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MKGS MORGAN KARBON GRAFİT SAN. A.Ş. 

STANDART SATIŞ KAYIT VE KOŞULLARI 

1.TANIMLAR 

 

1.1.Sözleşmede: 

“İş Günü” Cumartesi, Pazar haricindeki bir gün veya Türkiye Cumhuriyeti’nde yer alan bankaların 

genel işler için açık olmadığı günler dışındaki herhangi başka bir günü ; 

“Alıcı” sözleşme uyarınca Mal veya Hizmet alan kişiyi; 

“Alıcının Tasarladığı Ürün” Alıcının Tasarım Gereklerine uygun olarak Satıcı tarafından üretilen 

her bir ürünü; 

“Alıcının Tasarım Gerekleri” Alıcı tarafından Satıcıya verilen ve Satıcının yazılı olarak kabul ettiği 

tasarımlar, çizimler, parametreler veya özellikleri; 

“Gizli Bilgi” Madde 10.1’de bu terime verilmiş olan karşılığı; 

“Koşullar” bu belgede düzenlenen hüküm ve koşulları; 

“Sözleşme” Madde 2.3. ve 3.5.’e uygun olarak Mal ve/veya Hizmet alım satımı için Satıcı ile Alıcı 

arasında akdedilen her bir sözleşmeyi; 

“Teslime Hazır Emtialar” Satıcı tarafından üretilen ve Alıcıya tedarik edilen (Mal haricindeki) 

hizmetin bir parçası olan kalemleri; 

“Teslim Tarihi” taraflar arasında kararlaştırılan veya Satıcı tarafından zaman zaman yazılı olarak 

Alıcıya Bildirilen Ürün teslimi veya Hizmetin tamamlanması için tahmin edilen tarihi; 

"Teslimat Yeri" Taraflar arasında zaman zaman yazılı olarak kararlaştırılan Ürünlerin teslim 

edileceği yeri; 

"Vade Tarihi" Madde 8.2'de bu terime verilen karşılığı; 

"FMH" Madde 9.1'de bu terime verilen karşılığı; 

"Sipariş" Alıcının vermiş olduğu Ürün ve/veya Hizmeti (ancak her türlü siparişte Alıcının uygulamak 

istediği her türlü hüküm ve koşullar bunun dışındadır); 

“Sipariş Numarası” Satıcı tarafından Alıcıya yazılı olarak bildirilen Siparişe ilişkin numarayı; 

“Taraf” Alıcı veya Satıcıyı,  “Taraflar” hem Alıcı hem Satıcıyı; 

"Bedel/Fiyat" Madde7.1 'e uygun olarak zaman zaman artırılabilecek olan, Siparişte ayrıntıları 

düzenlenen, Ürün ve Hizmetlerin her birinin bedelini; 

"Ürünler" Alıcının Tasarladığı Ürünleri ve Standart Ürünleri; 

"Satıcı" bir sözleşmeye göre Ürün veya Hizmetleri tedarik eden kişiyi; 

"Satıcı Malzemeleri" madde 9.2'de bu terime verilen karşılığı; 

"Hizmetler" Siparişte açıklanan (varsa) hizmetleri; 

"Hizmet Şartnamesi" Taraflar arasında zaman zaman yazılı olarak kararlaştırılan, Hizmetlerin tanım 

ve özelliklerini; 

"Standart Ürünler" Satıcı tarafından genel olarak müşterilerinin herhangi birine "raftan/kullanıma 

hazır" satılan ürünleri; 

"Standart Şartname" Standart bir Ürün için Satıcının şartnamesini; ve 

"Garanti dönemi" (a) Alıcının Tasarladığı Ürünlerle ilgili olarak Alıcıya teslim edildiği tarihten 

itibaren 30 günlük süre veya (b) Standart Ürünler söz konusu olduğunda ise Satıcının o Ürün için 

vermiş olduğu standart garanti dönemini veya standart bir garanti döneminin olmaması halinde ise 

Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren olan 30 günlük süreyi ifade eder. 

 

2.SATIN ALMA ESASLARI 
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1.1. Sipariş, işbu Koşullara uygun olarak Alıcının Ürün ve Hizmet satın alımına yönelik teklifiyle 

oluşturulur. 

2.2. Satıcı tarafından Ürünler veya Hizmetler için verilmiş olan hiçbir fiyat teklifi Satıcının bağlayıcı 

teklifi olarak kabul edilmez ve fiyat teklifi düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün için geçerlidir. 

2.3.Sipariş yalnızca, Satıcının Sipariş ve Sipariş Numarasına ilişkin yazılı onayı sonrasında kabul 

edilmiş olacaktır. 

