
DSM FOOD SPECIALTIES B.V. GENEL SATI ART VE KO ULLARI

Sat  (a da belirtildi i gibi) i bu belgede Mü teri’nin (a da belirtildi i gibi) bütün genel ko ullar n geçerlili ini aç kça reddeder. BU GENEL SATI ART VE KO ULLARI SORUMLULUK SINIRLAMASI VEYA
MUAF YETLER ÇERMEKTED R.

1. Genel

1.1 bu Genel Sat art ve Ko ullar  (“Ko ullar”) DSM Food Specialties B.V. (“Sat ”)
taraf ndan ya da ad na mü teriye (“Mü teri”) bütün ürün ve/veya hizmetlerin (ürün
ve hizmetlerden i bu belgede ayr  ve ortak olarak “Ürünler” eklinde bahsedilecek)
teklifini, sat  ve teslimat  yönetir ve Sat  ile Mü teri aras ndaki benzer bütün

lemler için geçerlidir.

1.2 bu Ko ullar taraflar n Ürünler’in sat  ve teslimine ili kin önceki bütün sözlü ve
yaz  fiyat teklifi, ileti im, anla ma ve sözle melerin yerine geçer ve Mü teri’nin
verdi i sipari lerin bütün art ve ko ullar ndan ve Mü teri taraf ndan kabul edilen
di er bütün art ve ko ullardan önceliklidir ve onlar n yerine geçer. Sat ’n n
Mü teri taraf ndan belirlenen art ve ko ullara itiraz etmemesi hiçbir ekilde
Mü teri’nin art ve ko ullar  kabul etti i anlam na gelmez. Ne Sat ’n n i
yapmaya ba lamas  ne de teslimat  Mü teri’nin art ve ko ullar  kabul etti i olarak
varsay lmayacak ya da o anlama gelmeyecek. bu Ko ullar Mü teri’nin art ve
ko ullar ndan farkl ysa, i bu Ko ullar ve Sat  taraf ndan veya onun ad na
gerçekle tirilen sipari  onay  ve Ürün teslimat  dâhil ancak bunlarla s rl  olmamak
üzere herhangi bir ileti im ya da muamele bir kar  teklif te kil eder ve Mü teri’nin
sundu u art ve ko ullar kabul edilemez. Mü teri’nin Ürünler’in Sat  taraf ndan
teslim edilmesinin yan  s ra Ürünler’in Sat  taraf ndan yap lan teslimat n Mü teri
taraf ndan kabul edilmesine ili kin bir anla may  onaylayan herhangi bir ileti imi ya
da muamelesi Mü teri’nin i bu Ko ullar arts z bir ekilde kabul etti i anlam na
gelecektir.

1.3 bu Ko ullar sadece Sat  ve Mü teri aras nda usulünce yürürlü e koyulmu  yaz
bir anla ma ile de tirilebilir ya da bunlardan feragat edilebilir.

1.4 Mü teri i bu Ko ullar'a göre sözle me yaparak, aç kça belirtilmese bile, Madde
1.1’de belirtildi i gibi i bu Ko ullar’ n ilerideki i lemler için de geçerli oldu unu kabul
eder. Sat  i bu Ko ullar  düzenli olarak güncelleme ve/veya de tirme hakk na
sahiptir. Bu tür güncelleme ya da de iklikleri Mü teri’ye bildirerek ya da
güncellenmi  veya de tirilmi  Ko ullar  Mü teri’ye göndererek yapacakt r. bu
de iklik ve güncellemeler gönderildikleri andan itibaren Sat  ve Mü teri
aras ndaki bütün i lemlerde geçerli olacakt r.

1.5 Sat  ve Mü teri aras ndaki herhangi bir elektronik ileti im “yaz ” olarak kabul
edilecektir. Sat ’n n kulland  elektronik ileti im sistemi içerik, teslimat zaman  ve
bu tür elektronik ileti imin al nd na dair tek kan t olacakt r.

2. Fiyat teklifleri, sipari ler ve onay

2.1 Sat  taraf ndan herhangi bir ekilde yap lan fiyat teklifleri Sat  için ba lay
de ildir ve sadece Mü teri’ye sipari  vermesi için davet te kil eder. Sat  taraf ndan
verilen bütün fiyat teklifleri iptal edilebilir ve haber vermeden de tirilebilir.
Sipari ler Sat  taraf ndan yaz  olarak kabul edilmedikçe ba lay  de ildir (“Sat
Onay ”). Sat  neden belirtmeden bir sipari i reddetme hakk na sahiptir.

2.2 Tahmini miktarlara göre verilen fiyat teklifleri belirtilen süre içinde sat n al nan
gerçek miktar tahmini miktardan daha az ise fiyat teklifleri artabilir.

2.3 Sat ’n n çal anlar , yöneticileri, temsilcileri ve/veya arac  kurulu lar  taraf ndan
yap lan beyan ve anla malar Sat ’n n usulünce yetkilendirilmi  temsilcisi
(temsilcileri) taraf ndan yaz  olarak yap lmad kça ya da onaylanmad kça Sat  için
ba lay  de ildir.

2.4 Madde 7.3’te belirtilen durum d nda, Mü teri’ye verilen numuneler sadece
bilgilendirme amaçl r ve kalite, tan m, ticari de er veya belirli bir amaca uygunluk
dâhil olmak üzere herhangi bir türde aç k ya da z mni ko ul veya garanti anlam na
gelmez ve Mü teri’nin Ürün sipari  etmeden önce bu ko ullar  kabul etti i
varsay lacakt r.

2.5 Her teslimat ayr  bir i lem olacak ve bir teslimat n yap lmamas ndan do an sonuçlar
di er teslimatlar  etkilemeyecektir.

3. Fiyatlar

3.1 Sat ’n n Ürünler’e ili kin fiyatlar  ve para birimleri Sat  Onay ’nda belirtilmi tir.
Aksi kararla lmad kça, Sat ’n n fiyatlar na standart ambalaj dâhil olmakla
birlikte herhangi bir bölgede Ürünler veya teslimatla ba lant  olarak al nan Katma
De er Vergisi ya da ba ka benzer geçerli bir vergi, harç ya da ba ka bir ücret
(“Vergiler”) dâhil de ildir. Ürünler’in Mü teri’ye sat yla ba lant  olarak al nan
herhangi bir Vergi’nin tutar  Mü teri’nin hesab ndan kesilecek ve her faturaya
eklenecek ya da Sat  taraf ndan Mü teri’ye ayr  olarak faturaland lacakt r. Sat
indirim yaparsa, bu indirim sadece Sat  Onay ’nda özel olarak bahsedilen teslimat
kapsayacakt r.

3.2 Fiyatlar Sat  taraf ndan Sat  Onay ’nda kesin bir ekilde belirtilmedikçe, maliyet
fiyat  belirleyen faktörlerde art  olursa Sat  teslim edilecek Ürünler’in fiyat
artt rma hakk na sahiptir. Bu faktörler unlar  içermekle birlikte bunlarla s rl
de ildir: Sat ’n n üçüncü taraflardan temin etti i hammadde ve yard mc
malzemeler, enerji, ürünler ve ücretler, maa lar, sosyal güvenlik katk lar , devletin
talep etti i ücretler, nakliye masraflar  ve sigorta primleri. Sat  böyle bir art
Mü teri’ye bildirecektir.

4. Ödeme ve Mü teri kredisi

4.1 Sat  Onay ’nda aksi aç kça belirtilmedikçe, ödeme nakit olarak yap lacak, faturada
belirtilen banka hesab na havale edilerek Sat ’n n Ürünler için fatura kesmesinden
itibaren otuz (30) gün içinde Sat  taraf ndan al nacakt r. Bütün ödemeler
Vergiler’den veya herhangi bir nedenle ba ka bir kesinti olmadan yap lacakt r.

