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H.B. FULLER – EIMEA (AVRUPA-HİNDİSTAN-ORTA DOĞU-AFRİKA) BÖLGESİ 
SATIŞ ŞARTLARI 

İŞBU ŞARTLAR İSTİSNA VE KISITLAMA MADDELERİ İÇERMEKTEDİR
1. TANIMLAR. 
“Uygulanacak Hukuk”  Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir; 
"ALICI" Ürünleri TEDARIKÇİden satın almak isteyen kişi(ler), kuruluş veya şirkettir; 
"Şartlar" Ürünün tedarik şartlarını ifade etmektedir; 
"Sözleşme"  üzerinde anlaşılmış bir zaman dilimi boyunca süren sınırlı süreli sözleşmeleri veya tek sefere mahsus 

siparişleri de içermek ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ALICI ve TEDARİKÇİ arasında Ürünün 
tedariki için yapılan her türlü sözleşmeyi ifade eder. Sözleşme, işbu Şartlar, Sipariş ve Sipariş Onay 
Bildirgesinden oluşur;  

"Ürünler"  tamamen veya kısmen bitmiş malları, materyali, ekipmanı veya makineyi kapsamak ve bunlarla sınırlı 
olmamak kaydıyla, TEDARİKÇİ tarafından tedarik edilecek her türlü maldır; 

"Sipariş" ALICI tarafından verilen Ürünün tedarik edilmesi talimatıdır (veya ALICININ, Tedarikçinin tedarik teklifini 
kabul etmesidir); 

“Sipariş Onay Bildirgesi”  TEDARIKÇİnin, ALICInın Siparişini kabul ettiğine dair; fiyat, teslimat bilgisi veya diğer şartlara ilişkin 
açıklamaları da içerebilecek yazılı taahhüdü veya TEDARIKÇİnin Siparişi işleme koymak için fiilen 
harekete geçmesidir; 

"Fiyat" Ürünün Sözleşmede belirtilen veya Taraflarca yazılı olarak mutabık kalınmış olan fiyatıdır;   
“Hizmetler” Herhangi bir Sözleşmeye istinaden TEDARİKÇİnin ifa ettiği her türlü hizmettir, madde 7.3’e bakınız;   
"TEDARİKÇİ" Her defasında halin icabına göre Ürün veya Hizmet satma amacı taşıyan, H.B. Fuller şirketler grubunun 

üyesidir (iştirakleri, halefleri ve vekilleri dahil olmak üzere). 
“İş Günü” Ürünün teslim edileceği ülkede hafta sonu ya da resmî tatile denk gelmeyen günlerdir. 
2 SİPARİŞ VERME, ÜRÜNÜN MEVCUDİYETİ, SİPARİŞ DEĞİŞİKLİĞİ VE İPTALİ  
2.1 TEDARİKÇİ, işbu Şartlara uygun olarak satış yapacak ve ALICI da işbu Şartlara uygun olarak satın alacaktır. 
2.2 Sözleşme, TEDARİKÇİ tarafından Sipariş Onay Bildirgesi verilene kadar kurulmuş olmayacaktır. ALICI tarafından önerilecek 
herhangi bir koşul veya şart (TEDARİKÇİ tarafından verilecek Sipariş Onay Bildirgesinden önce veya sonra iletilmiş olmasına 
bakılmaksızın) kabul edilmiş sayılmayacaktır. ALICI tarafından önerilecek herhangi bir koşul veya şartla veya ALICInın başkaca bir 
eylemi ile çelişmemek üzere, ALICI tarafından teslimata yönelik verilen herhangi bir Sipariş formu veya bu husustaki talebi veya 
ALICInın Ürün teslimatını kabulü, İşbu Şartların ALICI tarafından tamamının kabulü anlamına gelmektedir. Aksi hususta ve özel 
olarak TEDARİKÇİnin yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı ve imzalı olarak kabul edilmediği müddetçe, ALICI tarafından önerilen 
hiçbir koşul ve şart kabul edilmeyecek olup reddedilmiş sayılacaktır.  
2.3 Broşür ve diğer materyallerdeki tanım ve özellikler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Sözleşmenin bir parçası değildir.  
Aksi açık bir şekilde belirtilmediği müddetçe, TEDARİKÇİ tarafından yapılan hiçbir fiyat önerisinin bir bağlayıcılığı yoktur ve satış 
teklifi tesis etmez. 