2.4. İşbu Sözleşme taraflar arasında tam bir mutabakat teşkil eder.  Alıcı, Satıcı adına verilen ve bu 

sözleşmede yer almayan hiçbir beyan, söz veya taahhüde itibar etmeyeceğini kabul ve beyan eder. 

2.5.İşbu Sözleşmede belirtilen koşullar Alıcının uygulanmasını veya derç edilmesini isteyebileceği, 

veya kanunun izin verdiği en geniş ölçüde ticaret, gelenek, uygulama veya anlaşılamayan hükümlerin 

yorumlanması için uygulanabilecek her türlü diğer hüküm ve koşulları dışarıda bırakır. Satıcının söz 

konusu ilave, farklı veya çelişkili hüküm ve koşullara cevap vermemesi ve/veya Satıcının işi 

başlatması bunların onaylandığı anlamına gelmez. 

2.6.Alıcı: 

2.6.1. Alıcının Tasarım Gerekleri içeriğinin tamamından kendisinin sorumlu olduğunu; ve  

2.6.2. Standart Ürünler’in ticari raf ürünleri olduğunu ve Alıcının ihtiyaçlarından herhangi birini 

karşılamak için yapılmamış olduğunu 

kabul ve beyan eder.  

3. TESLİMAT VE KABUL 

3.1. Satıcı Ürün teslimatının her bir kısmı ile birlikte Sipariş tarihini, Sipariş Numarasını, Ürünlerin 

çeşit ve miktarını ve (varsa) Ürünler için her türlü özel saklama talimatlarını ve Sipariş kısımlar 

halinde teslim ediliyor ise Siparişin teslim edilmemiş kısımlarını gösteren bir teslimat notunun da 

gönderilmesini sağlayacaktır. 

3.2. Teslimat Tarihi yaklaşık bir tarihtir ve Ürünlerin teslimatı ve Hizmetlerin tamamlanma tarihi 

Sözleşmenin esasını teşkil etmez.  Satıcı her türlü Teslimat tarihine uymak için gereken makul çabayı 

gösterecek, ancak bunun haricindeki herhangi bir gecikmeden sorumlu olmayacaktır. 

3.3. Ürünler satıcı tarafından "fabrika teslimi" (Incoterms 2010'da belirtilen anlamıyla) olarak tedarik 

edilecektir ve Alıcı, Satıcının Ürünlerin teslime hazır olduğuna dair bildiriminden itibaren 3 İş Günü 

içinde Ürünleri Teslimat Yerinden teslim alacaktır. 

3.4.Satıcı, Ürünlerin Teslimat Yerinden iyi bir durumda alınabilmesi için gereken uygun paketlemenin 

yapılmasını sağlayacaktır. 

3.5.Satıcı Ürünleri kısımlar halinde teslim edebilir.  Söz konusu kısımların her biri ayrı bir Sözleşme 

olarak kabul edilecek olup Hizmetler bu Ürünlerin ayrı sözleşmelerine tabi olacaktır.  Herhangi bir 

teslimat gecikmesi veya herhangi bir kısımdaki veya hizmetteki kusur, Alıcıya ayrı sözleşmenin 

konusu olan veya olacak Mal veya Hizmetlerin diğer kısımları için iptal etme hakkı vermez. 

3.6. Satıcının, faturada teslim edilen Ürün miktarını doğru olarak belirtmiş olması kaydıyla, Satıcı 

sipariş edilen  miktardan yüzde 10 eksik veya daha fazla mal teslimatı yaptığında Alıcının teslimatı 

reddetme hakkı yoktur. 

3.7. Madde 11’e tabi olarak, Satıcı Ürünlerden herhangi birini teslim edemezse, Satıcının bu konudaki 

sorumluluğu Alıcının aynı nitelikteki ve piyasadaki en ucuz ikame malını alırken yapmak zorunda 

kalacağı doğrudan ek masraf ve harcamalarla, toplamda ödenmiş veya ödenecek olan Bedelin üzerine 

çıkan kısmı ile sınırlı olacaktır. Şüpheye mahal bırakmamak için, satıcı sadece fazla bedelden sorumlu 

olacaktır. 

3.8.Alıcı 3.3. maddede yer alan koşulları yerine getirmezse, Satıcı teslimat gerçekleşene kadar 

Ürünleri depolayacaktır. Satıcı depolama ile ilgili tüm maliyet ve giderleri (sigorta ve depolama 

maliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak) Alıcıya yansıtabilir. Bu süre içerisinde Ürünler’e 

herhangi bir zarar gelmesi halinde Satıcı bu durumda sorumlu olmayacaktır.  Söz konusu gecikme 10 

iş gününü geçtiği takdirde, Alıcı’nın Ürünleri teslim almaması halinde Satıcı Alıcı’ya derhal haber 
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verip  Sözleşme’den dönebilir. Bu durumda Satıcı işbu maddede bahsi geçen maliyet ve giderler ile 

her türlü satış masrafını alınan depozitodan düşerek peşinatı iade eder. 