4.2 Ürünler’in bedelinin ödenmesinde zaman esast r. Sat  di er bütün haklar  sakl
kalmak ko uluyla, gecikmi  ödemeler için günlük bazda hesaplanan gecikme
tarihinden itibaren mevcut bütün borç tamamen ödenene kadar geçerli yasa
uyar nca y ll k yüzde on iki (%12) veya geçerli ücret tarifesinden bir buçuk kat daha
fazla faiz talep edebilir, fakat geçerli yasan n öngördü ü maksimum faiz oran

amaz. Sat ’n n gecikmi  ödemelerin al nmas yla ilgili maruz kald  bütün
maliyet ve masraflar (makul avukat ücreti, bilirki i ücreti, mahkeme masraflar  ve
yasal i lemlerle ilgili di er masraflar dâhil ancak bunlarla s rl  olmamak üzere)
Mü teri’nin hesab ndan kesilecektir.

4.3 Mü teri’nin yapt  her ödeme Mü teri’nin kar  talebine bak lmaks n ilk olarak adli
ve mahkeme d  masraflar  ve biriken faizi ve daha sonra mevcut eski borçlar
ödemek için kullan lacakt r.

4.4 Faturayla ilgili herhangi bir ikâyet fatura tarihinden itibaren sekiz (8) gün içinde
Sat ’ya bildirilmelidir. Aksi takdirde Mü teri’nin faturay  onaylad  varsay lacakt r.

5. Teslimat ve kabul

5.1 Sat  Onay ’nda aksi aç kça belirtilmedikçe, bütün Ürün teslimatlar  Sat ’n n
üretim tesislerinden Fabrika Teslimi eklinde yap lacakt r. Fabrika Teslimi terimi
Sat  Onay  s ras nda Paris’teki Uluslararas  Ticaret Odas  taraf ndan yay nlanan
INCOTERMS’ün son sürümünde belirtildi i anlama gelecektir. Ürünler Mü teri’ye
teslim edildi inde Mü teri taraf ndan kabul edilecektir.

5.2 Sat  Onay ’nda aksi aç kça belirtilmedikçe, Sat  taraf ndan verilen teslimat
zaman  veya tarihleri tahmini olacak ve esas al nmayacakt r. Sat , Ürünler’i Sat
Onay ’nda belirtildi i ekilde parça parça teslim etme ve ayr  olarak faturaland rma
hakk na sahiptir. Sat  hiçbir ekilde herhangi bir gecikmeden sorumlu
olmayacakt r. Ürünler’in teslimat ndaki gecikme Mü teri’nin teslimat  kabul etme
yükümlülü ünü geçersiz k lmayacakt r. Sat  Onay ’ndaki ile teslim edilen
Ürünler’in miktar ndaki farkl klar Mü teri’ye Ürünler’i kabul etmeme hakk
vermeyecektir. Mü teri teslim edilen Ürün miktar  için Sat  Onay ’nda belirtilen
ücreti ödemekle yükümlü olacakt r.

6. ptal

6.1 Mü teri’nin Ürünler’i haks z yere kabul etmemesi veya reddetmesi ya da Sat
Onay ’n  iptal veya inkâr etmesi bu tür bir eylemden kaynaklanan di er bütün
tazminatlara ek olarak Mü teri'den a daki tazminatlar  alma hakk  verir:

(i) Ürünler’in Sat  taraf ndan üçüncü bir tarafa makul bir ekilde sat lamamas
durumunda bu tür Ürünler’in ücreti ya da

(ii) Sat  taraf ndan yeniden sat labilen veya yasalar taraf ndan ba ka bir yol
öngörülmedi inde söz konusu ücreti tahsil etmek için mahkemeye
ba vurdu u durumlarda tasfiye edilen zarar olarak Ürünler için fiyat n yüzde
ellisine e it (%50) tazminat.

7. Kontrol ve teknik özelliklere uygunluk

7.1 Ürünler teslim al nd nda ve kullan , i lenmesi, nakliyesi, depolanmas  ve sat
ras nda (“Kullan m”), Mü teri Ürünler’i kontrol edecek ve teslim edilen Ürünler’in

sözle medeki bütün ko ullar  kar lad ndan emin olacakt r.

7.2 Ürünler hakk ndaki ikâyetler yaz  olarak yap lacak ve teslimat s ras nda yap lan
makul bir incelemede ortaya ç kan herhangi bir kusur, bozukluk veya eksiklikle ilgili
ikâyetler teslimattan itibaren en geç yedi (7) gün içinde ve ba ka bir kusurun

gerçekle me ihtimalinin oldu u andan itibaren yedi (7) gün içinde, ancak teslimat
tarihinden itibaren alt  (6) ay  geçmemek ko uluyla Sat ’ya iletilmelidir. Ürünler’in
kullan  veya i lenmesi onlar n ko ulsuz olarak kabul edilmesi ve Ürünler ile ilgili
bütün taleplerden feragat edilmesi olarak varsay lacakt r.

7.3 Teslim edilen Ürünler’in Sat  Onay ’nda belirtilen kararla lm  teknik özelliklere
veya kararla lan teknik özelliklerin olmamas  halinde teslimat s ras nda Sat ’n n
sahip oldu u en son teknik özelliklere (“Teknik Özellikler”) uygun olup olmad
sadece Sat ’n n elindeki ve Ürünler’in Sat ’n n kulland  analiz yöntemlerine
göre üretildi i ürün partisinden veya üretim sürecinden al nan numuneler ya da
kay tlar analiz edilerek belirlenecektir. Sat ’n n iade edilmesine yaz  olarak izin
veya talimat verdi i Ürünler, Sat  taraf ndan belirtilen adrese iade edilecektir ve
iadeye ili kin bütün riskler Mü teri’ye ait olacakt r.

7.4 Ürünler’in bir k sm nda yer alan ve Sat  Onay ’nda belirtilen kusurlar nedeniyle
Mü teri Ürünler’in tamam n teslimat  geri çevirme hakk na sahip olmayacakt r.

ikâyetler (varsa) Mü teri’nin Madde 4’te belirtildi i ekilde ödeme yapma
yükümlülü ünü etkilemeyecektir. Sat  bir kusur bildirimi ald nda ikâyetlerin
as ls z oldu u anla lana ve/veya yalanlanana ya da kusur tamamen giderilene
kadar sonraki teslimatlar  erteleme hakk na sahiptir.

8. Risk ve mülkiyet devri

8.1 Ürünler’e ili kin riskler teslimat s ras nda Mü teri’ye geçer.

8.2 Mü teri taraf ndan ödemenin yap lmamas  nedeniyle teslimat  ask ya al nan Ürünler
ve teslimat  haks z yere reddedilen veya kabul edilmeyen Ürünler risk ve masraflar
Mü teri’ye ait olmak üzere Sat  taraf ndan saklanacak ve muhafaza edilecektir.

8.3 Sat  Ürünler’in ödemesini (faiz, harç, masraf gibi bütün ikincil maliyetler dâhil) tam
olarak alana kadar ya da almad kça Ürünler’in mülkiyeti Mü teri’ye geçmeyecek ve
yasal ve gerçek sahibi Sat  olarak kalacakt r.

8.4 Madde 16’ya dayanarak i bu Ko ullar feshedilirse, Sat , Sat ’n n di er haklar
etkilemeden, mülkiyetini geri alma hakk na sahip olabilece i Ürünler’in derhal iade
edilmesini talep etme yetkisine sahiptir.

8.5 Ürünler’in ödemesi tamamlanana kadar, Mü teri Ürünler’i sadece i inin normal seyri
kapsam nda kullanma hakk na sahiptir. Ayr ca Mü teri mümkün oldu unca;

(i) Ürünleri ayr  ve aç kça tan nabilir ekilde tutacak;

(ii) üçüncü taraflar n Ürünler’i etkileyebilecek taleplerini derhal Sat ’ya
bildirecek ve

(iii) Ürünler’i uygun ekilde sigortalayacakt r.