2.4 Sipariş Onay Bildirgesi, Ürünlerin stokta mevcut olmasına veya mevcut olacak olmasına tabidir. Aşağıda belirtilen madde 2.6 
hükümlerine tabi olmak kaydıyla, tedarik edilecek Ürünün tahmini teslimat tarihinde teslimat için mevcut olmaması durumunda 
TEDARİKÇİ, teslimatı erteleme hakkını saklı tutar.  
2.5 ALICInın bir değişiklik veya iptal talep etmesi ve TEDARİKÇİnin kendi karar yetkisi dahilinde ALICInın Siparişindeki bu değişikliği 
veya iptali kabul etmesi halinde, TEDARİKÇİ, değişiklik ya da iptalin doğrudan bir sonucu olarak maruz kaldığı zarar, maliyet  ve 
masraflar için makul bir ücret talep etme hakkına sahiptir ve ALICI bunu ödemekle yükümlüdür.   
2.6 Ürünlerin tedarik süreleri ile asgari sipariş miktarları Taraflar arasında ayrıca kararlaştırılacaktır.  
3 TESLİMAT   
3.1 Sözleşmede belirtilen teslimat tarihleri yalnızca tahminidir. Eğer Sözleşme bir defadan daha fazla sayıda sipariş için 
akdedilmişse, geç teslimat Sözleşmenin bir bütün olarak feshedilmesine hak kazandırmaz. Ürünlerin teslimatı Sözleşmede mutabık 
kalınan yerde gerçekleşecektir.  
3.2 Diğer haklar ve yasal yollar saklı kalmak kaydıyla, (a) işbu Sözleşme veya TEDARİKÇİ ve ALICI arasında akdedilmiş başka bir 
sözleşme altında veya Uygulanacak Hukuk veya Sözleşme izin verdiği ölçüde ALICI tarafından yapılması gereken ödemelerde 
gecikme yaşanması durumunda, veya (b) madde 8’de belirtilmiş olan fesih hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda, 
TEDARİKÇİ,  geciken ödemeyi alana dek ya da bekleyen ve gelecekteki teslimatları için ödeme yapılacağına kanaat edene kadar 
işbu Sözleşme veya ALICI ile mutabık kalınmış her türlü sözleşme altındaki bütün teslimatları askıya alabilir.  
3.3 TEDARİKÇİ, teslimatının kendi güvenlik, sağlık ve çevresel politikalarıyla veya ilgili kanun ve düzenlemelerle bağdaşmadığına 
dair makul bir fikre sahipse, ALICIya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, teslimatı askıya alabilir veya Siparişi iptal 
edebilir.  
3.4 ALICI, Ürünün teslim alınmasında ALICInın ihmali veya madde 3.3’e tabi olarak TEDARİKÇİnin teslimatı gerçekleştirememesi 
durumunda, TEDARİKÇİnin nakliyat, sürastarya, depolama, yeniden teslimat veya elden çıkarma ücretleri de dâhil ve bunlarla 
sınırlı olmamak üzere bütün masraflarını ödemekle yükümlüdür. 
4 FİYAT 
Ürünlerin fiyatları Sözleşmede belirtilmediği sürece, sevkiyat tarihinde geçerli olan fiyatlar olacaktır. Fiyatlara, uygulanabilir 
oranlardaki katma değer vergisi ve diğer vergi veya harçlar dâhil değildir. Teklif edilen fiyatlar, teklif zamanında geçerli olan döviz 
durumuna, nakliye ve gümrük ücretlerine, ham madde ve üretim fiyatlarına veya diğer masraf ve maliyetlere bağlı olup, bu faktörlerin 
maliyetlerinde bir artış söz konusu olduğunda TEDARİKÇİ fiyat değişikliği yapma hakkına sahiptir. Ürünlerin fiyatları TEDARİKÇİ 
tarafından EURO cinsinden teklif edilecek olup fatura tarihinin bir önceki günü uygulanan ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
tarafından açıklanan günlük EURO satış kur oranları üzerinden Türk Lirası'na çevrilecektir.  
5 ÖDEME  
5.1 Taraflarca yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece ödemeler fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde nakit olarak 
yapılır. Madde 2.4 ve 3.1 hükümleri saklı kalmak kaydıyla işbu Şatlarda yer alan vade ve süreler, Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı 
müddetçe kesin vadedir.  