3.9.Alıcı, ambalajların tamamını çevrenin korunması ile ilgili mevzuata uygun olacak şekilde imha 

edecektir. 

 

4. GARANTİ 

4.1.Satıcı Garanti Süresi boyunca, ürün içeriklerinin tamamının Standart Şartname veya Alıcının 

Tasarım Gereklerini (hangisi geçerli ise) karşılayacak şekilde olacağını garanti eder.  

4.2.Alıcı Garanti Süresi boyunca Satıcı tarafından tedarik edilen Ürünlerin tamamını inceleyecek ve 

kontrol edecektir. Eğer Alıcı Garanti Süresi içerisinde Satıcıya (iddia edilen arızanın makul detaylarını 

içerecek şekilde) Ürünlerin bazılarının veya tamamının Madde 4.1'de belirtilen garantiye uygun 

olmadığına dair yazılı bildirimde bulunursa, Satıcı, Ürünler söz konusu garantiye uygun değilse arızalı 

Ürünleri tamir edecek veya değiştirecek ya da Ürünlerdeki arızanın etkisi ile orantılı olarak para 

iadesinde bulunacaktır. 

4.3.Satıcı Alıcının iddiasının doğruluğunu saptamak için arızalı olduğu öne sürülen Ürünlerin geri 

gönderilmesini (navlun peşin ödenmiş olarak) talep etme hakkına sahiptir. 

4.4.Satıcı aşağıdaki belirtilen haller sonucunda ortaya çıkabilecek arıza veya hasardan sorumlu 

olmayacaktır: 

4.4.1. Alıcı tarafından Satıcının onayı olmaksızın Ürünlerde yapılan her türlü tamir veya 

değişiklik; veya  

4.4.2. Alıcının Ürünlerin kullanım, kurulum, bakım ve depolamasını Satıcının talimatlarına 

uygun olarak yapmaması; veya 

4.4.3. Satıcının, Alıcının Tasarım Gereklerini göz önünde bulundurmasından kaynaklanan her 

türlü arıza; veya  

4.4.4. Alıcının Tasarladığı Ürünün yürürlükteki yasal veya düzenleyici standartlara uymasını 

sağlamak amacıyla Alıcının Tasarım Gereklerinin herhangi birinden sapma; 

4.4.5. Ürünlerin Satıcı tarafından onaylanmayan veya tedarik edilmeyen herhangi bir başka ürün 

veya hammadde ile birlikte kullanılması; 

4.4.6. Normal aşınma veya yıpranma, uygun olmayan çalışma veya depolama koşulları veya 

Satıcı ya da alt yüklenicilerinin dışında herhangi bir kişinin ihmali veya kasti zararı sonucunda 

ortaya çıkan her türlü arıza; veya 

4.4.7. Herhangi bir kaza veya Alıcının yanlış kullanımı ya da Alıcının Sözleşmeyi herhangi bir 

şekilde ihlal etmesi sonucunda ortaya çıkan arıza. 

4.5.Satıcı Hizmetlerin makul bir özen ve basiretle, yürürlükteki kanunlara uygun olarak yapılacağını 

ve esasa ilişkin her konuda Hizmet Şartnamesine uygun olacağını garanti eder. 

4.6.Satıcı Hizmetlerde, yürürlükteki kanun veya emniyet şartlarına uymak için gerekli değişiklikleri 

veya Hizmetlerin yapısı veya kalitesinin esasını değiştirmeyen her türlü değişikliği yapma hakkına 

sahiptir. Satıcı bu durumlarda Alıcıya bildirimde bulunacaktır. 

4.7.Hizmetlerde herhangi bir kusur olması halinde, Alıcı Satıcıya yazılı bir bildirimde bulunarak söz 

konusu kusurun derhal düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. 

4.8. İşbu madde 4'de öngörülen durumların haricinde, Satıcı Ürünler veya Hizmetlerdeki herhangi bir 

kusur ile ilgili olarak Alıcıya karşı sorumlu değildir. 

5.RİSK VE MÜLKİYET 

5.1. Madde 3 uyarınca Ürünlerin Alıcı tarafından teslim alınmasından sonra mülkiyet ve zarar riski 

Alıcıya geçer. 

5.2. Ürünler, bedelleri ödenmeden Satıcı tarafından Alıcı’ya devredildiği durumda, Alıcı’nın Sözleşme 

bedelini ödemede temerrüde düşmesi halinde Satıcı’nın Alıcı’ya bildirimde bulunarak Sözleşme’den 
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dönme ve  Ürünler’i geri alma hakkı saklıdır. Bu durumda Alıcı  Satıcı’ya Ürünler’i derhal iade 

etmekle yükümlüdür.  