9. rl  garanti

9.1 Sat  sadece Ürünler’in teslim edildi i tarihte Teknik Özellikler’e uygun olaca
garanti eder. Ürünler i bu Ko ullar’ n 7. Maddesi’nin hükümlerine göre belirlenece i
üzere bu tür bir garantiyi kar lamazsa ya da kar lamad  ölçüde, Sat  kendi
takdiri do rultusunda Mü teri’den herhangi bir ücret talep etmeden Ürünler’i tamir
edebilir veya de tirebilir ya da ilk fatura fiyat n tutar nda bu tür Ürünler için kredi

karabilir. Buna göre, SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜ Ü SADECE ÜRÜNLER’ N ONARIMI YA DA
DE LMES  VEYA KRED  ÇIKARMAKLA SINIRLIDIR.

9.2 Sat ’n n i bu Ko ullar’ n 7. Maddesi’ne göre onar m, de tirme veya kredi verme
yükümlülü ü uygun olmad  iddia edilen Ürünler’in zaman nda Sat ’ya bildirilmesi
ve gerekirse Ürünler’in Sat ’ya iade edilmesi ko uluna tabi olacakt r. YUKARIDA
BAHSED LEN GARANT  MÜNHASIRDIR VE T CAR  DE ER VEYA BEL RL  B R AMACA
UYGUNLUKLA LG  GARANT LER YA DA ÜRÜNLER’  KAPSAYAN F KR  MÜLK YET HAKLARINA

N TALEB N HLAL N OLMAMASI DÂH L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE
AÇIK, ZIMN , YASAL, SÖZLE MEDEN DO AN VEYA BA KA TÜRLÜ D ER BÜTÜN GARANT LER,
BEYANLAR, KO ULLAR YA DA ARTLARIN YER NE GEÇMEKTED R.

10. Yükümlülük s rlamas

10.1 SATICININ ÜRÜNLER’DEN VEYA ONLARLA BA LANTILI OLARAK YA DA ÜRÜNLER’ N
KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ZARAR N TAZM NAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜ Ü H ÇB R

EK LDE MÜ TER ’ N SÖZ KONUSU ÜRÜNLER N ÖDED  TOPLAMI A MAYACAKTIR. SATICI
ÇB R KO UL ALTINDA BAR KAYBI, SATI  YA  DA  KÂR  KAYBI, N DURDURULMASI,

ÜRET N YAPILAMAMASI, D ER ÜRÜNLER N DE ER KAYBI VEYA BA KA TÜRLÜ VE
GARANT N HLAL , SÖZLE MEN N HLAL , YANLI  BEYAN, HMALE  DAYALI  YA  DA  BA KA
TÜRLÜ ZARAR DÂH L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANG  B R ÖZEL,
DOLAYLI, DOLAYSIZ, TESADÜF  VEYA CEZA GEREKT  ZARAR YA DA KAYIP, MAL YET VEYA
MASRAF N MÜ TER ’YE YA DA BA KA B R K YE KAR I SORUMLU OLMAYACAKTIR.

11. Mücbir sebep

11.1 Taraflardan hiçbiri do al afet, yasalar, mevzuat, kurallar, yönetmelikler, yasal
önlemler, hükümet tasarruflar  veya idari önlemler, mahkeme emirleri ya da
kararlar , deprem, sel, yang n, patlama, sava , terörizm, isyan, sabotaj, kaza,
salg n, grev, lokavt, i  yava latma, i le ilgili karga alar, gerekli i gücünü veya
hammaddeleri temin etmedeki zorluklar, nakliyenin olmamas  ya da nakliye
araçlar n ar zalanmas , tesisat ya da gerekli makinelerin ar zalanmas , acil durum
onar  veya bak , elektrik, su, do al gaz ar zas  ya da bu hizmetlerin olmamas ,
tedarikçiler veya alt yükleniciler taraf ndan temin edilen ürünlerin teslimat nda
gecikme ya da bunlar n kusurlu olmas  (“Mücbir Sebep”) dâhil ancak bunlarla s rl
olmamak üzere, makul kontrolü d nda olan bir sebepten dolay  kar  tarafa olan
yükümlülüklerini yerine getirmesinde ya anan gecikme, k tlama, engel veya
yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan ya da bu durumlarla
ba lant  olan herhangi bir zarar, kay p, maliyet veya masraftan sorumlu
tutulmayacakt r.

11.2 Herhangi bir Mücbir Sebep’in gerçekle mesi durumunda, ma dur olan taraf olay n
sebebini ve Sat  Onay  kapsam ndaki yükümlülüklerini yerine getirmesini nas l
etkileyece ini belirterek olay  derhal kar  tarafa yaz  olarak bildirecektir. Herhangi
bir gecikme an nda teslimat yükümlülü ü Mücbir Sebep nedeniyle ya anan zaman
kayb na e it bir süre boyunca ask ya al nacakt r. Ancak bir Mücbir Sebep
kararla lan teslimat tarihinden sonra iki (2) ay  a an bir süre devam ederse ya da
devam etmesi beklenirse her iki Taraf kar  Taraf’a herhangi bir sorumlulu u
olmadan Sat  Onay ’n n etkilenen k sm  iptal etme hakk na sahiptir.

12. De iklikler, bilgi ve tazminat

12.1 Teknik Özellikler veya Ürünler’in miktar  belirli bir süre için kesin olarak
kararla lmad kça, Sat  Teknik Özellikleri, Ürünler’in yap  ve/veya üretimini
ve Ürünler’in üretiminde ve/veya imalat nda kullan lan malzemeleri muhtelif
zamanlarda haber vermeden de tirme hakk  sakl  tutar. Mü teri, Sat
taraf ndan da lan veya web sitelerinde yay nlanan Sat  kataloglar nda, teknik
özellik belgelerinde ve di er tan mlay  yay nlardaki verilerin muhtelif zamanlarda
haber verilmeden uygun ekilde de tirilebilece ini tasdik eder. Sat ’n n Teknik
Özellikler, Ürünler ve bunlar n Kullan  ile ilgili herhangi bir bildirisi, beyan ,
tavsiyesi, önerisi, numunesi veya ba ka bir bilgisi sadece Mü teri’nin kolayl  için
temin edilecektir.

12.2 Mü teri Ürünler ve Ürünler’i Kullan ’nda ve Sat ’dan edindi i bilgileri
uygulamada kendi uzmanl k, teknik bilgi ve karar  kullanmal  ve sadece bunlara
güvenmelidir. Sat  taraf ndan sa lanan dan ma hizmeti ek yükümlülüklere neden
olmayacakt r. Ürünler’in uygunlu u ya da kullan  ile ilgili sa lanan detaylar ve
bilgiler ba lay  olmayacak ve Sat  bu tür dan manl klara ili kin herhangi bir
yükümlülük üstlenmeyecektir. Mü teri Ürünler, Mü teri’nin Kullan  ve/veya
Mü teri’nin Sat  taraf ndan ya da onun ad na if a edilen veya sa lanan
bilgileri kullanma ya da onlara ba vurmas ndan kaynaklanan veya bunlarla
ba lant  olan bütün zarar, kay p, maliyet, masraf, tazminat, talep ve
sorumluluk için Sat ’n n zarar  ödeyecek ve Sat ’y  tazmin edecektir.

13. Yasalara ve standartlara uyum

13.1 Sat , Sat  Onay  veya Teknik Özellikler’de aç kça belirtilmedikçe Ürünler’in
herhangi bir yasa, mevzuat, kural, yönetmelik, kanun veya standarda (“Yasalar ve
Standartlar”) uyaca na dair hiçbir vaatte ya da beyanda bulunmaz. Mü teri
Ürünler’in Kullan ’n n Yasalar ve Standartlar uyar nca ko ullara veya

tlamalara tabi olaca  onaylar. (i) Ürünler’in Kullan  ile ilgili bütün Yasalar ve
Standartlar’a uymay  sa lamaktan ve (ii) bu tür Kullan m için gerekli bütün onay, izin
veya yetkileri almaktan tamamen Mü teri sorumlu olacakt r.