5.2 ALICININ, işbu Sözleşme veya Taraflar arasındaki herhangi başka bir sözleşme altındaki ödemeleri vadesinde yerine 
getirmemesi halinde ALICI, TEDARİKÇİye, vade tarihinden ödeme tarihine kadar yıllık %16 (yüzde on altı) oranı üzerinden günlük 
esasta tahakkuk ettirilecek faiz ödeyecektir. ALICI, TEDARİKÇİye olan borçlarına yönelik olarak takasta bulunma hakkına sahip 
değildir. 
6 MÜCBİR SEBEP   
Yangın, salgın hastalık veya pandemi, sevkiyatta gecikmeler, doğal afetler, ulusal acil durum, sel, deprem, olumsuz hava şartları, 
kazalar, patlama, ayaklanma, grev, iş anlaşmazlıkları, terör, savaş veya diğer çatışmalar, sivil kargaşa, hammadde ve işletme 
kaynaklarının tedarikinde sıkıntı/imkansızlık, tesisler veya makine sistemlerindeki aksama, idari uygulamalar veya diğer benzer 
durumlar veya koşullar dahil ve ancak sınırlı olmamak üzere, Taraflardan herhangi birinin makul kontrolü dışında gelişen ve i lgili 
Tarafça makul özen gösterilerek önlenemeyecek nitelikte herhangi bir olay veya durum (“Mücbir Sebep”) sebebiyle, ilgili Tarafın 
Sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmede temerrüde düşmesi veya Sözleşmeyi ihlal etmesi (ödeme yapma yükümlülüğü 
dışında) halinde, Mücbir Sebepten etkilenen Taraf, işbu Sözleşmeyi ihlal etmiş veya yükümlülüğünü yerine getirme konusunda 
diğer Tarafa karşı herhangi bir şekilde sorumlu altına girmiş olmayacaktır. Mücbir Sebepten etkilenen Taraf, Mücbir Sebep teşkil 
eden olayı, nedenini ve olası sonuçlarını açıklayan yazılı bir bildirimle derhal karşı Tarafı bilgilendirecektir. Böyle bir bildirimde 
bulunulması üzerine Sözleşmeyi ifası etkilenen Taraf, işbu Sözleşme altında ödemesi gereken tutarları ödeme yükümlülüğü 
dışında, Mücbir Sebepten kaynaklı olarak ifası engellendiği sürece işbu Sözleşme kapsamındaki her türlü yükümlülükten 
kurtulacaktır. Mücbir Sebep olayının 60 (altmış) günden fazla devam etmesi durumunda, Sözleşmeyi ifası engellenmeyen Taraf, 
bildirim tarihine kadar yerine getirmesi gereken ödeme yapma yükümlülüğü dışında, işbu Sözleşmeyi diğer Tarafa yazılı olarak 
bildirim göndermekle tazminatsız olarak feshedebilecektir.    
7 GARANTİLER  
7.1 TEDARİKÇİ, ALICI veya temsilcileri tarafından uygun şekilde kullanıldığı ve depolandığı sürece, Ürünün teslimat zamanında 
esasa ilişkin yönleri açısından Ürüne dair bütün teknik özelliklere uyacağını garanti eder. ALICI, görünür olan veya olmayan ayıpları, 
kayıpları ya da hasarları madde 10’daki şartlara uygun olarak bildirecektir. ALICI, görünür olmayan bir ayıbın fark edilmesiyle 
Ürünün kullanımını durduracak ve tüm Ürünleri ve mevcut olan konteynırları, TEDARİKÇİnin yazılı ön onayını alarak ve 
TEDARİKÇİnin talimatları doğrultusunda iade edecek ve her halükârda TEDARİKÇİnin araştırmasına olanak sağlamak için gerekli 
yardımı sağlayacaktır. Eğer bu koşullar yerine getirilir ve Ürünün TEDARİKÇİnin ilan ettiği teknik özelliklere uygun olmadığı 
kanıtlanırsa, TEDARİKÇİ ayıplı Ürünü değiştirecek [veya makul sebeplerden ötürü değişim yapılamıyorsa ödemenin (ya da uygun 
bir oranın) iadesini yapacak] ve makul iade masraflarını iade edecektir. Bu taahhüt, ayıplı Ürüne yönelik olarak TEDARİKÇİnin tek 
yükümlülüğüdür.  