 

6. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

6.1. Alıcı: 

6.1.1. Sipariş ve Alıcının Tasarım Gerekleri koşullarının tam ve doğru olmasını sağlayacaktır; 

6.1.2. Sözleşme ile ilgili her konuda Satıcı ile işbirliği yapacaktır; 

6.1.3. Satıcının Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken ihtiyaç duyabileceği 

bilgi ve malzemeleri Satıcıya sağlayacak ve söz konusu bilgilerin esasa ilişkin olarak 

doğruluğunu sağlayacaktır; 

6.1.4. Alıcının Ürünleri satın alması, nakliyesi ve kullanımı ve Satıcının Hizmeti sağlarken 

ihtiyaç duyabileceği (tarafların bu konularda Satıcının sorumlu olduğuna dair yazılı bir anlaşması 

olmaması halinde) gerekli bütün ruhsatları, izinleri ve onayları alacak ve bunların devamlılığını 

sağlayacaktır. 

6.1.5. Satıcının tüm malzemelerini, ekipmanını, belgelerini ve diğer mallarını Alıcının tesislerinde 

iyi koşullarda emanet olarak saklayacak ve koruyacak ve Satıcının yazılı izni veya 

yetkilendirmesi haricinde bunları elden çıkarmayacaktır; ve 

6.1.6. Herhangi bir ülke veya bölgeye gönderilen Ürün veya Teslime Hazır Emtianın ihracat veya 

ticaret kanunları ya da söz konusu ülke veya bölgeye karşı herhangi bir veya birden fazla ülke 

tarafından uygulanan yaptırımlar ihlal edilerek gönderildiğinden haberdar olduğu takdirde derhal 

Satıcıyı yazılı olarak bilgilendirecektir. 

6.2. Satıcının yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmesi Alıcının herhangi bir eylemi veya 

ihmali ya da Alıcının ilgili yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi dolayısıyla 

engellenir veya gecikirse, diğer hak ve başvuru yolları sınırlanmaksızın Satıcı:  

6.2.1. Alıcı söz konusu temerrüt halini ortadan kaldırıncaya kadar ve yükümlülüklerin söz konusu 

temerrüt hali ile ortadan kalktığına dayanarak Sözleşmenin uygulanmasını askıya alabilir; 

6.2.2.  Satıcının hatalarından veya yükümlülüklerini yerine getirmesindeki gecikmeleri sonucunda 

doğrudan veya dolaylı olarak Alıcının maruz kaldığı veya katlandığı herhangi bir masraf veya 

zarardan sorumlu olmayacaktır; ve 

6.2.3. Doğrudan veya dolaylı olarak Alıcının temerrüdünden dolayı Satıcının maruz kaldığı veya 

katlandığı her türlü masraf veya zarar için yazılı talep üzerine Alıcıdan Satıcıya geri ödeme 

yapmasını isteme hakkına sahiptir.  

7. ÜCRETLENDİRME  

7.1.Bedel Siparişte belirtilen bedel olacaktır. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça geçerli tarife 

üzerinden Alıcı tarafından ödenecek tüketim vergisi, satış vergisi, katma değer vergisi veya diğer 

hiçbir vergi, harç ve ücretler bedele dahil değildir.   

7.2. Satıcı teslimattan önce herhangi bir zamanda Alıcıya yazılı bir bildirim ile aşağıda belirtilen 

sebeplerden kaynaklanan maliyet artışını yansıtmak için Ürünlerin veya Hizmetlerin bedellerini 

artırabilir. Söz konusu bu artışlar bir sonraki sipariş için geçerli olacaktır: 

7.2.1.Ürünlerin üretimi ve/veya teslimatı veya Hizmetlerin yerine getirilmesi maliyetini 

etkileyen hammadde, parça, ısı ve güç, ücretler, masraflar veya diğer tüm unsurların 

bedellerindeki dalgalanmalar; 

7.2.2. Alıcının Teslimat Tarihini, sipariş edilen Ürün veya Hizmetlerin miktar veya çeşitlerini, 

Hizmet Şartnamesi veya Alıcının Tasarım Gereklerini değiştirme talebi; 

7.2.3. Alıcının herhangi bir talimatından veya Alıcının Satıcıya yeterli ya da doğru bilgi veya 

talimat vermemesinden kaynaklanan her türlü gecikme; 

7.2.4. Alıcının Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya söz konusu 

yükümlülüklerini yerine getirmekte gecikmesi. 
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8. ÖDEME KOŞULLARI 

8.1.Satıcı Ürünler ile ilgili olarak, Ürünlerin teslime hazır olduğuna dair bildirimde bulunduğunda 

veya sonrasında herhangi bir zaman Alıcıya fatura kesme hakkına sahiptir. Hizmetler ile ilgili olarak, 

Satıcı Alıcıya aylık olarak bakiyeyi faturalandırma hakkına sahiptir. 

