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1 SÖZLEŞMENİN ESASI 
1.1 Mal Satışına ilişkin işbu Genel Hüküm ve Koşullar'da (“Koşullar”), “Satıcı”, 

Omron Electronics Elektromekanik Yazilim Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti 
ve/veya Satıcı'nın iştirak kuruluşları; “Alıcı”, Satıcı'nın teklifini kabul eden 
kuruluş veya yapmış olduğu  teklifi Satıcı tarafından kabul edilen kuruluş 
anlamına gelmekte olup;  “Mallar”, Satıcı'nın Alıcı'ya tedarik etmeyi yazılı 
olarak kabul ettiği herhangi bir mal anlamına gelmektedir. Satışa yapılan 
atıflar, tedarike yapılan atıfları da içermektedir. 

1.2 Bu Koşullar, Satıcı'nın Alıcı'ya Mal tedarik etmeyi taahhüt ettiği tüm 
teklifler, siparişler, teyitler, faturalar ve sözleşmeler için geçerlidir. Alıcı'nın 
genel koşulları ve diğer hükümleri işbu belgeyle açıkça hariç tutulmuştur. 

1.3 Satıcı'nın teklifleri herhangi bir taahhüt içermez. Siparişler sadece Satıcı 
tarafından yazılı olarak teyit edilmesi halinde ve teyit edildiğinde bağlayıcı 
olacaktır ve Siparişler'in Satıcı tarafından yazılı olarak teyit edilmesini 
takiben bu Koşullar'ın geçerli olduğu bağlayıcı bir sözleşme (“Sözleşme”) 
kurulmuş olacaktır. Sözleşme'nin hükümleri, Alıcı ile Satıcı arasında 
özellikle yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Satıcı ile Alıcı arasındaki 
(daha önceki) tüm müzakerelerin, sözleşmelerin veya düzenlemelerin 
üzerinde hüküm ifade edecek ve bunların yerine geçecektir. 
Sözleşme'deki hükümler ile Koşullar arasında herhangi bir uyuşmazlık 
olması halinde Sözleşme'de özellikle mutabık kalınan hükümler geçerli 
olacaktır . 

1.4 Siparişler, Satıcı tarafından açıkça kabul edilmedikçe Alıcı tarafından iptal 
edilemez veya değiştirilemez. 

1.5 Asgari sipariş tutarı 400 TL’dir. 
1.6 Satıcı'nın veri belgelerinde yer alan bilgiler, (yazım hataları, kayıt hatası 

veya bu gibi başka bir hata veya  ihmal Satıcı adına hiçbir yükümlülük 
olmadan düzeltilebilir) bağlayıcıdır. Çizimler, reklamlar, kataloglar ve  
benzeri belgeler sadece bu belgelerde tarif edilen Mallar hakkında 
gösterge olması amacıyla, Satıcı'ya  hiçbir sorumluluk veya yükümlülük 
getirmeksizin düzenlenmiştir ve her türlü yazım, kayıt hatası veya başka 
bir hata ya da ihmal, Satıcı adına hiçbir yükümlülük getirmeksizin 
düzeltmeye tabi olacaktır. 

2 ÜCRET VE ÖDEME 
2.1 Net fiyatlar, Türk Lirası cinsinden verilmiştir ve KDV içermez. 
2.2 Alıcı, fatura tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Satıcı'nın fatura ettiği 

şekilde Malların tam ödemesini yapacaktır. 
2.3 Satıcı, Malların kısmi teslimatını Alıcı'ya fatura etme hakkına sahiptir. 
2.4 Alıcı'nın geç ödeme yapması halinde Alıcı, söz konusu tutar üzerinden 

vade tarihinden itibaren ödemenin yapılacağı tarihe kadar günlük esasta 
işleyecek, Avrupa Merkez Bankası'nın referans oranının yıllık yüzde 4'ün 
üstünde bir oranda faizi, Satıcı'nın başka herhangi bir hakkına halel 
gelmeksizin ve ihbara ihtiyaç olmaksızın Satıcı'ya ödemekle yükümlü 
olacaktır. Muaccel olan ancak ödenmeyen her türlü faiz üzerinden de faiz 
işletilecektir. 

2.5 Alıcı, mahsup hakkı veya Malların kalitesiyle ilgili veya başka bir konuda 
Satıcı'nın herhangi bir talebi olması veya Satıcı ile aralarında Malların 
kalitesi veya başka bir konuda bir uyuşmazlık çıkması sebebiyle  
faturaların ödemesini yapmama hakkına sahip olmayacaktır. 