7.2 Ürünün kullanımına, uygulamalarına, depolanmasına, nakliyesine ve elden çıkarılmasına dair (teslimattan önce veya sonra) 
satış sırasında, teknik literatür kapsamında veya bir soruya yanıt olarak ya da başka bir şekilde verilen  öneri ve tavsiyeler, 
doğruluğuna inanılarak verilir; ancak nihai karar ALICININ (gerekirse ürünleri teste tabi tutarak varacağı) kendi değerlendirmesi 
sonucunda verilir ve TEDARİKÇİ bu türden öneri ve tavsiyeler ile ilgili bir yükümlülük altında değildir. Sunulan bilgiler, özellikler, 
prosedürler ve tavsiyeler (“bilgiler”) TEDARİKÇİnin deneyimlerine dayanmaktadır ve bu bilgilerin doğru olduğuna inanılmaktadır. 
Ürün kalitesi veya belirli bir amaca uygunluğu ile ilgili bir garanti verilmemektedir ve  kaliteye, tanıma veya kullanım uygunluğuna 
dair (tüm yargı mercilerinin kanunları kapsamında) zımni yasal veya içtihat hukuku hükümlerinin tümü , bu hükümlerin istisna 
edilmesinin hukuka aykırı bulunduğu durumlar hariç olmak üzere, hariç tutulmaktadır. TEDARİKÇİ tarafından bilgilerin doğruluğu 
veya eksiksizliği veya Ürünlerin kullanımının kayıp veya zararları önleyeceği veya istenen sonuçları vereceğine dair herhangi bir 
beyan, tekeffül veya garanti verilmemektedir. Herhangi bir Ürünün, kullanım amacına uygunluğunu test etmek ve belirlemek 
yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır. Malzemeler ya da koşullar herhangi bir şekilde değiştiğinde, testler tekrarlanmalıdır. 
Kullanıcılar tarafından kullanım amacının kapsamının, herhangi bir yasanın veya patent(ler)in ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi 
amacıyla gözden geçirilmesi önerilir. Hiçbir çalışan, distribütör veya acentenin bu bilgileri değiştirme ya da performans garantisi 
sunma hakkı yoktur. 

 

7.3 TEDARİKÇİnin, Ürün veya benzeri (“Hizmetler”) ile ilgili kurulum, teslimat veya teknik önerilere ilişkin ALICIya destek sağladığı 
durumlar iyi niyet içermektedir, ancak bu türden Hizmetler yukarıda madde 7.2'de belirtilen uyarıya, aşağıda madde 12’ye ve 
Sözleşmede belirtilen sınırlamalara tabidir.  
8 FESİH 
Diğer haklar ve yasal yollar saklı kalmak kaydıyla, TEDARİKÇİ, Sözleşmeyi, ALICInın Sözleşmede yer alan yükümlülüklerini ihlal 
etmesi veya Uygulanacak Hukuk izin verdiği müddetçe Taraflarca kararlaştırılabilecek başkaca fesih hallerinden birinin meydana 
gelmesi durumunda ALICIya vereceği bir ihtar ile feshedebilecektir. Teslim edilmiş olan ancak ücreti ödenmemiş olan Ürünlere 
yönelik tüm alacaklar derhal muaccel olacak ve ALICI tarafından ödenecektir.   
9 MÜLKİYET VE RİSK 
9.1 Ürünün mülkiyeti ve zilyetliği, Ürünün ALICIya veya ALICInın yetkili temsilci(ler)ine teslimi ile birlikte ALICIYA geçecektir. 
9.2 Ürünlere dair tüm riskler, ALICI tarafından tayin edilmiş olan bir taşıyıcıya teslim edilmemesi halinde, Ürünlerin teslimatıy la 
birlikte Sözleşmede mutabık kalınan teslimat noktasında ALICIya geçer. ALICI tarafından tayin edilmiş olan bir taşıyıcıya teslim 
edilmesi durumunda riskler taşıyıcıya teslimle birlikte ALICIya geçer.  