14. Ba ms z yükleniciler

14.1 Sat  ve Mü teri ba ms z yüklenicilerdir ve bu vesileyle aralar nda kurulan ili kinin
asaleten veya vekâleten oldu u varsay lmayacakt r. Üçüncü taraflara yap lan sat
veya taraflar n üçüncü taraflara olan yükümlülükleri hiçbir ekilde di er taraf için
ba lay  olmayacakt r.

15. Devredilemez hak ve yükümlülükler

15.1 Hiçbir taraf kar  taraf n önceden yaz  iznini almadan Sat  Onay  kapsam ndaki
hak ve yükümlülüklerini devredemez, ancak, Sat  bu tür hak ve yükümlülüklerinin
bir k sm  ya da tamam  ana irketlerine, yan kurulu lar na ya da ba
kurulu lar na veya Sat  varl klar n ya da Ürünler ile ilgili i lerinin tamam  veya
önemli bir k sm na sahip olan üçüncü bir tarafa devredebilir.

16. Ask ya alma ve fesih

16.1 (a) Mü teri Sat ’ya kar  yükümlülüklerini yerine getirmezse ya da (b) Sat ’n n
Mü teri’nin kendisine kar  yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili makul üpheleri
varsa ve Mü teri planlanan teslimat tarihinden önce ve Sat ’n n teminat
istemesinden otuz (30) gün içinde yükümlüklerini yerine getirece ine dair Sat ’ya
yeterli teminat vermezse; ya da Mü teri aciz duruma dü erse veya vadesi gelen
borçlar  ödeyemezse ya da tasfiyeye giderse (yeniden yap lanma veya birle me

nda) ya da Mü teri taraf ndan veya ona kar  herhangi bir iflas i lemi ba lat rsa
ya da bir yediemin veya alacakl  ya da tereke idare memuru Mü teri varl klar n
tamam  veya önemli bir k sm  almak üzere görevlendirilirse ya da Mü teri
alacakl lar n yarar na konkordatoya giderse veya devirde bulunursa, Sat ’n n
di er haklar  etkilemeden, Sat  derhal yaz  bildirim ile

(i) Mü teri’nin i bu belge ile gayri kabili rücu ekilde belirtti i amaç için ödeme
yapmad  teslim edilmi  Ürünler’in iadesini ve mülkiyetini geri almay  talep
edebilir. Bu amaçla Ürünler’in bulundu u veya koyulabilece i yerlerin
tamam na ya da herhangi birine girmek için Sat ’ya izin verebilir ve
Ürünler’in kurtar lmas na ili kin bütün masraflar Mü teri’nin hesab ndan
kesilecektir ve/veya

(ii) Mü teri Ürünler için ödemeyi önceden nakit olarak yapmazsa veya Sat ’ya
bu tür ödeme için yeterli teminat vermezse Sat  kalan Ürünler’in teslimat
durdurabilir veya Sat  Onay ’n  feshedebilir; bunu yapmak için mahkeme
karar  gerekli de ildir ve bu tür bir durdurma ya da fesihten kaynaklanan
veya bu eylemlerle ba lant  olarak hiçbir yükümlülü ü yoktur.

16.2 (i) ve/veya (ii) durumunda, Sat ’n n Mü teri’ye teslim edilen ve Sat  taraf ndan
mülkiyeti geri al nmayan Ürünler ile ilgili mevcut bütün ödemelerin vadesi gelecek
ve derhal yap lacakt r.

17. Feragatname

17.1 Sat ’n n i bu Ko ullar’ n herhangi bir hükmünü zaman nda yerine getirememesi
Sat ’n n bu tür bir art veya ko ulu yerine getirme ya da yürürlü e koyma
hakk ndan feragat etti i anlam na gelmeyecek ve Sat ’n n haklar  bu tür bir
hükmün yürürlü e koyulmas ndaki herhangi bir gecikme, aciz hali ya da ihmalden
etkilenmeyecektir. Sat ’n n Mü teri’nin herhangi bir yükümlülü ünün ihlalinden
feragat etmesi di er önceki veya sonraki ihlallerinden feragat etti i anlam na
gelmeyecektir.

18. Ayr labilirlik ve tebdil

18.1 bu Ko ullar ’n herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, söz
konusu hüküm taraflar aras ndaki di er hükümlerin geçerlili ini ya da
uygulanabilirli ini etkilemeyecek ve onlardan ayr  tutulacakt r. Geçersiz veya
uygulanamaz olan ilgili hükümler yasalar n izin verdi i azami ölçüde orijinal
hükümlerin yasal ve ekonomik amac  kar lamak için düzeltilecektir.

19. Eylem k tlamas

19.1 Mü teri’nin Sat ’ya dava açmas  için u artlar yerine getirilecektir: Mü teri
Sat ’ya herhangi bir ikâyetini Mü teri’nin ikâyetin ilk ortaya ç kt  andan itibaren
otuz (30) gün içinde yaz  olarak bildirecek ve bu tür bir bildiriden itibaren on iki (12)
ay içinde dava açacakt r.

20. Uygulanan yasa ve yarg  yetkisi

20.1 Taraflar’ n Sat  Onay  ve/veya i bu Ko ullar’dan do an veya bunlarla ba lant
haklar  ve yükümlülükleri, yasalar n çat ma ilkeleri d nda, Hollanda yasalar na
göre yönetilecek, yorumlanacak ve yürürlü e koyulacakt r. Uluslararas  Mal Sat
Sözle meleri’ne Dair Birle mi  Milletler Konvansiyonu’nun uygulanabilirli i hariçtir.

20.2 Taraflar herhangi bir tarafça aç lan dava ya da ba lat lan yasal i lemin sadece
yetkili Hollanda mahkemelerinde aç lmas  veya ba lat lmas  kabul eder. Yine de
Sat ’n n ilgili davay  yarg  yetkisi olan ba ka bir mahkemeye sunma hakk  vard r
(i bu hüküm olmasayd  her iki taraf davay  ba ka mahkemelere sunabilirdi). Taraflar
bu mahkemelerin yarg  yetkisi oldu una i bu belge ile r za gösterir ve bu davalar n
veya yasal i lemlerin ba lat laca  yere u an ya da daha sonra olabilecek
itirazlar ndan feragat eder.

21. Haklar n devam

21.1 Taraflar’ n haklar  ve yükümlülükleri taraflar ve ilgili halefler, izin verilen vekiller,
direktörler, yöneticiler, çal anlar, arac  kurulu lar ve yasal temsilciler için
ba lay r ve onlar n yarar nad r. Taraflar n hak ve yükümlerinin biri veya birden
fazlas n herhangi bir nedenle feshedilmesi bu tür bir fesihten sonra yürürlükte
kalmaya devam etmesi amaçlanan i bu Ko ullar’ n di er hükümlerini
etkilemeyecektir.

22. Ba klar

22.1 bu Ko ullar’da yer alan ba klar sadece referans aç ndan kolayl k sa lamak
içindir ve i bu Ko ullar’ n yap  ve yorumlanmas  etkilemeyecektir.

23. Fikri Mülkiyet Hakk

23.1 Sat  Ürünler’in sat  ve/veya teslimat  sonucu ihlal edilebilecek üçüncü taraf n
olas  fikri mülkiyet haklar  tan maz ve bu ba lamda olu acak herhangi bir kay p ve
zarardan sorumlu tutulmayacakt r.

23.2 Ürünler’in sat  z mnen veya ba ka türlü, Ürünler’in bile imleri ve/veya
uygulamalar yla ilgili fikri mülkiyet haklar na ili kin bir izin olarak
yorumlanmayacakt r ve Mü teri Ürünler’in tek ba na ya da ba ka maddelerle
veya herhangi bir i lem sürecinde ithalat  ve/veya Kullan ndan kaynaklanan
fikri mülkiyet haklar  ihlaline ili kin bütün riskleri aç kça üstlenir.

bu Ko ullar HAAGLANDEN (Hollanda) Ticaret Odas  Ticaret Sicil ofisinde 27235314
dosya numaras  ile dosyalanm r.

bu ko ullar 1 Ocak 2005 tarihinde itibaren geçerlidir ve herhangi bir zamanda
haber verilmeden de tirilebilir. bu Ko ullar’ n mevcut versiyonu www.dsm-
foodspecialties.com adresinde bulunabilir.