8.2. Alıcı Satıcının faturayı kesme tarihinden itibaren ("Vade Tarihi") bedelin tamamını Satıcı 

tarafından bildirilen banka hesabına eksiksiz ve tam olarak ödeyecektir. Ödeme zamanı Sözleşmenin 

esaslı unsurudur. 

8.3. Alıcı herhangi bir ödemeyi Vade Tarihinde yapmadığı takdirde, Alıcı ihtara gerek kalmaksızın 

temerrüde düşmüş sayılır ve vadesi geçen tutar için avans faizi uygulanır. Bu anlamda vade kesin 

vadedir.  

8.4. Kanunun mecbur tuttuğu haller dışında, Alıcı işbu Sözleşme uyarınca, vadesi gelen tutarların 

tamamını herhangi bir mahsup, kesinti veya stopaj olmaksızın ödeyecektir. 

9. FİKRİ MÜLKİYET 

9.1. İşbu Sözleşme kapsamında, "FMH"  know-how, icatlarla ilgili bilgiler, gizli süreçler ve imalat 

teknikleri, patentler, patent uygulamaları, faydalı modeller, telif hakları ve ilgili haklar, ticari markalar, 

ticari isimler ve alan adları, rüçhan hakkı, haksız rekabetle ilgili haklar, iyi niyet hakları veya marka 

ihlaline yönelik dava açma hakları, tasarım hakları, bilgisayar yazılımı hakları, veri tabanı hakları, 

topografi hakları, manevi haklar, Gizli Bilgiler üzerindeki haklar ve diğer her türlü fikri mülkiyet 

hakları ve her halükarda dünyanın herhangi bir yerinde şimdi veya gelecekte söz konusu haklar ve 

benzeri veya eşdeğer haklar ya  da koruma şekillerinin her türlü yenileme veya uzatmaları için yapılan 

bütün başvurular (veya başvurma hakkı) anlamına gelmekte olup tescil edilmiş veya edilmemiş bütün 

çeşitleri buna dahildir. 

9.2.İşbu Sözleşme kapsamında "Satıcının Malzemeleri" Satıcının ürünleri üretmek veya Hizmetleri 

yerine getirmek için kullanmış olduğu aşağıdaki malzemeler anlamına gelmektedir: 

9.2.1. Satıcı tarafından hazırlanan her türlü plan, çizim ve şartname; 

9.2.2. kullanılan her türlü malzeme veya malzeme karışımı ile ilgili her türlü detay; 

9.2.3. kullanılan her türlü baskı, kalıp veya yakma/sinterleme metodu; ve 

9.2.4. Satıcı tarafından kullanılan diğer her türlü süreç, aparat, standartlar veya ölçüm teknikleri. 

9.3. Alıcının sahip olduğu ve Alıcının Gizli Bilgilerini (Alıcının Tasarım Gerekleri dahil ancak 

bununla sınırlı olmayarak) oluşturan FMHler hariç, Ürünler, Satıcının Malzemeleri veya Teslime 

Hazır Emtialar ile ilgili bütün FMHler Satıcının mülkiyetindedir ve Alıcı tarafından sadece Ürünler, 

Hizmetler ve Teslime Hazır Emtialar ile ilgili iç işleri ile bağlantılı olarak kullanılacaktır.   

9.4. Alıcı Ürünlerin Üretilmesi ve Hizmetlerin sağlanması amacıyla Alıcının Satıcıya vermiş olduğu 

Alıcının Tasarım Gerekleri veya her türlü diğer Gizli Bilgi ile bağlantılı olarak bütün FMHlerin 

kullanımı, çoğaltılması, değiştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda Satıcıya münhasır olmayan, dünya 

çapında, kesintisiz, sonlandırılamaz, geri alınamayan, telif bedeli olmayan bir lisans vermiştir.  

9.5. Alıcı tarafından tedarik edilmedikçe veya aksi yönde yazılı bir anlaşma yapılmadıkça, Satıcının 

Ürünlerin üretilmesi için kullandığı her türlü model, kalibre ve ekipman, Satıcı tarafından üretimleri 

için yapılan masraflara rağmen, Satıcının malı olacaktır.  Alıcının talebi üzerine Satıcının Alıcıya ait 

model, kalibre veya aletleri kullanması durumunda, gereken her türlü bakım veya yenileme masrafları 

Alıcı tarafından ödenecektir.  Birbirini izleyen 2 yıl boyunca Alıcı tarafından tedarik edilmiş veya 

maliyetinin tamamı Alıcı tarafından Satıcıya ödenmiş bir aletle Ürün üretilmesi için Alıcıdan bir 

Sipariş alınmazsa, Satıcı aleti istediği gibi kullanmaya ve Alıcıya karşı herhangi bir sorumluluğu 

olmaksızın aleti elden çıkarma dahil her türlü tasarruf hakkına sahiptir. 