9.3. Ürünlere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları (tüm markalar, telif hakları, patentler, ticari sırlar ve diğer fikri  mülkiyet hakları dahil), 
bunların imalatı, geliştirilmesi veya yaratılması (bunlar üzerinde yapılacak iyileştirmeler dahil) (birlikte “Fikri Mülkiyet”) (ALICI 
tarafından görevlendirilmiş olsun veya olmasın) TEDARİKÇinin mülkiyetindedir ve TEDARİKÇİnin mülkiyetinde kalmaya devam 
edecektir ve ALICI, TEDARİKÇİnin talebine istinaden ve masrafları TEDARİKÇİye ait olmak üzere, TEDARİKÇİye ait olan bu hakları 
teyit etmek veya bu hakları TEDARİKÇİye devretmek için gerekli her türlü işlemi yapacak ve her türlü belgeyi imzalayacaktır. ALICI, 
iştirakleri, yöneticileri, müdürleri veya çalışanları, TEDARİKÇİye ait veya TEDARİKÇİ tarafından kullanılan herhangi bir marka veya 
ticari unvan içeren herhangi bir marka veya internet alan adını tescil etmeyecektir. Aynı durum, TEDARİKÇİnin herhangi bir 
markasına veya ticari unvanına ayırt edilemez nitelikte benzer unsurlar içeren herhangi bir marka veya internet alan adı tescili için 
de geçerli olacaktır. 
9.4 ALICI, TEDARİKÇİye ait olan veya TEDARİKÇİnin yasal erişimi olan hiçbir gizli bilgiyi (şartnameler, formüller, üretim süreçleri, 
know-how veya herhangi bir ticari, teknik veya ekonomik bilgi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir tarafa ifşa 
etmeyecektir veya bu bilgileri TEDARİKÇİ tarafından yazılı olarak açıkça yetkilendirilmedikçe herhangi bir amaç için 
kullanmayacaktır.  
9.5 TEDARİKÇİnin Ürünlerinin mülkiyet hakkı ve gizliliğini korumak amacıyla ALICI (i) tedarik edilen herhangi bir numuneyi veya 
Ürünü analiz etmeyecek veya bunların analizine izin vermeyecek (güvenlik amacıyla makul olarak gerekli olmadıkça) veya (ii) Ü rünü 
kopyalamayacaktır veya kopyalanmasına izin vermeyecektir.  
10 HASARLI TESLİMAT BİLDİRİMİ 
10.1 ALICI, teslimat sırasında teslim aldığı ürünleri görünüş ve nicelik bakımından kontrol ve muayene etmekle yükümlü olup, gözle 
görülür hasarları ya da açık ayıpları teslimat esnasında nakliye firmasının irsaliyesine yazılı olarak not edecektir. ALICI, söz konusu 
teslimattan sonraki 2 gün içinde irsaliye üzerinde belirtmiş olduğu sorunları TEDARİKÇİye yazılı olarak bildirecektir. Mümkünse 
şikâyetin kanıtı olarak çektiği fotoğrafları da iletecektir.   
10.2 ALICI, teslimattan sonra fark ettiği gizli ayıpları ya da hasarları söz konusu teslimattan sonraki 8 gün içinde TEDARİKÇİye 
yazılı olarak bildirecektir. Mümkünse şikâyetin kanıtı olarak çektiği fotoğrafları da iletecektir. 
10.3 ALICI, gizli/görünür olmayan ayıpları, bunların makul olarak tespit edilmesinden sonraki 7 iş günü içinde şikayetini desteklemek 
üzere ileteceği örnek veya diğer kanıtlarla birlikte TEDARİKÇİye yazılı olarak bildirecektir (lütfen Madde 7.1’e bakınız)  
10.4.ALICInın yukarıda belirtilmiş olan Ürünleri muayene etme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teslim edilen Ürünler 
ALICI tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. TEDARİKÇİnin önceden yazılı izin alınmaksızın hiçbir Ürün iade edilemeyecektir. 
Ürünlerin hasarlı olarak teslim edildiği durumlar hariç olmak üzere, alacağa hak kazanabilmek için, Ürünlerin orijinal, açılmamış 
konteynırlarda ve yeniden satılabilir durumda olmaları gerekmektedir. Böylesi bir durumda ve iadesi kabul olunan Ürünlere ilişkin 
olarak ALICI gelecek siparişlerinde alacak hakkı kazanacaktır.    