2.6 Borçlu'nun iflası, ödemelerinin askıya alınması veya haczi halinde Alıcı'nın 
Satıcı'ya borçlu olduğu tüm tutarların tamamı derhal muaccel ve ödenebilir 
hale gelecektir ve Satıcı da her türlü talebi derhal mahsup etme hakkına 
sahip olacaktır. 

2.7 Satıcı, Alıcı'nın işbu belgedeki koşullar çerçevesinde ödeme 
yapmayacağına makul ölçülerde inanması halinde Satıcı'nın başka 
herhangi bir hakkına halel gelmeksizin Sözleşme'yi askıya alma veya 
sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshetme hakkına sahip olacaktır. 

3 TESLİMAT 
3.1 Teslimat, Açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, Satıcı’nın deposundan kargo 

ile yapılacaktır. Kargo ücretleri Alıcı’ya aittir. 
3.2 Mal teslimatı için verilen tarihler ve saatler, Satıcı tarafından Alıcı'ya teyit 

edilir. Eğer hiçbir tarih belirtilmemişse teslimat makul bir süre içerisinde 
olacaktır. Satıcı, Malları kendi uygun gördüğü partiler veya taksitler 
halinde teslim edecektir. 

3.3 Alıcı, teslimatla birlikte Malları inceleyecek ve sevkiyatta eksiklik ya da 
belirgin hasar olması halinde 24 saat içerisinde Satıcı'yı yazılı ihbarda 
bulunacaktır. Eğer Alıcı, 24 saat içerisinde Satıcı'ya ihbarda bulunmazsa 
Mallar kabul edilmiş sayılacaktır. 

3.4 Satıcı tarafından açıkça kabul edilmedikçe Mallar iade edilemez. 
3.5 Eğer Alıcı, Mallar teslim edilmeye hazır olduğu halde  herhangi bir 

gerekçeyle Mallar'ın  teslimatını kabul etmezse ya da Alıcı'nın gerekli 
talimatları, belgeleri, ruhsatları veya yetki belgelerini vermemesinden 
ötürü Satıcı Malları zamanında teslim edemiyorsa, (i) Malların riski (zarar 
veya hasar da dahil olmak üzere) Alıcı'nın üzerinde olacaktır; (ii) Mallar 
teslim edilmiş sayılacaktır; ve (iii) Satıcı, teslimata kadar Malları 
saklayabilecektir, ve bunun üzerine Alıcı ilgili tüm maliyetlerden ve 
harcamalardan yükümlü olacaktır. 

4 MÜLKİYET VE RİSKLER 
4.1 Teslimatla birlikte tüm riskler Alıcı'ya geçecektir. Fiili teslimat zamanına 

bakılmaksızın, Alıcı'nın Mallarla ilgili olarak Satıcı'ya borçlu olduğu (KDV 
dahil) tüm tutarlar ve herhangi bir Sözleşmeyle ilişkili olarak Alıcı 
tarafından Satıcı'ya ödenmesi gereken diğer tüm yekunlar Alıcı tarafından 

tam olarak ödeninceye kadar Mallar, Satıcı'nın mutlak mülkiyetinde 
kalacaktır. 

4.2 Bu Koşullar'ın 4.1 Kısmı uyarınca mülkiyet el değiştirinceye kadar: 
i. Alıcı'nın Malları emaneten tutması; (Satıcı'ya hiçbir bedel yüklemeksizin) 

Satıcı'nın mülkü olduğu kolaylıkla tespit edilebilecek şekilde Malları diğer 
mallardan ayrı saklaması; Malları tatmin edici şartlarda koruması; Satıcı 
adına Malları tüm risklere karşı tam fiyatıyla sigortalı tutması ve Satıcı'nın 
haklarını güvence altına almak için gereken bütün tedbirler konusunda 
Satıcı ile işbirliği yapması gerekir; 

ii. Alıcı, işlerin olağan akışı içerisinde Malların yeniden satma hakkına 
sahiptir ve Alıcı, Malların yeniden satışından kaynaklanan tüm talepleri 
teminat olarak Satıcı'ya temlik etmektedir; Alıcı, Satıcı'ya temlik edilen 
talepleri Satıcı'nın hesabına kendi adına tahsil etme hakkına sahiptir; bir 
üçüncü tarafça Mallara el konulması halinde Alıcı, Satıcı'nın mülkiyetini 
ifşa edecek ve gecikmeden Satıcı'yı bilgilendirecektir; ve 

iii. Alıcı, üçüncü kişilere teminat olarak Malları rehnetme veya devretme 
hakkına sahip değildir. 

