Genel Satı
1. GENEL. Bu genel satı
art ve ko ulları, (Satıcı tarafından sa lanan
bütün ilgili yazılı artnameler, fiyat teklifleri ve/veya tamamlayıcı art
ve ko ullar ile birlikte) münhasıran Satıcı tarafından bu Sözle me
kapsamında Alıcı’ya sa lanan (donanım, aygıt yazılımı ve yazılım
ürünleri, e itim, programlama, bakım, mühendislik, parçalar, onarım ve
yenile tirme hizmetleri dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere
– bundan sonra “Ürünler” olarak anılacaktır) her türlü mal ve hizmetin
satı ına veya bunların lisanslarının verilmesine, sözkonusu satı veya
lisans vermenin, kâ ıt üzerinde ya da faks veya ba ka her hangi bir
elektronik veri aktarımı ("EDI") veya elektronik ticaret ile yapılmı
olmasına bakılmaksızın uygulanacak ve Alıcı ile Satıcı arasında bu
konuda yapılmı olan anla manın tamamını olu turacaktır. Alıcı’nın bu
Sözle me kapsamında sipari
edilen veya satın alınan Ürünler’den
herhangi birini alması veya teslimatını kabul etmesi bu art ve ko ulları
kabul etti i anlamına gelir. Bu
art ve ko ullarda yapılacak olan
herhangi bir ekleme veya de i iklik, yazılı yapılıp Satıcı’nın merkezinde
Satıcı’nın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadıkça Satıcı açısından
ba layıcı olmaz. Satıcı, Alıcı tarafından önerilen veya Alıcı’nın sipari
formunda veya talebinde yer alan veya atıfta bulunulan, bu Sözle me’de
belirtilen veya atıfta bulunulan art ve ko ullara ek olan veya ba ka
türlü bunlarla çeli en her türlü
art ve ko ula itiraz eder ve bunları
reddeder.

garanti eder. “Açık Kutu” ürünler, i görür halde olsalar da en son seri
veya revizyon ürünü olmayabilirler. Bu garanti alt maddesi kapsamında
onarılan veya de i tirilen Ürünler, Alıcı’ya sevk tarihinden itibaren otuz
(30) gün ile doksan günlük orijinal garantinin geri kalan süresinden
uzun olanı hangisi ise o süre boyunca aynı artlarla garantili olacaktır.
(f) Alıcı
artnamesi/Uyumluluk: Satıcı,
hiçbir tasarım,
malzeme,
üretim ölçütleri veya Alıcı tarafından tedarik edilen veya belirtilen (veya
Alıcı’nın bildirece i ba ka üreticiler veya satıcılardan kaynaklanan)
mallar hususunda garanti vermez ve bunlarla ilgili herhangi bir
yükümlülük üstlenmez. Alıcı tarafından belirlenen bu tür kalemlerle ilgili
yegane garanti, e er varsa Alıcı’ya orijinal üretici veya satıcı
tarafından do rudan veya dolaylı olarak sa lanan garantidir. Satıcı,
Ürünler’in ba ka üreticiler tarafından üretilen ürünlerle veya Alıcı’nın
uygulamaları
ile
uyumlu
olduklarını,
Satıcı’nın
yayınlanmı
artnamesinde veya yazılı fiyat teklifinde açıkça belirtilmedikçe garanti
etmez.
(g) Dönü türülebilir Malzemeler:
Satıcı, çevre koruma politikalarına
ve uygulamalarına uyum sa lamak amacıyla, ürünlerinin üretiminde,
onarımında ve yenilenmesinde (örne in tutturma malzemeleri, plastikler
gibi) dönü türülmü malzemeler, performans açısından yeni ile aynı olan
yeniden üretilmi
parçalar veya arızi olarak kullanılmı
parçalar
kullanabilir. Bununla birlikte, böyle bir kullanım, Ürün için verilen
garantiyi ve yayınlanan güvenilirlik istatistiklerini etkilemez.

2. ÖDEME KO ULLARI. Satıcı tarafından kararla tırıldı ı takdirde
devam eden onaylı ödemelere ili kin fatura tarihinden itibaren net otuz
(30) gündür. Satıcı kısmi faturalar kesebilir ve kademeli ödeme talep
edebilir. Satıcının tahsilatı elektronik fon transferi ile yapma hakkı
saklıdır. Kredi kartı ile ödeme, kabul edildi i taktirde hem Sözle me
tarihinde hem de sevkıyattan hemen önce kredi kartı do rulama ve
onaylamasına
tabidir.
Satıcı,
herhangi
bir
ödemenin
vadesinde
yapılmaması durumunda,
i bu Sözle me kapsamındaki veya ba ka
herhangi bir uygulamayı askıya alma hakkını saklı tutar. Mahsup yoluyla
ödeme
yapılamaz.
Ödenmeyen
faturalara
(yasa
ile
getirilecek
sınırlamalar saklı kalarak) aylık % 1,5 oranında faiz tahakkuk ettirilir.