11 EKSİKLER VE TESLİMAT FAZLALIĞI 
TEDARİKÇİNİN fabrika teslim ağırlığı nihaidir. TEDARİKÇİ, ALICI tarafından sipariş edilen ağırlığın veya hacmin eksi veya artı 
%10’u kadarını teslim edebilir. Bu ihtiyat payları dâhilinde ALICI, teslim edilmiş olan gerçek ağırlık veya hacme göre ödeme yapar. 
Madde 10.1’e uygun olmak kaydıyla, Tedarikçi, mümkün olan en kısa zamanda ihtiyat payı dahilindeki eksik miktarı teslim eder 
veya teslimat fazlasını geri alır. Bu ihtiyat paylarının dışındaki teslimat fazlasının Madde 10.1’e uygun olarak ALICI tarafından 
bildirilmediği durumlarda veya bu Ürünlerin ALICI tarafından kullanılması veya satılması durumunda, ALICI Ürün için Sözleşmede 
belirtilen bedeli ödeyecektir.  
12 İSTİSNALAR VE KISITLAMALAR 
İşbu madde, aksi özellikle yazılı olarak kararlaştırılmadıkça ve hem ALICI hem de TEDARİKÇİnin yetkili temsilcileri 
tarafından imzalanmadıkça geçerlidir. İşbu Şartlar, sorumluluk sınırlarını ve zımni garantilerin reddini (belirli bir amaca 
uygunluk garantilerinin reddi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) içerir. Diğer tüm şartlar reddedilir. ALICI, Ürünü 
sipariş ederek/teslim alarak, ilgili bölgede geçerli olan TEDARİKÇİ Satış Şartlarını kabul etmektedir. ALICInın, işbu Şartları 
almaması durumunda bir kopyası https://www.hbfuller.com/en/eimea/campaign-pages/legal-notices/legal-notices---eimea 
adresinde yer almaktadır.  
12.1 TEDARİKÇİnin ALICIya karşı Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkacak sözleşme, 
haksız fiil (ihmal dahil olmak üzere), yasal yükümlülük, beyan (hile hariç olmak üzere) veya başkaca bir yükümlülüğün 
ihlalinden kaynaklı herhangi bir talep veya bir dizi ilintili talebe yönelik toplam yükümlülüğü, yalnızca ilgili taleple bağlantılı 
olarak etkilenen Ürünlerin değiştirilmesi veya satın alma fiyatının iadesi ile sınırlı olacaktır.      
12.2 Talebin Hizmetlerden birine ilişkin olması halinde, TEDARİKÇİnin ALICIya karşı sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil 
olmak üzere), yasal yükümlülük, beyan (hile hariç olmak üzere) veya başkaca bir yükümlülüğün ihlalinden kaynaklı her 
hangi bir talep veya bir dizi ilintili talebe yönelik toplam yükümlülüğü, yalnızca ilgili taleple bağlantılı olarak, etkilenen ürün 
veya Hizmetlerin değiştirilmesi veya söz konusu Hizmet veya Hizmete ilişkin ürünlerin satın alma fiyatının iadesi ile sınırlı 
olacaktır.     
12.3 TEDARİKÇİ, Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkacak herhangi bir kar kaybı, marj 
kaybı, sözleşme kaybı, iş kaybı, müşteri kaybı veya dolaylı zararlardan ötürü sorumlu tutulmayacaktır. 
12.4 TEDARİKÇİnin Ürün veya Hizmetlerin tedarikine ilişkin olarak gerçekleşen hileli davranışları, ağır ihmali, ihmalinden 
kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma veya sorumluluğun yasalarca sınırlanmasının mümkün olmadığı emredici bir hükmün 
ihlalinden kaynaklanan sorumluluğu sınırlandırılmayacak, istisna edilmeyecek veya kaldırılmayacaktır.   
12.5 ALICI talep edilen miktarın azalması veya düşürülmesi için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir.  
12.6 Sözleşmede belirtilen diğer sınırlamalara tabi olarak ve Uygulanacak Hukuk izin verdiği ölçüde, ALICInın herhangi bir talebinin 
veya ALICI tarafından açılan herhangi bir davanın, TEDARİKÇİye karşı, TEDARİKÇİ tarafından sevkiyatın yapıldığı tarihten itibaren 
bir yıl içinde ileri sürülmesi zorunludur. 