4.3 Sözleşmenin Alıcı tarafından ihlal edilmesi, özellikle de ödemenin 
gecikmesi halinde Satıcı, başka bir temerrüt veya yasal müdahale ihbarı 
vermeksizin herhangi bir zamanda ödemesi yapılmayan ve Alıcı'nın 
zilyetliğinde veya hakimiyeti altında bulunan Malların herhangi bir kısmının 
mülkiyetini yeniden alabilir veya iadesi için düzenleme yapabilir. Alıcı işbu 
belgeyle bu meyanda tüm tesislere erişim sağlaması için Satıcı'ya yetki 
vermektedir. Satıcı ayrıca Alıcı'nın üçüncü taraflara karşı tazminat 
taleplerinin temlikini talep etme hakkına da sahiptir. Alıcı tarafından verilen 
söz konusu teminatların toplamı, Satıcı'nın talep toplamını %20'den fazla 
aştığı ölçüde Satıcı, Alıcı'nın talebiyle teminatları serbest bırakmakla 
yükümlüdür. 

5 GARANTİ 
5.1 Satıcı, aşağıda belirtilen hükümlere bağlı olarak Malların teslimat 

zamanında, i) malzeme ve işçilik kusurları taşımayacağını ve (ii) üzerinde 
rehin ve ipotek bulunmayacağını garanti eder. Madde i) kapsamındaki 
garanti, Malların fatura tarihinden itibaren 12 aylık bir süre boyunca 
devam edecektir. 

5.2 Alıcı'nın, bu Koşullar'ın 5.1 Kısmı kapsamındaki garantiye dayalı her türlü 
talebi, Malların tesliminden itibaren 5 takvim günü içerisinde veya garanti 
kusurunun ya da yetersizliğinin makul bir incelemeyle görülebilir olmadığı 
durumda, kusurun veya yetersizliğin açıkça görülmesinin ardından makul 
bir süre içerisinde fakat her halükarda teslim tarihinden itibaren 13 ayı 
geçmeyecek şekilde yazılı olarak Satıcı'ya bildirilecektir. Alıcı tarafından 
bu şekilde talepte bulunulması halinde Satıcı, Avrupa Onarım Merkezi 
("ERC") veya Satıcı’nın yetkilendirdiği yerel bir tamir merkezi tarafından 
kontrol edilmek üzere Malları teslim alacaktır. Alıcı, ilk satın alma tarihine 
dair bir belgeyi, ürünün geçerli garanti süresinde olduğunun kanıtı olarak 
bulundurmalıdır. Alıcı, sigorta ve sevkiyat masraflarından sorumludur. 
Alıcı'nın talebiyle Satıcı tarafından teslim alınan Malların taşıma sırasında 
hasarı önleyecek şekilde düzgünce paketlenmiş olması gerekir. Satıcı, 
Alıcı'nın sağladığı herhangi bir çizimden, tasarımdan veya özellikten 
kaynaklanan Mal kusurundan ötürü veya Malların toplam fiyatı ödemenin 
muaccel olduğu tarihte ödenmediğinde hiçbir yükümlülük altında 
bulunmayacaktır. Bunun yanı sıra bu garanti, olağan yıpranmadan ve 
aşınmadan kaynaklanan hiçbir kusura, kasten zarar vermeye, ihmale, 
Satıcı'nın onayı olmadan Malların değiştirilmesine veya onarılmasına, 
Satıcı'nın (sözlü veya yazılı) talimatlarına uyulmamasına ve/veya Malların 
uygun ortamda makul özenle saklanmamasına, kurulmamasına, 
bakımının yapılmamasına ve kullanılmamasına yönelik olarak geçerli 
olmayacaktır. 

5.3 Mallarla ilgili olarak malzemedeki veya işçilikteki herhangi bir kusura 
dayanan herhangi bir geçerli iddianın bu Koşullara uygun olarak ERC 
yada Satıcı’nın yetkilendirdiği yerel bir tamir merkezi tarafından tespit 
edilmesi halinde Satıcı kendi takdiriyle Malları onaracak, değiştirecek veya 
bedelini Alıcı'ya iade edecektir. Yukarıdakiler, yukarıdaki garantinin 
ihlaline yönelik olarak Alıcı'nın münhasır çözümleridir ve söz konusu ihlal 
halinde Satıcı'nın yegane yükümlülüğüdür. 