(h)
Dava Yolları: Yürürlükteki mevzuatta belirtilen kısıtlamalara tabi
olarak, yukarıda belirtilen teminatlar kapsamındaki dava yollarını takdir
ve tercih hakkı Satıcı’ya ait olmak üzere, ilgili Ürün’ün de i tirilmesi,
onarılması, yeniden i letilmesi veya tadil edilmesi ya da söz konusu
ürünün bedeli kadar ödeme ile sınırlı olup, mümkün olabiliyorsa söz
konusu Ürünler’in Satıcı’nın talimatına uygun olarak iade edilmesi
ko uluna ba lıdır. De i tirme kapsamında sa lanan Ürünler, Satıcı’nın
takdirine ba lı olmakla birlikte yeni, yenile tirilmi , yenilenmi
veya
onarılmı
olabilir. Alıcı’nın -garanti kapsamındaki hizmetlerin yerinde
verilmesini talep etmesi durumunda, (harcanan zaman, yol masrafları ve
bu hizmetlerle ilgili giderleri içeren) masraflar Alıcı tarafından
kar ılanacaktır. Yukarıda belirtilenler, garanti ihlalleri veya buna ba lı
sözle me ihlalleri için öngörülen yegane dava yollarıdır.

3. TESL MAT KO ULLARI. Teslimat
artları i yerinde (Ex Works),
Satıcı’nın fabrikasında veya deposunda, (yürürlükte bulunan Incoterms’e
göre) veya kar ılıklı anla ma ile belirlenen ve Satıcı tarafından sipari
onayında belirtilen ba ka bir ekilde olacaktır. Her ko ulda mülkiyet,
Satıcı’nın Alıcı’ya teslimatı ya da Alıcı’ya sevkıyat için ilk ta ıyıcının
kabulü ile Alıcı’ya devrolur; fakat Ürünler’le ilgili fikri mülkiyet hakları
Satıcı’da veya Satıcı’nın tedarikçileri ile lisans sahiplerinde kalacaktır.
Kabul edilen sevk tarihleri sadece yakla ık olup, gerekli bütün bilgilerin
Alıcı’dan alınmı olmasına ba lıdır. Satıcı, geç teslimat ile ilgili her
hangi bir sorumluluk kabul etmez. Uygulanabildi i hallerde, bedeli
önceden ödenmi
sevkıyat ayrı bir fatura kalemi olarak tahakkuk
ettirilecektir.
4.

(i) Genel: Garanti, sadece (a) Satıcı garanti talebi ile ilgili olarak
derhal yazılı olarak bilgilendirilirse, (b) Satıcı tarafından yapılacak
inceleme sonunda, öne sürülen kusurun hatalı kullanım, ihmal;
Satıcı’dan ba ka birisi tarafından yapılan hatalı kurulum, i letim,
bakım, onarım, de i iklik veya tadilat; kaza; veya Ürünler’in veya Ürün
parçalarının fizik ortam nedeniyle beklenmedik bozulması ya da
a ınması sonucunda veya elektrik veya elektromanyetik ortam nedeniyle
olu madı ının kanıtlanması ko uluyla geçerlidir.
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(j) Yukarıda belirtilen teminatlar, zımni pazarlanabilirlik, belli bir
kullanıma uygunluk garantileri ile i lem ve uygulama garantileri dahil,
açık, zımni veya statü gere i olan tüm di er garanti ve ko ulları ilgili
yasaların izin verdi i en geni anlamda ikame eder. Yukarıda belirtilen
teminatlar kapsamındaki haklar, (belirtilen sınırlamalar çerçevesinde),
Alıcı’nın Ürünler için Satıcı tarafından atanmı
bir bayii olması
durumunda, Alıcı’nın mü terileri için de geçerlidir.

(a) Donanım:
Satıcı, bu Sözle me kapsamında tedarik edilen yeni
donanım Ürünler’inde maddi açıdan ve i çilik ile tasarım bakımından
Satıcı’nın veya duruma göre Satıcı’nın atanmı bayii tarafından kesilen
fatura tarihinden itibaren bir (1) yıl süre boyunca herhangi bir arıza
olmayaca ını garanti eder. Bu garanti alt maddesi kapsamında onarılan
veya de i tirilen Ürünler, Alıcı’ya sevk tarihinden itibaren altı (6) ay ile
orijinal garantinin geri kalan süresinden uzun olanı hangisi ise o süre
boyunca aynı artlarla garantili olacaktır.