Bir tutars zl k halinde i bu Ko ullar’ n sadece ngilizce versiyonu geçerlidir ve di er
dillerdeki çevirilerinden üstün olacakt r.


	1. Genel
	1.1 İşbu Genel Satış Şart ve Koşulları (“Koşullar”) DSM Food Specialties B.V. (“Satıcı”) tarafından ya da adına müşteriye (“Müşteri”) bütün ürün ve/veya hizmetlerin (ürün ve hizmetlerden işbu belgede ayrı ve ortak olarak “Ürünler” şeklinde bahsedilecek) teklifini, satışını ve teslimatını yönetir ve Satıcı ile Müşteri arasındaki benzer bütün işlemler için geçerlidir.
	1.2 İşbu Koşullar tarafların Ürünler’in satışı ve teslimine ilişkin önceki bütün sözlü ve yazılı fiyat teklifi, iletişim, anlaşma ve sözleşmelerin yerine geçer ve Müşteri’nin verdiği siparişlerin bütün şart ve koşullarından ve Müşteri tarafından kabul edilen diğer bütün şart ve koşullardan önceliklidir ve onların yerine geçer. Satıcı’nın Müşteri tarafından belirlenen şart ve koşullara itiraz etmemesi hiçbir şekilde Müşteri’nin şart ve koşullarını kabul ettiği anlamına gelmez. Ne Satıcı’nın iş yapmaya başlaması ne de teslimatı Müşteri’nin şart ve koşullarını kabul ettiği olarak varsayılmayacak ya da o anlama gelmeyecek. İşbu Koşullar Müşteri’nin şart ve koşullarından farklıysa, işbu Koşullar ve Satıcı tarafından veya onun adına gerçekleştirilen sipariş onayı ve Ürün teslimatı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir iletişim ya da muamele bir karşı teklif teşkil eder ve Müşteri’nin sunduğu şart ve koşullar kabul edilemez. Müşteri’nin Ürünler’in Satıcı tarafından teslim edilmesinin yanı sıra Ürünler’in Satıcı tarafından yapılan teslimatının Müşteri tarafından kabul edilmesine ilişkin bir anlaşmayı onaylayan herhangi bir iletişimi ya da muamelesi Müşteri’nin işbu Koşulları şartsız bir şekilde kabul ettiği anlamına gelecektir.
	1.3 İşbu Koşullar sadece Satıcı ve Müşteri arasında usulünce yürürlüğe koyulmuş yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir ya da bunlardan feragat edilebilir.
	1.4 Müşteri işbu Koşullar'a göre sözleşme yaparak, açıkça belirtilmese bile, Madde 1.1’de belirtildiği gibi işbu Koşullar’ın ilerideki işlemler için de geçerli olduğunu kabul eder. Satıcı işbu Koşulları düzenli olarak güncelleme ve/veya değiştirme hakkına sahiptir. Bu tür güncelleme ya da değişiklikleri Müşteri’ye bildirerek ya da güncellenmiş veya değiştirilmiş Koşulları Müşteri’ye göndererek yapacaktır. İşbu değişiklik ve güncellemeler gönderildikleri andan itibaren Satıcı ve Müşteri arasındaki bütün işlemlerde geçerli olacaktır.
	1.5 Satıcı ve Müşteri arasındaki herhangi bir elektronik iletişim “yazılı” olarak kabul edilecektir. Satıcı’nın kullandığı elektronik iletişim sistemi içerik, teslimat zamanı ve bu tür elektronik iletişimin alındığına dair tek kanıt olacaktır.

	2. Fiyat teklifleri, siparişler ve onay
	2.1 Satıcı tarafından herhangi bir şekilde yapılan fiyat teklifleri Satıcı için bağlayıcı değildir ve sadece Müşteri’ye sipariş vermesi için davet teşkil eder. Satıcı tarafından verilen bütün fiyat teklifleri iptal edilebilir ve haber vermeden değiştirilebilir. Siparişler Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe bağlayıcı değildir (“Satış Onayı”). Satıcı neden belirtmeden bir siparişi reddetme hakkına sahiptir.
	2.2 Tahmini miktarlara göre verilen fiyat teklifleri belirtilen süre içinde satın alınan gerçek miktar tahmini miktardan daha az ise fiyat teklifleri artabilir.
	2.3 Satıcı’nın çalışanları, yöneticileri, temsilcileri ve/veya aracı kuruluşları tarafından yapılan beyan ve anlaşmalar Satıcı’nın usulünce yetkilendirilmiş temsilcisi (temsilcileri) tarafından yazılı olarak yapılmadıkça ya da onaylanmadıkça Satıcı için bağlayıcı değildir.
	2.4 Madde 7.3’te belirtilen durum dışında, Müşteri’ye verilen numuneler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve kalite, tanım, ticari değer veya belirli bir amaca uygunluk dâhil olmak üzere herhangi bir türde açık ya da zımni koşul veya garanti anlamına gelmez ve Müşteri’nin Ürün sipariş etmeden önce bu koşulları kabul ettiği varsayılacaktır.
	2.5 Her teslimat ayrı bir işlem olacak ve bir teslimatın yapılmamasından doğan sonuçlar diğer teslimatları etkilemeyecektir.

	3. Fiyatlar
	3.1 Satıcı’nın Ürünler’e ilişkin fiyatları ve para birimleri Satıcı Onayı’nda belirtilmiştir. Aksi kararlaştırılmadıkça, Satıcı’nın fiyatlarına standart ambalaj dâhil olmakla birlikte herhangi bir bölgede Ürünler veya teslimatla bağlantılı olarak alınan Katma Değer Vergisi ya da başka benzer geçerli bir vergi, harç ya da başka bir ücret (“Vergiler”) dâhil değildir. Ürünler’in Müşteri’ye satışıyla bağlantılı olarak alınan herhangi bir Vergi’nin tutarı Müşteri’nin hesabından kesilecek ve her faturaya eklenecek ya da Satıcı tarafından Müşteri’ye ayrı olarak faturalandırılacaktır. Satıcı indirim yaparsa, bu indirim sadece Satıcı Onayı’nda özel olarak bahsedilen teslimatı kapsayacaktır.
	3.2 Fiyatlar Satıcı tarafından Satıcı Onayı’nda kesin bir şekilde belirtilmedikçe, maliyet fiyatını belirleyen faktörlerde artış olursa Satıcı teslim edilecek Ürünler’in fiyatını arttırma hakkına sahiptir. Bu faktörler şunları içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir: Satıcı’nın üçüncü taraflardan temin ettiği hammadde ve yardımcı malzemeler, enerji, ürünler ve ücretler, maaşlar, sosyal güvenlik katkıları, devletin talep ettiği ücretler, nakliye masrafları ve sigorta primleri. Satıcı böyle bir artışı Müşteri’ye bildirecektir.

