak, Şirketin ve/veya Şirketin sigorta 
poliçeleri tahtında riski yüklenen taraflarının 
ödediği hukuki ve diğer fiili savunma masrafları ve 
Şirketin ve/veya Şirketin sigorta poliçeleri tahtında 
riski yüklenen taraflarının ödediği herhangi bir fiili 
uzlaşma veya nihai karar tutarı için Şirketi tazmin 
edecektir. Satıcı, herhangi bir telif hakkı, patent, 
tescilli tasarım veya sair mülkiyet hakkı ihlali veya 
ihlal iddiasından doğan tüm dava, iddia, talep, 
masraf, harç ve harcamalara karşı Şirketi tazmin 
edecektir.   
 

12.  İptal ve Fesih  
 
Şirket, Ürünlerin teslimatından önce herhangi bir 
zamanda, Satıcıya yazılı bildirimde bulunarak 
herhangi bir Siparişi tamamen veya kısmen iptal 
etme hakkına sahip olacaktır; şöyle ki Ürünlerin 
teslimatından önce bildirim yapılmaması halinde 
Şirketin tek sorumluluğu iptal sırasında teslim 
edilmiş olan Ürünlerin kararlaştırılan ücretini 
Satıcıya ödemek olacaktır. Şirket, Satıcıya herhangi 
bir zamanda yazılı ihbarda bulunarak Sözleşmeyi 
herhangi bir sebeple derhal feshetme hakkına sahip 
olacaktır.      
 
Satıcının işbu Sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerinden birini veya daha fazlasını 
düzgün bir şekilde veya tamamen ifa etmemesi veya 
işbu Sözleşmeyi ihlal etmesi halinde, Şirket noter 
kanalıyla yazılı ihbarda bulunarak söz konusu 
ihlalin giderilmesini talep edecektir. İhlalin noter 
kanalıyla gönderilen ihbardan itibaren [15 (on beş)] 
gün içinde giderilmemesi halinde, işbu Sözleşme 
herhangi bir tazminat ödenmeksizin tek taraflı 
olarak feshedilebilir. 
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Satıcının ihtiyari olarak veya gayri ihtiyari acze 
düşmesi, iflas etmesi veya iflasını ertelemesi, kayyum 
veya tasfiye memuru atamasına ve konkordato 
prosedürlerine tabi olması, veya faaliyetini daimi 
olarak fiilen durdurması veya faaliyetlerinin 
kapsamını (faaliyet organizasyonu da dahil) esaslı 
olarak değiştirmesi, varlıklarının tamamını veya esaslı 
bir bölümünü kaybetmesi halinde, Şirket işbu 
Sözleşmeyi, herhangi bir süreye tabi olmaksızın veya 
tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak feshedebilir. 
 

13.  Teslimde Gecikme 
 
Satıcı Ürünleri Şirkete, Siparişte belirtilen veya 
Sözleşmede kararlaştırılan zamanlama içinde teslim 
etmelidir. Ürünlerin son teslim tarihinde teslim 
edilmemesi halinde, Şirketin Şart ve Koşullar tahtında 
sahip olabileceği diğer herhangi bir hakka halel 
gelmeksizin, Şirket aşağıdaki haklarını saklı tutar: 
Siparişi tamamen veya kısmen iptal etme; Satıcının 
girişimde bulunduğu herhangi bir sonraki Ürün 
teslimatının kabulünü reddetme; Ürünlerin ikame 
olarak başka bir tedarikçiden temin edilmesinde Şirket 
tarafından makul olarak yapılmış olan herhangi bir 
masrafı Satıcıdan tahsil etme; ve Şirketin maruz 
kaldığı ve herhangi bir şekilde Satıcının Ürünleri son 
teslim tarihinde teslim etmemesine atfedilebilir olan 
herhangi bir ilave masraf, zarar veya harcama için 
tazminat talep etme.         
 

14.  Mücbir Sebep  
 
Taraflardan herhangi biri, 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 söz 
konusu tarafın 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 olsun veya olmasın makul kontrolü 
dışındaki diğer sebep veya sebepler de dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmaksızın söz konusu tarafın makul 
kontrolü dışındaki olaylardan ve nedenlerden 
doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan veya 
herhangi bir şekilde bunlardan doğan herhangi bir 
gecikme anlamına gelecek olan bir mücbir sebep 
olayının meydana geldiği süre boyunca ifayı askıya 
alabilir. Şirket, kendi yegane seçimine bağlı olarak, 
herhangi bir Siparişi veya bunun herhangi bir kısmını 
herhangi bir ücret veya ceza olmaksızın iptal etme 
ve/veya bir mücbir sebep meydana gelmesi veya olayı 
nedeniyle Satıcının ifada bulunamaması süresince 
Sipariş kapsamındaki Ürünleri diğer kaynaklardan 
temin etme ve herhangi bir Siparişte belirtilen 
Ürünlerim miktarını herhangi bir ücret veya ceza 
olmaksızın azaltma hakkına sahip olacaktır.   
 