10. GİZLİLİK 

10.1. Taraflar,  Madde 10.2'de izin verilen hallerin dışında diğer tarafın veya dahil olduğu grubun 

herhangi bir üyesinin işleri veya hizmetleri ile ilgili, taraf faaliyetlerini, süreçleri, planları, ürün 

bilgilerini, know-how’u, tasarımı, ticari sırları, yazılımı, pazar fırsatlarını ve müşteri bilgilerini 
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kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü gizli bilgiyi ("Gizli Bilgiler"), her ne sebeple olursa 

olsun başka bir kişiye açıklamayacak, ifşa etmeyecek ve aktarmayacaktır. 

10.2. Aşağıdaki hallerde Taraflar, diğer Tarafın Gizli Bilgilerini açıklayabilirler: 

10.2.1. Bilgiyi paylaşan Taraf,  aşağıda belirtilen hallerin geçerli olması kaydıyla Sözleşmeden 

kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmek için bu bilgileri bilmesi gerekli olan çalışanları, 

yetkilileri, acenteleri, danışmanları veya alt yüklenicileri ile paylaşabilir:  

10.2.1.1.  Bu kişilerin, bu Sözleşmeye Tarafmışçasına işbu maddede yer alan gizlilik 

yükümlülüklerine uymasını sağlayacak tüm makul adımları atmak kaydıyla; ve 

10.2.1.2.  Bu maddede düzenlenen gizlilik yükümlülüklerine uyulmasından sorumlu olmak kaydıyla;  

10.2.2. Kanun, mahkeme emri veya herhangi bir yetkili devlet makamı veya düzenleyici makamca 

istendiğinde;  

10.2.3. Söz konusu tarafın hiçbir hatası olmaksızın söz konusu bilgilerin kamuoyunca bilinir hale 

gelmesi durumunda; veya 

10.2.4. Diğer Tarafın yazılı onayı ile. 

11.  SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI 

11.1. Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm Taraflardan herhangi birinin aşağıda sayılan haller için 

sorumluluğunu sınırlamayacak veya ortadan kaldırmayacaktır: 

11.1.1. ihmal sonucu ölüm veya yaralanmalar; 

11.1.2. sahtecilik veya yalan beyan;  veya 

11.1.3. sorumluluğu ortadan kaldırmayı veya sınırlandırmayı kanuna aykırı hale getiren her husus. 

11.2. Madde 11.1 uyarınca, Satıcı sözleşme gereği olsun veya olmasın, haksız fiil (ihmal halini 

kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak) veya yasal yükümlülüğün ihlali halinde; 

11.2.1. doğrudan veya dolaylı kar kaybı; 

11.2.2. Sözleşme ile bağlantılı veya ondan kaynaklanan özel, dolaylı veya arızi zararlar;  

11.2.3. doğrudan veya dolaylı iş kaybı;  

11.2.4. doğrudan veya dolaylı itibar kaybı;  

11.2.5. doğrudan veya dolaylı iş fırsatı kaybı; veya  

11.2.6. doğrudan veya dolaylı tasarruf beklentisi kaybı; 

sebebiyle Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır: 

Madde 11.1 uyarınca, Satıcının ve/veya çalışanlarının, acentelerinin veya alt yüklenicilerinin 

sözleşmenin kasıtlı olarak ihlalinden kaynaklanan zararlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak,  

Alıcıya karşı toplam yekûn sorumluluğu, İddianın konusu olan Ürün veya Hizmetlerin tedariki için 

sözleşmeye göre ödenen veya ödenecek toplam Bedeli aşmayacaktır veya iddia herhangi belirli bir 

Ürün veya Hizmet ile ilgili değilse, Sözleşme sebebiyle ödenen veya ödenecek olan toplam Bedel ile 

sınırlı olacaktır.  

 

12. TAZMİNAT 

Ürünler Alıcının Tasarım Gereklerine uygun olarak üretildiği takdirde, Alıcı söz konusu ürünün 

tasarımı, imalatı, satışı, yeniden satışı veya kullanımı ile ilgili tamamen veya kısmen sözleşmeden 

kaynaklı veya haksız fiil ya da herhangi bir başka sebeple herhangi bir kişi tarafından söz konusu 

Ürünler sebebiyle ölüm veya yaralanma, FMH ihlali, mal zararı veya diğer ekonomik kayıplar öne 

sürülmesi halinde Satıcının maruz kaldığı tüm sorumluluklara, taleplere, masraf iddialarına, 

giderlere, hükümlere, kararlara, yaptırımlara, cezalara, uzlaşmalara, zarar ve ziyana karşı Alıcı 

Satıcıyı savunacak ve tazmin edecektir. 