	4. Ödeme ve Müşteri kredisi
	4.1 Satıcı Onayı’nda aksi açıkça belirtilmedikçe, ödeme nakit olarak yapılacak, faturada belirtilen banka hesabına havale edilerek Satıcı’nın Ürünler için fatura kesmesinden itibaren otuz (30) gün içinde Satıcı tarafından alınacaktır. Bütün ödemeler Vergiler’den veya herhangi bir nedenle başka bir kesinti olmadan yapılacaktır.
	4.2 Ürünler’in bedelinin ödenmesinde zaman esastır. Satıcı diğer bütün hakları saklı kalmak koşuluyla, gecikmiş ödemeler için günlük bazda hesaplanan gecikme tarihinden itibaren mevcut bütün borç tamamen ödenene kadar geçerli yasa uyarınca yıllık yüzde on iki (%12) veya geçerli ücret tarifesinden bir buçuk kat daha fazla faiz talep edebilir, fakat geçerli yasanın öngördüğü maksimum faiz oranını aşamaz. Satıcı’nın gecikmiş ödemelerin alınmasıyla ilgili maruz kaldığı bütün maliyet ve masraflar (makul avukat ücreti, bilirkişi ücreti, mahkeme masrafları ve yasal işlemlerle ilgili diğer masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Müşteri’nin hesabından kesilecektir.
	4.3 Müşteri’nin yaptığı her ödeme Müşteri’nin karşı talebine bakılmaksızın ilk olarak adli ve mahkeme dışı masrafları ve biriken faizi ve daha sonra mevcut eski borçları ödemek için kullanılacaktır.
	4.4 Faturayla ilgili herhangi bir şikâyet fatura tarihinden itibaren sekiz (8) gün içinde Satıcı’ya bildirilmelidir. Aksi takdirde Müşteri’nin faturayı onayladığı varsayılacaktır.

	5. Teslimat ve kabul
	5.1 Satıcı Onayı’nda aksi açıkça belirtilmedikçe, bütün Ürün teslimatları Satıcı’nın üretim tesislerinden Fabrika Teslimi şeklinde yapılacaktır. Fabrika Teslimi terimi Satıcı Onayı sırasında Paris’teki Uluslararası Ticaret Odası tarafından yayınlanan INCOTERMS’ün son sürümünde belirtildiği anlama gelecektir. Ürünler Müşteri’ye teslim edildiğinde Müşteri tarafından kabul edilecektir.
	5.2 Satıcı Onayı’nda aksi açıkça belirtilmedikçe, Satıcı tarafından verilen teslimat zamanı veya tarihleri tahmini olacak ve esas alınmayacaktır. Satıcı, Ürünler’i Satıcı Onayı’nda belirtildiği şekilde parça parça teslim etme ve ayrı olarak faturalandırma hakkına sahiptir. Satıcı hiçbir şekilde herhangi bir gecikmeden sorumlu olmayacaktır. Ürünler’in teslimatındaki gecikme Müşteri’nin teslimatı kabul etme yükümlülüğünü geçersiz kılmayacaktır. Satıcı Onayı’ndaki ile teslim edilen Ürünler’in miktarındaki farklılıklar Müşteri’ye Ürünler’i kabul etmeme hakkı vermeyecektir. Müşteri teslim edilen Ürün miktarı için Satıcı Onayı’nda belirtilen ücreti ödemekle yükümlü olacaktır.

	6. İptal
	6.1 Müşteri’nin Ürünler’i haksız yere kabul etmemesi veya reddetmesi ya da Satıcı Onayı’nı iptal veya inkâr etmesi bu tür bir eylemden kaynaklanan diğer bütün tazminatlara ek olarak Müşteri'den aşağıdaki tazminatları alma hakkı verir:
	6.1 Müşteri’nin Ürünler’i haksız yere kabul etmemesi veya reddetmesi ya da Satıcı Onayı’nı iptal veya inkâr etmesi bu tür bir eylemden kaynaklanan diğer bütün tazminatlara ek olarak Müşteri'den aşağıdaki tazminatları alma hakkı verir:
	Ürünler’in Satıcı tarafından üçüncü bir tarafa makul bir şekilde satılamaması durumunda bu tür Ürünler’in ücreti ya da
	Satıcı tarafından yeniden satılabilen veya yasalar tarafından başka bir yol öngörülmediğinde söz konusu ücreti tahsil etmek için mahkemeye başvurduğu durumlarda tasfiye edilen zarar olarak Ürünler için fiyatın yüzde ellisine eşit (%50) tazminat.



	7. Kontrol ve teknik özelliklere uygunluk
	7.1 Ürünler teslim alındığında ve kullanımı, işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve satışı sırasında (“Kullanım”), Müşteri Ürünler’i kontrol edecek ve teslim edilen Ürünler’in sözleşmedeki bütün koşulları karşıladığından emin olacaktır.
	7.2 Ürünler hakkındaki şikâyetler yazılı olarak yapılacak ve teslimat sırasında yapılan makul bir incelemede ortaya çıkan herhangi bir kusur, bozukluk veya eksiklikle ilgili şikâyetler teslimattan itibaren en geç yedi (7) gün içinde ve başka bir kusurun gerçekleşme ihtimalinin olduğu andan itibaren yedi (7) gün içinde, ancak teslimat tarihinden itibaren altı (6) ayı geçmemek koşuluyla Satıcı’ya iletilmelidir. Ürünler’in kullanımı veya işlenmesi onların koşulsuz olarak kabul edilmesi ve Ürünler ile ilgili bütün taleplerden feragat edilmesi olarak varsayılacaktır.
	7.3 Teslim edilen Ürünler’in Satıcı Onayı’nda belirtilen kararlaştırılmış teknik özelliklere veya kararlaştırılan teknik özelliklerin olmaması halinde teslimat sırasında Satıcı’nın sahip olduğu en son teknik özelliklere (“Teknik Özellikler”) uygun olup olmadığı sadece Satıcı’nın elindeki ve Ürünler’in Satıcı’nın kullandığı analiz yöntemlerine göre üretildiği ürün partisinden veya üretim sürecinden alınan numuneler ya da kayıtlar analiz edilerek belirlenecektir. Satıcı’nın iade edilmesine yazılı olarak izin veya talimat verdiği Ürünler, Satıcı tarafından belirtilen adrese iade edilecektir ve iadeye ilişkin bütün riskler Müşteri’ye ait olacaktır.
	7.4 Ürünler’in bir kısmında yer alan ve Satıcı Onayı’nda belirtilen kusurlar nedeniyle Müşteri Ürünler’in tamamının teslimatını geri çevirme hakkına sahip olmayacaktır. Şikâyetler (varsa) Müşteri’nin Madde 4’te belirtildiği şekilde ödeme yapma yükümlülüğünü etkilemeyecektir. Satıcı bir kusur bildirimi aldığında şikâyetlerin asılsız olduğu anlaşılana ve/veya yalanlanana ya da kusur tamamen giderilene kadar sonraki teslimatları erteleme hakkına sahiptir.

	8. Risk ve mülkiyet devri
	8.1 Ürünler’e ilişkin riskler teslimat sırasında Müşteri’ye geçer.
	8.2 Müşteri tarafından ödemenin yapılmaması nedeniyle teslimatı askıya alınan Ürünler ve teslimatı haksız yere reddedilen veya kabul edilmeyen Ürünler risk ve masrafları Müşteri’ye ait olmak üzere Satıcı tarafından saklanacak ve muhafaza edilecektir.
	8.3 Satıcı Ürünler’in ödemesini (faiz, harç, masraf gibi bütün ikincil maliyetler dâhil) tam olarak alana kadar ya da almadıkça Ürünler’in mülkiyeti Müşteri’ye geçmeyecek ve yasal ve gerçek sahibi Satıcı olarak kalacaktır.
	8.4 Madde 16’ya dayanarak işbu Koşullar feshedilirse, Satıcı, Satıcı’nın diğer haklarını etkilemeden, mülkiyetini geri alma hakkına sahip olabileceği Ürünler’in derhal iade edilmesini talep etme yetkisine sahiptir.
	8.5 Ürünler’in ödemesi tamamlanana kadar, Müşteri Ürünler’i sadece işinin normal seyri kapsamında kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca Müşteri mümkün olduğunca;
	8.5 Ürünler’in ödemesi tamamlanana kadar, Müşteri Ürünler’i sadece işinin normal seyri kapsamında kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca Müşteri mümkün olduğunca;
	Ürünleri ayrı ve açıkça tanınabilir şekilde tutacak;
	üçüncü tarafların Ürünler’i etkileyebilecek taleplerini derhal Satıcı’ya bildirecek ve
	Ürünler’i uygun şekilde sigortalayacaktır.