Mücbir sebep olayının 3 aydan fazla bir süreyle 
sürmesi halinde Şirket ayrıca Satıcıya bildirimde 
bulunarak tüm Siparişi feshedebilir.  
 

15. Feragat 
 

İşbu Şart ve Koşullardan herhangi birinin Satıcı 
tarafından herhangi bir ihlalinin Şirket tarafından 
feragati veya Şirketin herhangi bir hak veya telafiyi 
icra ettirmede gecikmesi veya bunları icra 
ettirmemesi, söz konusu hükmün veya diğer 
herhangi bir şart veya koşulun sonraki ihlalinden 
feragat olarak yorumlanmayacaktır. İşbu Şart ve 
Koşullardan herhangi birinin Satıcı tarafından ihlali 
halinde, işbu Şart ve Koşullarda yer alan hiçbir 
hüküm Şirketin telafi yollarını sınırlamayacaktır.      
 

16.  Temlik   
 
Satıcı, Şirketin kendi yegane takdirindeki ön yazılı 
iznini almaksızın, herhangi bir satın alım siparişi 
veya 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 bir sipariş veya Şart 
ve Koşullar tahtındaki haklarını Satıcının izni 
olmaksızın temlik edebilir. Şirket, Satıcıya 
bildirimde bulunarak, Sözleşme tahtındaki ve 
Sözleşmeye tabi haklarını da devredebilir.  
 

17.  Bölünebilirlik 
 
Herhangi bir Siparişin veya işbu Şart ve Koşulların 
herhangi bir hükmünün yetkili bir merci tarafından 
geçersiz veya icra edilemez olduğuna karar 
verilmesi halinde, söz konusu Sipariş veya işbu Şart 
ve Koşulların diğer hükümlerinin geçerliliği 
etkilenmeyecektir.  
  

18.  Bildirimler ve İletişim     
 
Ürünlerin Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin 
olarak 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 elektronik 
posta yoluyla ya da faks iletisi şeklinde 
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.    
  

19.  Çelişen hükümler  
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Belirli bir satın alım sözleşmesi ile işbu Şart ve 
Koşullar arasında çelişen veya uyumsuz hükümler 
olması halinde, söz konusu çelişen veya uyumsuz 
hükümlere ilişkin olarak her zaman söz konusu belirli 
satın alım sözleşmesinin hükümleri geçerli ve öncelik 
sahibi olacaktır.       

 
20.  Satıcının Statüsü  

 
İşbu Şart ve Koşullardaki veya herhangi bir Siparişteki 
veya Ürünlere ilişkin satın alım sözleşmesindeki hiçbir 
husus, Satıcı 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.  
 

21.  Gizlilik   
 
Satıcı, Şirketten edinilen tüm bilgileri en üst düzeyde 
gizli tutmayı taahhüt edecektir ve Şirketin ön yazılı 
izni olmaksızın söz konusu herhangi bir bilgiyi ilk 
başta planlanan amaç dışında herhangi bir amaç için 
kullanmayacaktır. Satıcı, 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 satın alım fiyatı işbu Bölüm 21 
bakımından gizli bilgi sayılacaktır. Satıcı tüm 
taşeronların aynı gizlilik gerekliliklerine uymakla akdi 
olarak yükümlü olmasını sağlayacaktır. İşbu madde 
hükümleri herhangi bir Sipariş, Şart ve Koşullar ve 
Sözleşmenin sona ermesi veya feshinden sonra da 
geçerli olmaya devam edecektir.     
   
Şirket, işbu Sözleşmenin gizliliğinin ihlalinin 
zararlarının azaltılması için gerekli olabilecek ihtiyati 
tedbir, aynen ifa veya diğer parasal olmayan bir 
tedbire hak kazanacaktır. Söz konusu telafi yolu 
Şirketin münhasır telafi yolu olmayacaktır ancak 
yasalarda ve hakkaniyet kuralları çerçevesinde mevcut 
olan tüm diğer telafi yollarına ilave olacaktır.       
 

22.  Uygulanan Hukuk 
 
Şart ve Koşullar, satın alım sözleşmesi, Sipariş ve 
bunlardan veya bunların konusundan veya bunların 
oluşturulmasından veya bunlarla veya bunların 
konusuyla veya bunların oluşturulmasıyla bağlantılı 
doğan herhangi bir ihtilaf veya iddia (akdi olmayan 
ihtilaflar veya iddialar da dahil) Türkiye’nin ilgili 
kanunlarına tabi olacak ve Türkiye’nin ilgili 
kanunları uyarınca yorumlanacaktır. Tüm ihtilaflar 
İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde 
çözümlenecektir.        