13. FESİH 

13.1. Taraflardan biri,  Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini esaslı bir şekilde ihlal ederse, 

diğer Taraf, diğer hak ve başvuru yollarına herhangi bir sınırlama gelmeksizin, ihlal eden Tarafa 

yazılı bir bildirim göndererek ihlalin bildirimin alındıktan itibaren 20 İş Günü içerisinde (bu ihlal 
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giderilebilir bir ihlal ise) giderilmesini isteyebilir. Söz konusu ihlalin giderilmemesi halinde 

Sözleşmeyi ihlal eden Tarafa yazılı bir bildirim yaparak  Sözleşmeyi feshedebilir. 

13.2. Satıcı , diğer hak ve başvuru yollarına halel gelmeksizin, Alıcıya yazılı bir bildirimde 

bulunarak aşağıda belirtilen hallerde Sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde feshedebilir veya 

edimlerini askıya alabilir:  

13.2.1. Alıcı’nın acze ve ödeme güçlüğü içerisine düşmesi,  

13.2.2. Alıcı’nın iflas etmesi, konkordato talebinde bulunması, iflas ertelemesi başvurusu yapması, 

13.2.3. Alıcı’nın malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisi herhangi bir sebeple tamamen ya da kısmen 

kısıtlanırsa herhangi bir alacaklı ile anlaşmaya gitmesi halinde  bir tasfiye memuru, kayyım, vasi 

veya benzer yetkili atanırsa;  

13.2.4. yeniden örgütlenme (gönüllü yeniden anlaşma, anlaşma şeması veya diğer) Varlıklarından 

herhangi biri üzerinde bir tedbir uygulaması söz konusu olduğunda; 

13.2.5. Alıcı faaliyetlerinin tamamını veya önemli bir kısmını durdurur veya askıya alır ya da 

durdurma veya askıya alma tehdidi söz konusu olduğunda; veya 

13.2.6. Satıcının düşüncesine göre Alıcının Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 

getirme gücünü tehlikeye düşürecek kadar önemli bir mali durum bozulmasına maruz kalırsa, Alıcı 

acze düşerse, sermaye kaybı yaşarsa ve/veya borca batık hale gelirse.  

13.3. İşbu Sözleşmenin her ne suretle olursa olsun sona ermesi üzerine: 

13.3.1. Alıcı Sözleşmeye göre Satıcının alacağının tamamını derhal ödeyecektir;  

13.3.2. Her bir Taraf Karşı Tarafa ait olan ve Karşı Tarafça işbu Sözleşme ile ilgili olarak tedarik 

edilen veya Karşı Tarafın Gizli Bilgilerini içeren ekipman, malzeme veya malın tamamını karşı 

tarafa iade edecektir; 

13.3.3. Her bir Taraf Karşı Tarafın Gizli Bilgilerinin tamamını kendi bilgisayar sistemlerinden 

silecektir.  

13.3.4. Talep üzerine her bir Taraf diğer tarafa yazılı olarak bu maddenin gereklerini yerine getirdiğini 

bildirecektir. 

13.4. Sözleşmenin feshi, Taraflardan hiçbirinin fesih sırasında tahakkuk etmiş olan hak ve başvuru 

yollarını etkilemeyecektir.   

13.5. Sözleşmenin feshinden sonra Madde 1, 2.4'den 2.6'ya kadar (2.6 dahil), 3.7, 3.9, 4.1'den 4.4'ye 

kadar (4.4 dahil), 4.7'den 4.8'a kadar (4.8 dahil), 5, 6.2, 7.1, 8'den 12'ye kadar (12 dahil), 13.3'den 

13.5'e kadar (13.5 dahil), 14, 15.1 ve 16, ve Sözleşmenin hitamından sonrasında da yürürlükte 

kalacaktır.  

14. MÜCBİR SEBEPLER 

14.1. Sözleşmenin diğer hükümlerine bağlı kalmaksızın, Satıcı eğer doğal afet, olumsuz hava 

koşulları, yol kapanması, kazalar, tıkanıklıklar veya (karayolu ağı dahil olarak ancak bununla sınırlı 

olmayarak) diğer toplu taşıma ağını olumsuz etkileyen diğer tüm durumlar, belediye-altyapı 

hizmetlerinin veya internetin kesintiye uğraması veya kapanması, yangın, savaş, terör eylemleri, 

ayaklanma, iç karışıklık, isyan, sabotaj, iş ihtilafı, grev, lokavt, endüstriyel eylem, yakıt sıkıntısı, 

hammadde sıkıntısı, tedarikçi veya alt yüklenicilerin taahhütlerini ifa etmemeleri, ve devletin 

eylemleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak Satıcının makul kontrolünün dışındaki, yapısı 

gereği Satıcı tarafından öngörülemeyen veya öngörülebilecek olsa dahi kaçınılması mümkün 

olmayan herhangi bir olaydan dolayı Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerinin herhangi birini 

yerine getirememesi veya geciktirmesinden dolayı ("Mücbir Sebep") Alıcıya karşı sorumlu 

olmayacak ya da sözleşmeyi ihlal etmiş sayılmayacaktır. 