5.4 Herhangi bir kusurlu Mal veya onun parçası, değiştirilmekle ve/veya para 
iadesi yapılmakla birlikte Satıcı'nın mülkü olacak veya öyle kalacaktır ve 
Alıcı tarafından derhal Satıcı'ya iade edilecektir. Mutabık kalınan garanti 
kapsamında Satıcı tarafından onarılan veya değiştirilen Mallar, ERC'den 
teslim alınma tarihinden itibaren yeni bir 12 aylık süre boyunca garanti 
altına girer. 

5.5 İşbu belgede yer alan açık garantiler hariç olmak üzere Satıcı, hukukun 
izin verdiği tam ölçüde tümü açıkça hariç tutulan, sınırlı kalmamak 
kaydıyla kalitenin tatminkarlığına, pazarlanabilirliğe, belli bir amaca 
uygunluğa ve ihlal etmemeye dair her türlü zımni garanti dahil fiilen veya 
hukuken, açık veya zımni hiçbir koşul, garanti veya beyan öne sürmez. 

5.6 Satıcı tarafından temin edilen yazılım "olduğu gibi" sağlanmaktadır ve 
Satıcı, hukukun izin verdiği tam ölçüde tümü açıkça hariç tutulan, sınırlı 
kalmamak kaydıyla kalitenin tatminkarlığına, pazarlanabilirliğe, belli bir 
amaca uygunluğa ve ihlal etmemeye dair her türlü zımni garanti dahil 
olmak üzere yazılımla ilgili olarak hiçbir türde koşul, garanti veya beyan 
öne sürmez. Bunun yanı sıra Satıcı, kullanım sonuçlarını ve yazılımın 
böcek içermediğini veya kullanımının kesintiye uğramayacağını garanti 
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etmez. Yazılımın hatasız olduğu veya başka bir cihazla ya da yazılımla 
birlikte çalışabileceği veya uyumluluğu garanti edilmemiştir. 

5.7 Eğer Satıcı üçüncü taraflardan (Satıcı dışındaki taraflardan) yazılım veya 
donanım temin ederse işbu belgede yer alan garantilerin hiçbiri geçerli 
olmayacaktır. Bu üçüncü tarafların koşulları ve garantileri, söz konusu 
yazılım veya donanım için münhasıran geçerli olacaktır ve Satıcı sadece 
kendisinden istendiğinde bu koşullar veya garantiler hakkında bilgi 
vermekle yükümlüdür. 

5.8 Alıcı, yukarıdaki sınırlamaların / ret beyanlarının geçersizliğinin herhangi 
bir yetkili mahkeme veya resmi kurum tarafından tespit edilmesi halinde, 
kendi çözümünün bu 5. Kısım'daki garantiye uymayan Malların satın alma 
fiyatıyla sınırlı kalacağını kabul eder. 

6 MÜLKİYET HAKKI / GİZLİ BİLGİLER / VERİ KORUNMASI 
6.1 Mallara ve bu malların ambalajlarına ilişkin tüm telif hakları, patent, ticari 

sır ve mal sahibine özel ve fikri mülkiyet hakları ile Satıcı'nın kendi 
mümessillerine veya çalışanlarına sağlayabileceği tüm bilgiler her zaman 
Satıcı'ya ait olacaktır. Alıcı, Mallarla ilgili olarak hiçbir fikri mülkiyet hakkı 
veya lisans elde etmeyecektir ve Malları kopyalamayacak veya taklit 
etmeyecektir. 

6.2 Alıcı, Sözleşme'nin ifası sırasında ve sonrasında Satıcı'nın Mallarını ve 
tüm gizli bilgilerini ("Gizli Bilgiler") güven içinde koruyacak ve Satıcı'nın 
önceden yazılı muvafakati olmaksızın herhangi bir biçimde herhangi bir 
üçüncü tarafa kullandırmayacak veya erişilir kılmayacak ve kendi 
çalışanlarının, mümessillerinin veya yüklenicilerinin kullandırmasına veya 
erişilebilir kılmasına izin vermeyecektir. Gizli Bilgilerin kurum içinde Alıcı 
tarafından kendi çalışanlarına, mümessillerine veya yüklenicilerine 
yayılması için Gizli Bilgilerin gizliliğini koruyan ve kullanımını kısıtlayan bir 
yazılı sözleşme gerekecektir. 