13 GENEL HÜKÜMLER 
13.1 Sözleşme, taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturmakta olup, ALICI, Sözleşmede açıkça yazılı olarak belirtilmediği 
sürece herhangi bir beyan veya garantiye dayanmamaktadır. Bu hüküm, TEDARİKÇİnin hileli yanlış beyana ilişkin herhangi bir 
yükümlülüğünü etkilemeyecektir. 
13.2 TEDARİKÇİ tarafından herhangi bir hakkın icra edilmesinden herhangi bir şekilde feragat edilmesi, bu hakkın icrasında 
gecikilmesi veya hakkın temdit edilmesi, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.    
13.3 Taraflardan herhangi biri, işbu Şartlar veya Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ve haklarının herhangi birini, diğer 
tarafın önceden yazılı izni olmaksızın (söz konusu izin makul olmayacak şekilde geri alınamaz veya iznin verilmesi geciktirilemez) 
devir veya temlik edemez. TEDARİKÇİ, işbu Şartlar veya Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ve haklarının herhangi birini 
veya tümünü (i) TEDARİKÇİnin herhangi bir iştirakine, holding şirketine veya holding şirketinin bir iştirakine veya (ii) işbu Şartlar 
veya Sözleşme kapsamındaki borç veya alacaklarının tahsiline yönelik haklarını üçüncü kişiye devir veya temlik edebilir (herhangi 
bir izin almaksızın).   
13.4 Tarafların yetkili temsilcileri tarafından yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Sözleşme veya Şartlarda yapılacak hiçbir değişiklik, 
tadil veya feragat geçerli olmayacaktır. 
13.5 Sözleşmenin veya işbu Şartların geçersiz veya uygulanamaz olan herhangi bir hükmü, söz konusu geçersizlik veya 
uygulanamazlık çerçevesinde ayrılabilir olarak kabul edilecek ve Sözleşmenin veya işbu Şartların diğer herhangi bir hükmünü 
etkilemeyecektir. Geçersiz veya uygulanamaz hüküm(ler), tarafların amaçladıklarına en yakın olan yedek bir hüküm ile 
değiştirilecektir.  
14 İHRACAT YAPTIRIMI VE KONTROLLÜ KULLANIM  
14.1 ALICI, (a) Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Avrupa Topluluğu yaptırımlarına veya başka yaptırımlara veya (b) 
diğer ilgili ihracat ve ithalat kısıtlamalarına aykırı bir biçimde Ürünün tedarik, ihracat veya ithalatını yapmayacaktır. 
14.2 Ürünler hiçbir şekilde (a) nükleer, kimyasal veya biyolojik silahlar ya da bunların teslimat sistemleri veya (b) yasaklanmış ya 
da denetimli maddelerin öncülleriyle ilgili gerçek veya şüpheli kullanım ile bağlantılı olarak kullanılmamalı, taşınmamalı, ihraç 
edilmemeli, yeniden ihraç edilmemeli, tasarrufta bulunulmamalı veya satılmamalıdır. 
14.3 ALICI, belirtilen mevzuata (toplu olarak “İhracat Yaptırımları”) aykırı olarak Ürünlerin satılmayacağını, ihraç edilmeyeceğini, 
yeniden ihraç edilmeyeceğini, taşınmayacağını, sevk edilmeyeceğini, yönlendirilmeyeceğini veya herhangi başka bir şekilde 
tasarrufta bulunulmayacağını taahhüt eder: ABD İhracat İdaresi Düzenlemeleri, ABD Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri ve 
ABD Hazinesi tarafından yönetilen ABD yaptırımları dahil olmak üzere tüm geçerli yasalar. Ayrıca ALICI, Ürünlerin, Kırım bölgesi, 
Küba, İran, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), Suriye veya yürürlükteki İhracat Yaptırımlarını ihlal eden diğer 
bölgelere doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilmeyeceğini, yeniden ihraç edilmeyeceğini veya taşınmayacağını ya da Ürünlerin 
bu yerlerde kullanıma sunulmayacağını, ve bir ABD ticaret ambargosuna tabi olan herhangi bir ülkeye veya bölgeye Ürünlerle 
yapılan herhangi bir bitmiş ürünün satışı veya sevkiyatının yalnızca yürürlükteki İhracat Yaptırımlarına uygun olarak yapılacağını 
beyan etmektedir.  