14.2. Mücbir Sebebin meydana gelmesinden sonra makul olan en kısa sürede, Satıcı Alıcıya Mücbir 

Sebebin yapısı ve kapsamını bildirecek ve söz konusu nedenleri ortadan kaldırmak ve Sözleşmeden 

kaynaklanan edimi ifa etmeye yeniden başlatmak için elinden gelen tüm makul girişimi 

gösterecektir. 
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15. UYGUNLUK 

15.1. Alıcı her zaman Satıcı ve herhangi bir üçüncü kişi ile olan işbu Sözleşme ile ilgili işlerinde, 

yürürlükteki tüm rekabet ve ihracat/ticaret mevzuatına uyacaktır. Alıcı herhangi bir eylem veya 

ihmali ile Satıcının söz konusu kanun veya düzenlemeleri ihlal etmesine sebebiyet vermeyecektir. 

15.2.  İşbu Madde 15'in ihlali sözleşmenin esaslı ihlali olarak kabul edilecek ve Satıcıya diğer hak ve 

başvuru yollarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkı verecektir. 

16.  GENEL 

16.1. Satıcı dilediği zaman işbu Sözleşmeden kaynaklanan hak veya yükümlülüklerinin herhangi 

birini temlik edebilir, devredebilir, ücretlendirebilir, alt yükleniciye yaptırabilir veya başka bir 

şekilde davranabilir. 

16.2. Alıcı Satıcının önceden yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme ile düzenlenen hak veya 

yükümlülüklerinden herhangi birini temlik edemez, devredemez, geçiremez, alt yükleniciye 

yaptıramaz veya herhangi bir şekilde sözleşme konusu yapamaz. 

16.3. İlave hüküm ve koşulların eklenmesini kapsayacak şekilde ancak bununla sınırlı olmamak üzere 

işbu Sözleşmedeki her türlü değişiklik, yazılı ve taraflarca imzalanmış olmalıdır. 

16.4. Taraflarca yapılacak her türlü tebligat yazılı olarak diğer tarafın tescilli adresine veya ticari 

merkezine Noter aracılığı ile veya, iadeli taahhütlü mektup, ticari kurye veya faks ile 

gönderilecektir. 

16.5. İşbu Sözleşmedeki herhangi bir hüküm ve koşulla ilgili hiçbir feragat yazılı olmadıkça geçerli 

olmayacak veya örnek teşkil etmeyecektir. 

16.6. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm taraflar arasında herhangi bir türden bir ortaklık veya 

ortak girişim teşkil etmemektedir ve bu şekilde yorumlanmayacaktır ve Taraflardan biri herhangi 

bir amaçla diğer tarafın acentesi değildir. 

16.7. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmün herhangi bir kısmı) mer’i 

hukuki mevzuatta aykırılık teşkil etmesi nedeni ile geçersiz, kanuna aykırı, uygulanamaz hale 

gelmesi işbu sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz ve hükümsüz hale getirmez. Söz konusu 

hüküm veya hükmün ilgili kısmı yazılmamış sayılacak ve Sözleşmenin diğer hüküm ve koşullarının 

geçerlilik ve uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecektir. 

16.8. İşbu Sözleşmedeki herhangi bir geçersiz, uygulanamaz veya kanuna aykırı hüküm veya koşul 

bir kısmı silinerek geçerli, uygulanabilir veya kanuna uygun hale gelebiliyorsa, hükmü yasal, 

geçerli ve uygulanabilir yapmak için yeterli asgari değişiklik yapılacaktır.. 

16.9.  İşbu Sözleşmenin geçerliliği ve yorumlanması, görevlerin yerine getirilmesi hususunda Türkiye 

Cumhuriyeti Kanunları geçerlidir ve bu sözleşmede yer almayan konularda Türk Borçlar Kanunu 

ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.   

16.10. Taraflar işbu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü için İstanbul (Merkez) 

Mahkemeleri ve icra dairelerinin münhasır yetkili kılınmıştır.  

 

 

Alıcı’nın teklifi Satıcı’ya iletmesi halinde  İşbu Sözleşmede yer tüm hususları kabul ettiği anlamına 

gelecek burada yer alan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlü olacak ve Tarafları bağlayacaktır. 

Alıcı’nın işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü kabul etmemesi ve işbu Sözleşme düzenlemelerine 

uyamayacağını düşünmesi halinde teklif vermemesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 