6.3 Alıcı ve/veya mümessilleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer ilgili üçüncü 
tarafların temin ettiği kişisel bilgilerin ("Kişisel Veriler") ve/veya 
yazışmaların Satıcı tarafından toplanmasına, kullanılmasına ve/veya 
devredilmesine Alıcı muvafakat etmektedir. Satıcı, siparişleri işleme 
koymak, Alıcı'nın Satıcı ile hesabını yönetmek ve Malların dağıtımı ve 
kullanımıyla ilgili toplu istatistikler derlemek maksadıyla Kişisel Verileri 
toplayabilir, kullanabilir ve/veya devredebilir. Satıcı, söz konusu maksatlar 
için artık gerekmediğinde Kişisel Verileri kaldırmak için makul çaba 
gösterecektir. Alıcı, Satıcı ile irtibata geçmek suretiyle Kişisel Verilere 
erişim ve bunların düzeltilmesini talep edebilir. Alıcı, bu hükme tam 
yürürlük sağlamak için gerekebilecek tüm belgeleri akdetmeyi kabul eder. 

7 DEVİR VE TEMLİK 
7.1 Alıcı, Satıcı'nın önceden yazılı muvafakati olmaksızın Sözleşme'yi veya 

herhangi bir bölümünü devir ya da temlik etme hakkına sahip değildir. 
Gerekli muvafakat olmadan yapılacak her türlü devir ya da temlik 
hükümsüz kalacaktır. 

7.2 Satıcı, hiçbir ön muvafakat olmadan Sözleşme'yi veya herhangi bir 
bölümünü kendi iştirak kuruluşlarına ve/veya yüklenicilerine devir ya da 
temlik edebilir. 

8 YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI 
8.1 Aşağıdaki istisnalara bağlı olarak ve ciddi ihmal ve kasıt hariç olmak üzere 

Satıcı'nın herhangi bir Sözleşme ile ilişkili veya bağlantılı olarak ve nasıl 
ortaya çıkmış olursa olsun Alıcı'ya karşı toplam yükümlülüğü, bir iddiaya 
yol açan herhangi bir olay ve tüm olaylar için toplam 250.000 TL’yi (iki yüz 
elli bin lira), yada ilgili Sözleşme uyarınca Alıcı'nın Satıcı'ya fiilen ödediği 
toplam fiyatı (hangisi daha düşükse), geçmeyecektir. Alıcı, yukarıdaki 
yükümlülük itibarıyla şahsi görevliler veya çalışanlar karşısında hiçbir 
iddiada bulunmayacaktır. 

8.2 Herhangi bir Malın belli uygulamalara uygunluğuyla veya başka bir hususla 
bağlantılı olarak Satıcı tarafından verilen herhangi bir tavsiyenin, önerinin 
veya başka bir bilginin tutarlılığını, tamlığını, güvenilirliğini ve yararlılığını 
değerlendirmek Alıcı'nın sorumluluğudur. Söz konusu bilgiler, profesyonel 
öneri veya belli unsurlara ya da konulara dair tavsiye olarak 
yorumlanmayacak veya bu şekilde dayanak alınmayacaktır. Böylece 
Satıcı, söz konusu bilgilerin herhangi bir kullanımından veya kötüye 
kullanımından ötürü hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenemez ve 
üstlenmemektedir. 

8.3 Satıcı, nasıl neden olunmuş olursa olsun cezalandırıcı veya emsal 
tazminatlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, söz konusu 
zararların gerçekleşme olasılığı hakkında Satıcı'ya öneride bulunulmuş 
olsa dahi herhangi bir Sözleşme ile ilişkili veya bağlantılı olan herhangi bir 
kâr kaybından, iş kaybından, şerefiyenin aşınmasından, yatırım kaybından, 
geri çağırma maliyetlerinden ve harcamalarından, teftişten, kurulumdan ve 
demonte etmekten ve herhangi bir dolaylı ve sonuçsal zarardan, ziyandan, 
maliyetten, harcamadan veya başka bir sonuçsal tazmin talebinden ötürü 
Alıcı'ya karşı yükümlü olmayacaktır. 