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14.4 TEDARİKÇİnin mutabık kalınan INCOTERM uyarınca teslimat noktasının ötesinde kabul ettiği veya üstlenmek zorunda olduğu 
teslimat veya diğer düzenlemeler ALICI tarafından üstlenilecek ve taahhüt edilecek ve ALICI, doğacak olan tüm vergi, harç veya 
masrafları ödeyecektir. ALICI veya ALICInın taşıyıcısı tarafından teslim alınmayan mallar, risk ve masrafları ALICIya ait olmak üzere 
depolanabilecektir; 
14.5 ALICI, ALICInın ihracat veya ithalat yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya bu yükümlülükleri yerine getirmede gecikmesi 
nedeniyle ortaya çıkan ek ücret veya masrafları TEDARİKÇİye ödeyecektir; 
14.6 Uluslararası Mal Satışına İlişkin 1980 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Sözleşmesi) ve Uluslararası Mal Satış 
Sözleşmesindeki Sınırlamalara İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (tadil edildiği şekliyle) uygulanmayacaktır, ancak ticari 
terimlerin yorumlanmasına ilişkin uluslararası kurallar (uyuşmazlık anında geçerli olan Incoterms), işbu Şartların hükümleriyle 
çeliştiği durumlar dışında geçerli olacaktır; 
14.7 ALICI, Ürünlerin teslimat ülkesine ithali için gerekli olan özel gereksinimleri TEDARİKÇİye bildirecektir. 
14.8 ALICI, bu bağlamda doğru bilgi temininden sorumlu olmaya devam edecek ve ALICInın yanlış veya geç bilgi vermesi veya 
başka bir şekilde işbu Madde 14'e uymaması durumunda TEDARİKÇİnin maruz kaldığı her türlü maliyet, kayıp veya zarar için 
TEDARİKÇİyi tazmin edecektir. 
15 ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
15.1 ALICI, TEDARİKÇİ tarafından önceden yazılı olarak özel olarak yetkilendirilmedikçe, Ürünlerin yeniden satışında 
TEDARİKÇİnin markalarını, telif haklarını, patentlerini, ticari sırlarını, ticari unvanlarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını 
kullanmayacaktır. TEDARİKÇİnin Ürünleri ALICInın adı altında tedarik etmeyi kabul etmesi halinde ALICI, imalat, ambalajlama, 
paketleme, etiketleme ve işaretleme ile ilgili talimatlarının (i) zamanında ve doğru bir şekilde sağlanacağını, (ii) yürürlükteki tüm 
yasalara uygunluğunun sağlanacağını ve (iii) herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal etmeyeceğini garanti eder. ALICI, ürünün 
satılmak üzere herhangi bir piyasaya arzı ile ilgili yürürlükteki tüm yasalara uyacaktır ve ayrıca kendi müşteri iletişim ve 
etkileşimlerinden de sorumludur. TEDARİKÇİ, teknik veya diğer bilgi ve/veya sanat eseri vb. sağlayarak ALICIya destek olabilir, 
ancak ALICI adı altında satılan Ürünlerin nihai ve yegâne sorumluluğu her zaman ALICIya aittir. 
15.2 ALICI, (i) TEDARİKÇİnin Fikri Mülkiyet haklarının ihlali teşkil edebilecek herhangi bir kişi veya şirketin herhangi bir eylem veya 
davranış veya (ii) Ürünlerin (imalat, kullanım, satış veya başkaca bir tasarruf) herhangi bir üçüncü kişi hakkını ihlal ettiğine yönelik 
her türlü talepten TEDARİKÇİyi derhal haberdar edecektir. ALICI, Ürünlerle bağlantılı olarak doğrudan veya dolaylı olarak ALICInın, 
ALICInın çalışanları veya acentelerinin herhangi bir fiil veya ihmalinden doğan ve TEDARİKÇİnin maruz kaldığı tüm üçüncü şahıs 
talep, kayıp, masraf ve harcamalar (yasal masraflar veya para cezaları dahil olmak üzere) için TEDARİKÇİyi tazmin edecektir.  
16 UYGULANACAK HUKUK  
İşbu Şartlar ve Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlar çerçevesinde yorumlanacaktır. Taraflar, işbu 
Sözleşme/Şartlardan kaynaklanacak veya işbu Sözleşme/Şartlar ile bağlantılı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri 
ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul eder. 