	9. Sınırlı garanti
	9.1 Satıcı sadece Ürünler’in teslim edildiği tarihte Teknik Özellikler’e uygun olacağını garanti eder. Ürünler işbu Koşullar’ın 7. Maddesi’nin hükümlerine göre belirleneceği üzere bu tür bir garantiyi karşılamazsa ya da karşılamadığı ölçüde, Satıcı kendi takdiri doğrultusunda Müşteri’den herhangi bir ücret talep etmeden Ürünler’i tamir edebilir veya değiştirebilir ya da ilk fatura fiyatının tutarında bu tür Ürünler için kredi çıkarabilir. Buna göre, Satıcı’nın yükümlülüğü sadece ürünler’in onarımı ya da değiştirilmesi veya kredi çıkarmakla sınırlıdır.
	9.2 Satıcı’nın işbu Koşullar’ın 7. Maddesi’ne göre onarım, değiştirme veya kredi verme yükümlülüğü uygun olmadığı iddia edilen Ürünler’in zamanında Satıcı’ya bildirilmesi ve gerekirse Ürünler’in Satıcı’ya iade edilmesi koşuluna tabi olacaktır. Yukarıda bahsedilen garanti münhasırdır ve ticari değer veya belirli bir amaca uygunlukla ilgili garantiler ya da ürünler’i kapsayan fikri mülkiyet haklarına ilişkin talebin ihlalinin olmaması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık, zımni, yasal, sözleşmeden doğan veya başka türlü diğer bütün garantiler, beyanlar, koşullar ya da şartların yerine geçmektedir.

	10. Yükümlülük sınırlaması
	10.1 Satıcının ürünler’den veya onlarla bağlantılı olarak ya da ürünler’in kullanımından kaynaklanan zarar için tazminat ödeme yükümlülüğü hiçbir şekilde müşteri’nin söz konusu ürünler için ödediği toplamı aşmayacaktır. Satıcı hiçbir koşul altında itibar kaybı, satış ya da kâr kaybı, işin durdurulması, üretimin yapılamaması, diğer ürünlerin değer kaybı veya başka türlü ve garantinin ihlali, sözleşmenin ihlali, yanlış beyan, ihmale dayalı ya da başka türlü zarar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir özel, dolaylı, dolaysız, tesadüfi veya ceza gerektirici zarar ya da kayıp, maliyet veya masraf için müşteri’ye ya da başka bir kişiye karşı sorumlu olmayacaktır.

	11. Mücbir sebep
	11.1 Taraflardan hiçbiri doğal afet, yasalar, mevzuat, kurallar, yönetmelikler, yasal önlemler, hükümet tasarrufları veya idari önlemler, mahkeme emirleri ya da kararları, deprem, sel, yangın, patlama, savaş, terörizm, isyan, sabotaj, kaza, salgın, grev, lokavt, iş yavaşlatma, işle ilgili kargaşalar, gerekli işgücünü veya hammaddeleri temin etmedeki zorluklar, nakliyenin olmaması ya da nakliye araçlarının arızalanması, tesisat ya da gerekli makinelerin arızalanması, acil durum onarımı veya bakımı, elektrik, su, doğal gaz arızası ya da bu hizmetlerin olmaması, tedarikçiler veya alt yükleniciler tarafından temin edilen ürünlerin teslimatında gecikme ya da bunların kusurlu olması (“Mücbir Sebep”) dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, makul kontrolü dışında olan bir sebepten dolayı karşı tarafa olan yükümlülüklerini yerine getirmesinde yaşanan gecikme, kısıtlama, engel veya yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan ya da bu durumlarla bağlantılı olan herhangi bir zarar, kayıp, maliyet veya masraftan sorumlu tutulmayacaktır.
	11.2 Herhangi bir Mücbir Sebep’in gerçekleşmesi durumunda, mağdur olan taraf olayın sebebini ve Satıcı Onayı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini nasıl etkileyeceğini belirterek olayı derhal karşı tarafa yazılı olarak bildirecektir. Herhangi bir gecikme anında teslimat yükümlülüğü Mücbir Sebep nedeniyle yaşanan zaman kaybına eşit bir süre boyunca askıya alınacaktır. Ancak bir Mücbir Sebep kararlaştırılan teslimat tarihinden sonra iki (2) ayı aşan bir süre devam ederse ya da devam etmesi beklenirse her iki Taraf karşı Taraf’a herhangi bir sorumluluğu olmadan Satıcı Onayı’nın etkilenen kısmını iptal etme hakkına sahiptir.

	12. Değişiklikler, bilgi ve tazminat
	12.1 Teknik Özellikler veya Ürünler’in miktarı belirli bir süre için kesin olarak kararlaştırılmadıkça, Satıcı Teknik Özellikleri, Ürünler’in yapısını ve/veya üretimini ve Ürünler’in üretiminde ve/veya imalatında kullanılan malzemeleri muhtelif zamanlarda haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteri, Satıcı tarafından dağıtılan veya web sitelerinde yayınlanan Satıcı kataloglarında, teknik özellik belgelerinde ve diğer tanımlayıcı yayınlardaki verilerin muhtelif zamanlarda haber verilmeden uygun şekilde değiştirilebileceğini tasdik eder. Satıcı’nın Teknik Özellikler, Ürünler ve bunların Kullanımı ile ilgili herhangi bir bildirisi, beyanı, tavsiyesi, önerisi, numunesi veya başka bir bilgisi sadece Müşteri’nin kolaylığı için temin edilecektir.
	12.2 Müşteri Ürünler ve Ürünler’i Kullanımı’nda ve Satıcı’dan edindiği bilgileri uygulamada kendi uzmanlık, teknik bilgi ve kararını kullanmalı ve sadece bunlara güvenmelidir. Satıcı tarafından sağlanan danışma hizmeti ek yükümlülüklere neden olmayacaktır. Ürünler’in uygunluğu ya da kullanımı ile ilgili sağlanan detaylar ve bilgiler bağlayıcı olmayacak ve Satıcı bu tür danışmanlıklara ilişkin herhangi bir yükümlülük üstlenmeyecektir. Müşteri Ürünler, Müşteri’nin Kullanımı ve/veya Müşteri’nin Satıcı tarafından ya da onun adına ifşa edilen veya sağlanan bilgileri kullanma ya da onlara başvurmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan bütün zarar, kayıp, maliyet, masraf, tazminat, talep ve sorumluluk için Satıcı’nın zararını ödeyecek ve Satıcı’yı tazmin edecektir.

	13. Yasalara ve standartlara uyum
	13.1 Satıcı, Satıcı Onayı veya Teknik Özellikler’de açıkça belirtilmedikçe Ürünler’in herhangi bir yasa, mevzuat, kural, yönetmelik, kanun veya standarda (“Yasalar ve Standartlar”) uyacağına dair hiçbir vaatte ya da beyanda bulunmaz. Müşteri Ürünler’in Kullanımı’nın Yasalar ve Standartlar uyarınca koşullara veya kısıtlamalara tabi olacağını onaylar. (i) Ürünler’in Kullanımı ile ilgili bütün Yasalar ve Standartlar’a uymayı sağlamaktan ve (ii) bu tür Kullanım için gerekli bütün onay, izin veya yetkileri almaktan tamamen Müşteri sorumlu olacaktır.

	14. Bağımsız yükleniciler
	14.1 Satıcı ve Müşteri bağımsız yüklenicilerdir ve bu vesileyle aralarında kurulan ilişkinin asaleten veya vekâleten olduğu varsayılmayacaktır. Üçüncü taraflara yapılan satış veya tarafların üçüncü taraflara olan yükümlülükleri hiçbir şekilde diğer taraf için bağlayıcı olmayacaktır.