8.4 Herhangi bir Sözleşmede açıkça ortaya konulmadıkça Alıcı'nın söz konusu 
Sözleşmeyle ilişkili veya bağlantılı iddiaları hakkında (i) söz konusu iddiaya 
yol açan olayın meydana gelmesinin veya (ii) hangisi daha sonraysa 
Alıcı'nın iddiaya yol açan olayın meydana geldiğini ilk olarak kavramasının 
veya ilk olarak kavramasının makul ölçülerde gerekmesinin ardından 1 ay 
içerisinde Satıcı'ya yazılı ihbarda bulunmak suretiyle işlem başlatılması 
gerekir, ancak yürürlükteki yasa çerçevesinde daha kısa bir yasal ihbar 
süresinin geçerli olması halinde söz konusu ihbar süresi üstünlük 
taşıyacaktır. Söz konusu yazılı ihbarın zamanında verilmemesi, talep 
hakkının kaybıyla sonuçlanabilir. 

9 YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
9.1 Alıcı: 

i. sınırlı olmamak kaydıyla Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası, 2010 
Birleşik Krallık Rüşvet Yasası ve bu itibarla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 6415 sayılı Terörizm Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere tüm yerel mevzuat ("İlgili 
Gereklilikler") dahil rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla mücadele konusunda 
yürürlükte olan tüm yasalara, tüzüklere ve yönetmeliklere uyacaktır; 

ii. İlgili Gerekliliklere uyumu güvence altına alacak politikaları ve süreçleri 
uygulamada tutacak, uygulamaya koyacak ve uygun olduğunda bunları 
yürürlüğe geçirecektir; 

iii. Sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak Alıcı tarafından alınan herhangi bir 
türde herhangi bir usulsüz finansal veya başka bir avantaja yönelik 
herhangi bir isteği veya talebi derhal Satıcı'ya bildirecektir; ve 

iv. bir kamu görevlisinin Alıcı'nın memuru veya çalışanı olması ya da Alıcı'da 
doğrudan veya dolaylı menfaat edinmesi halinde Alıcı bunu Satıcı'ya 
derhal (yazılı olarak) bildirecektir ve Alıcı Taraflar arasında düzenlenen bir 
Sözleşmenin tarihinde doğrudan ya da dolaylı mal sahibi, memur veya 
çalışan olarak hiçbir kamu görevlisini çalıştırmadığını taahhüt eder. 

10 İHRACAT DENETIMI MEVZUATI 
10.1 Alıcı, zaman zaman geçerli olduğu haliyle Hollanda, Japonya, Avrupa 

Birliği, Amerika Birleşik Devletleri (ikincisi söz konusu yönetmeliklerin 
sınır-aşan bir etkiye sahip olduğu ölçüde), Satıcı'nın genel merkezinin 
ve/veya hukuken kurulu bulunduğu ülkenin ve Satıcı'nın Mal ihracatı 
yaptığı kaynak ülkenin bütün (yeniden) ihracat denetimi mevzuatına 
uyacaktır. 

10.2 Yetkililerin ve/veya Satıcı'nın ihracat denetimi kontrolleri yapmasını 
sağlamak için gerekmesi halinde Alıcı, Satıcı'nın talebiyle, Malların belli 
bir nihai müşterisiyle, belli bir teslim yeriyle ve belli bir kullanım 
maksadıyla ve aynı zamanda mevcut tüm ihracat denetimi 
kısıtlamalarıyla ilgili tüm bilgileri derhal Satıcı'ya sunacaktır. 

11 SÖZLEŞMENİN FESHİ 
11.1 Satıcı, aşağıdaki hallerde Satıcı'nın birikmiş haklarını etkilemeksizin ve 

başka bir yükümlülük olmaksızın Sözleşme'yi derhal feshetme hakkına 
sahip olacaktır: 

i. Alıcı'nın herhangi bir Sözleşme ihlalinde bulunması ve söz konusu ihlali 
(eğer düzeltilebilirse) Satıcı'nın ihlalin meydana geldiğini Alıcı'ya bildirdiği 
tarihten itibaren 10 gün içerisinde düzeltememesi; 

ii. Satıcı'nın makul görüşüne göre Alıcı'nın iflas etmesi, aciz duruma düşmesi 
veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı borçlarını ödeyemez duruma 
düşmesi veya bunun muhtemel olması ya da kendi varlıklarının tümünü 
veya büyük bir kısmını bir üçüncü tarafa satması; veya 

iii. Yetkilerdeki, işlerdeki veya hükümlerdeki herhangi bir değişikliğin 
sonucunda Alıcı'nın Sözleşme'yi veya herhangi bir işlemi ona uygun olarak 
ifa etmesinin pek mümkün olmaması. 

12 TAZMİN ETME 
12.1 Alıcı, Satıcı'nın maruz kaldığı ya da üstlendiği, Alıcı'nın haksız fiilinden, 

ihlalinden ve ihmalkar davranışından veya Sözleşme kapsamında 
herhangi bir ifadan kaçınmasından kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan 
(makul olan tüm profesyonel maliyetler ve masraflar dahil) her türlü 
üçüncü kişi taleplerine, işlemlerine, fiillerine, cezalarına, zararlarına, 
masraflarına ve ziyanlarına karşı Satıcı'yı koruyacak ve zararlarını tazmin 
edecektir. 

13 GENEL HÜKÜMLER 
13.1 Satıcı'nın Sözleşme kapsamındaki her bir hakkı veya çözümü, Sözleşme 

kapsamında olsun ya da olmasın Satıcı'nın başka herhangi bir hakkına 
ya da çözümüne halel gelmeksizin mevcuttur. 

13.2 İhbarlar yazılı olarak verilecek ve tarafların adresine faks ya da iadeli 
taahhütlü postayla ve uygun olduğu yerde uçak postasıyla 
gönderilecektir. Fesih ihbarı ve karşı tarafı temerrüde düşürmeye yönelik 
ihbarlar noter, kayıtlı elektronik posta veya güvenli elektronik imza 
yoluyla gönderilecektir. Her bir taraf, adres, elektronik posta veya faks 
numarası değişikliğini bir diğerine derhal yazılı olarak bildirecektir. 

13.3 Kamu ve diğer kuruluşlar veya şirketler tarafından Malların tasarrufu, 
kullanımı, ithalatı, ihracatı veya yeniden satışı ile ilgili getirilen 
yürürlükteki tüm gerekliliklerle ve kısıtlamalarla kendini aşina kılmak ve 
bunlara uymak Alıcı'nın yükümlülüğüdür. 

13.4 Alıcı, satılan Malların güvenliliğini denetlemek için gerekli tüm tedbirleri 
alacağını ve zaman zaman Satıcı'nın verdiği talimatlara uyacağını beyan 
ve taahhüt eder. Bu maksatlarla Alıcı, satılan Malların takibi için gerekli 
tüm belgeleri, satılan Mallar hakkında şikayetlere dair kayıtları tutacak ve 
satış sonrası güvenlik riskleri hakkında müşterileri etkin bir biçimde 
uyarabilmek için gereken tüm adımları atacak veya eğer gerekirse 
Malların etkili bir biçimde geri çekilmesini veya geri çağrılmasını 
sağlayacaktır 

13.5 Satıcı'nın haklarından herhangi birini uygulamadaki yetersizliği veya 
gecikmesi, söz konusu hakların feragati veya kaybı olmayacaktır. 

13.6 Eğer bu Koşullar'ın herhangi bir kaydı, herhangi bir yetkili kurum 
tarafından tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz görülürse, 
bu Koşullar'ın diğer kayıtlarının ve söz konusu kayıtların kalan kısmının 
geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. 

13.7 Satıcı, herhangi bir zamanda kendi mutlak takdiriyle bu Koşullar'ı 
değiştirebilir. Değişikliklerin karşı tarafın menfaatlerine zarar vereceği 
hallerde söz konusu değişikliklerin karşı tarafa bildirilmesi ve değişiklikler 
konusunda onayının alınması gerekecektir.  Değiştirilen Koşullar daha 
sonra herhangi bir yeni Sözleşmeye de uygulanacaktır. 

14 UYGULANACAK HUKUK 



MAL SATIŞINA DAİR GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR 

 

14.1 Bu Koşullar ve bu Koşullar'a dayanan herhangi bir Sözleşme, yasaların 
çatışması kuralları ve Malların Satışı hakkında Viyana Konvansiyonu 
(CISG) hariç olmak kaydıyla Türk hukukuna göre hüküm ifade edecek ve 
yorumlanacaktır. Bu Koşullarla veya bu Koşullar'a dayalı sözleşmelerle 
bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ihtilafların çözümünde, Türk 
mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. 

 