	15. Devredilemez hak ve yükümlülükler
	15.1 Hiçbir taraf karşı tarafın önceden yazılı iznini almadan Satış Onayı kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devredemez, ancak, Satıcı bu tür hak ve yükümlülüklerinin bir kısmını ya da tamamını ana şirketlerine, yan kuruluşlarına ya da bağlı kuruluşlarına veya Satıcı varlıklarının ya da Ürünler ile ilgili işlerinin tamamını veya önemli bir kısmına sahip olan üçüncü bir tarafa devredebilir.

	16. Askıya alma ve fesih
	16.1 (a) Müşteri Satıcı’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmezse ya da (b) Satıcı’nın Müşteri’nin kendisine karşı yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili makul şüpheleri varsa ve Müşteri planlanan teslimat tarihinden önce ve Satıcı’nın teminat istemesinden otuz (30) gün içinde yükümlüklerini yerine getireceğine dair Satıcı’ya yeterli teminat vermezse; ya da Müşteri aciz duruma düşerse veya vadesi gelen borçlarını ödeyemezse ya da tasfiyeye giderse (yeniden yapılanma veya birleşme dışında) ya da Müşteri tarafından veya ona karşı herhangi bir iflas işlemi başlatılırsa ya da bir yediemin veya alacaklı ya da tereke idare memuru Müşteri varlıklarının tamamını veya önemli bir kısmını almak üzere görevlendirilirse ya da Müşteri alacaklılarının yararına konkordatoya giderse veya devirde bulunursa, Satıcı’nın diğer haklarını etkilemeden, Satıcı derhal yazılı bildirim ile
	16.1 (a) Müşteri Satıcı’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmezse ya da (b) Satıcı’nın Müşteri’nin kendisine karşı yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili makul şüpheleri varsa ve Müşteri planlanan teslimat tarihinden önce ve Satıcı’nın teminat istemesinden otuz (30) gün içinde yükümlüklerini yerine getireceğine dair Satıcı’ya yeterli teminat vermezse; ya da Müşteri aciz duruma düşerse veya vadesi gelen borçlarını ödeyemezse ya da tasfiyeye giderse (yeniden yapılanma veya birleşme dışında) ya da Müşteri tarafından veya ona karşı herhangi bir iflas işlemi başlatılırsa ya da bir yediemin veya alacaklı ya da tereke idare memuru Müşteri varlıklarının tamamını veya önemli bir kısmını almak üzere görevlendirilirse ya da Müşteri alacaklılarının yararına konkordatoya giderse veya devirde bulunursa, Satıcı’nın diğer haklarını etkilemeden, Satıcı derhal yazılı bildirim ile
	Müşteri’nin işbu belge ile gayri kabili rücu şekilde belirttiği amaç için ödeme yapmadığı teslim edilmiş Ürünler’in iadesini ve mülkiyetini geri almayı talep edebilir. Bu amaçla Ürünler’in bulunduğu veya koyulabileceği yerlerin tamamına ya da herhangi birine girmek için Satıcı’ya izin verebilir ve Ürünler’in kurtarılmasına ilişkin bütün masraflar Müşteri’nin hesabından kesilecektir ve/veya
	Müşteri Ürünler için ödemeyi önceden nakit olarak yapmazsa veya Satıcı’ya bu tür ödeme için yeterli teminat vermezse Satıcı kalan Ürünler’in teslimatını durdurabilir veya Satıcı Onayı’nı feshedebilir; bunu yapmak için mahkeme kararı gerekli değildir ve bu tür bir durdurma ya da fesihten kaynaklanan veya bu eylemlerle bağlantılı olarak hiçbir yükümlülüğü yoktur.


	16.2 (i) ve/veya (ii) durumunda, Satıcı’nın Müşteri’ye teslim edilen ve Satıcı tarafından mülkiyeti geri alınmayan Ürünler ile ilgili mevcut bütün ödemelerin vadesi gelecek ve derhal yapılacaktır.

	17. Feragatname
	17.1 Satıcı’nın işbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünü zamanında yerine getirememesi Satıcı’nın bu tür bir şart veya koşulu yerine getirme ya da yürürlüğe koyma hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecek ve Satıcı’nın hakları bu tür bir hükmün yürürlüğe koyulmasındaki herhangi bir gecikme, aciz hali ya da ihmalden etkilenmeyecektir. Satıcı’nın Müşteri’nin herhangi bir yükümlülüğünün ihlalinden feragat etmesi diğer önceki veya sonraki ihlallerinden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

	18. Ayrılabilirlik ve tebdil
	18.1 İşbu Koşulları’n herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, söz konusu hüküm taraflar arasındaki diğer hükümlerin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecek ve onlardan ayrı tutulacaktır. Geçersiz veya uygulanamaz olan ilgili hükümler yasaların izin verdiği azami ölçüde orijinal hükümlerin yasal ve ekonomik amacını karşılamak için düzeltilecektir.

	19. Eylem kısıtlaması
	19.1 Müşteri’nin Satıcı’ya dava açması için şu şartlar yerine getirilecektir: Müşteri Satıcı’ya herhangi bir şikâyetini Müşteri’nin şikâyetin ilk ortaya çıktığı andan itibaren otuz (30) gün içinde yazılı olarak bildirecek ve bu tür bir bildiriden itibaren on iki (12) ay içinde dava açacaktır.

	20. Uygulanan yasa ve yargı yetkisi
	20.1 Taraflar’ın Satıcı Onayı ve/veya işbu Koşullar’dan doğan veya bunlarla bağlantılı hakları ve yükümlülükleri, yasaların çatışma ilkeleri dışında, Hollanda yasalarına göre yönetilecek, yorumlanacak ve yürürlüğe koyulacaktır. Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri’ne Dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun uygulanabilirliği hariçtir.
	20.2 Taraflar herhangi bir tarafça açılan dava ya da başlatılan yasal işlemin sadece yetkili Hollanda mahkemelerinde açılması veya başlatılmasını kabul eder. Yine de Satıcı’nın ilgili davayı yargı yetkisi olan başka bir mahkemeye sunma hakkı vardır (işbu hüküm olmasaydı her iki taraf davayı başka mahkemelere sunabilirdi). Taraflar bu mahkemelerin yargı yetkisi olduğuna işbu belge ile rıza gösterir ve bu davaların veya yasal işlemlerin başlatılacağı yere şu an ya da daha sonra olabilecek itirazlarından feragat eder.

	21. Hakların devamı
	21.1 Taraflar’ın hakları ve yükümlülükleri taraflar ve ilgili halefler, izin verilen vekiller, direktörler, yöneticiler, çalışanlar, aracı kuruluşlar ve yasal temsilciler için bağlayıcıdır ve onların yararınadır. Tarafların hak ve yükümlerinin biri veya birden fazlasının herhangi bir nedenle feshedilmesi bu tür bir fesihten sonra yürürlükte kalmaya devam etmesi amaçlanan işbu Koşullar’ın diğer hükümlerini etkilemeyecektir.

	22. Başlıklar
	22.1 İşbu Koşullar’da yer alan başlıklar sadece referans açısından kolaylık sağlamak içindir ve işbu Koşullar’ın yapısı ve yorumlanmasını etkilemeyecektir.

	23. Fikri Mülkiyet Hakkı
	23.1 Satıcı Ürünler’in satışı ve/veya teslimatı sonucu ihlal edilebilecek üçüncü tarafın olası fikri mülkiyet haklarını tanımaz ve bu bağlamda oluşacak herhangi bir kayıp ve zarardan sorumlu tutulmayacaktır.
	23.2 Ürünler’in satışı zımnen veya başka türlü, Ürünler’in bileşimleri ve/veya uygulamalarıyla ilgili fikri mülkiyet haklarına ilişkin bir izin olarak yorumlanmayacaktır ve Müşteri Ürünler’in tek başına ya da başka maddelerle veya herhangi bir işlem sürecinde ithalatı ve/veya Kullanımından kaynaklanan fikri mülkiyet hakları ihlaline ilişkin bütün riskleri açıkça üstlenir.
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