5. SORUMLULU UN REDD VE YÜKÜMLÜLÜ ÜN SINIRLANDIRILMASI.
Satıcı, (do rudan veya dolaylı olarak imkanı dahilinde) ticari faaliyet
kesintisi veya kar, gelir, malzeme, öngörülen tasarruf veri, sözle me,
erefiye ve benzeri kayıplar nedeniyle veya ba ka herhangi bir arızi,
dolaylı zararlar ile bunlar nedeniyle olu an zararlardan kaynaklanan
zararlarla ilgili sorumlulu u ilgili yasaların izin verdi i en geni
anlamda reddeder. Satıcı’nın, tüm di er ikayet, talep ve yükümlülükler
kapsamındaki azami toplam yükümlülü ü, sigortalı olsun veya olmasın
ba ka herhangi bir tazminat kapsamındaki yükümlülükleri, talep, ikayet
veya tazminatın konusunu olu turan ürünün/ürünlerin maliyeti ile
sınırlıdır. Satıcı kendisinden talep edilmedi i halde bu sözle me
kapsamında ücretsiz olarak sa ladı ı bilgi ve yardımlardan sorumlu
tutulamaz. Satıcı’ya kar ı açılacak herhangi bir dava, dava konusunun
ortaya çıktı ı tarihi izleyen on sekiz (18) ay içerisinde açılmalıdır. Bu
sorumlulu un reddi ve yükümlülü ün sınırlandırılması hükümleri bu
belgede aksine herhangi bir hüküm bulunması durumunda ve davanın
sözle me kaynaklı veya (ihmal ya da kusursuz sorumluluk da dahil olmak
üzere) kusur kaynaklı olması durumunda ve ba ka ko ullarda da geçerli
olup, Satıcı’nın bayilerini ve üçüncü ahıs lehdar olarak di er yetkili
Satıcı’larını da kapsar. Burada yer alan yükümlülük sınırlaması ve
teminat reddi veya hasar öngeren veya hariç tutan her hüküm ayrılabilir
ve di er tüm hükümlerden ba ımsız olup icrası da buna göre olacaktır.

(b) Yazılım ve Aygıt Yazılımı: Satıcı, kendisinin verdi i veya üçüncü
bir
ahıs tarafından verilen lisansta aksine bir hüküm bulunmaması
durumunda, bu Sözle me kapsamında sa lanan standart yazılım ve aygıt
yazılımın, Satıcı’nın özgün donanımlarında kullanılmalarında, Satıcı
tarafından hazırlanan, onaylanan ve yayınlanan özelliklere uygun olarak
çalı acaklarını Satıcı’nın veya duruma göre Satıcı’nın atanmı
bayii
tarafından kesilen fatura tarihinden itibaren bir (1) yıl süre ile garanti
eder.
Satıcı,
yazılım
veya
aygıt
yazılım
ürünlerinin
kesintisiz
çalı aca ını, hatasız olduklarını veya içerdikleri i levlerin Alıcı’nın
amaçlanan kullanım ve gereksinimine uygun oldu unu ve kar ılayaca ını
ne açıkça ne de zımnen taahhüt ve garanti eder.
(c) Fabrikada Garanti Dı ı Yenileme, Onarım ve De i tirme:Satıcı,
garanti dı ı yenilenen veya de i tirilen donanım Ürünleri’nde veya
onarılan donanım Ürünleri parçalarının maddi açıdan ve i çilik
bakımından Satıcı’nın veya duruma göre Satıcı’nın atanmı
bayii
tarafından kesilen fatura tarihinden itibaren bir (1) yıl süre boyunca
herhangi bir arıza olmayaca ını garanti eder. Bu garanti alt maddesi
kapsamında onarılan veya de i tirilen Ürünler, Alıcı’ya sevk tarihinden
itibaren otuz (30) gün ile orijinal garantinin geri kalan süresinden uzun
olanı hangisi ise o süre boyunca aynı artlarla garantili olacaktır.
(d) Hizmetler: Satıcı, (örne in e
veya özel uygulama programlama
olu an Ürünler’in Satıcı tarafından
uzmanlı a sahip personel tarafından

6. F KR
MÜLK YET TAZM NATI. Satıcı, bu belge ile kapsam dı ı
bırakılan haller dı ında, Satıcı’nın nihai sevk noktası ülkesinde
bah edilen veya tescil edilen her hangi bir patent, telif hakkı veya ticari
markayı Satıcı’nın ihlal etti i iddiasıyla Alıcı aleyhine açılan ve i bu
Sözle me kapsamında satılan veya lisans verilen Ürünler’in tasarım
veya kurumu hususunda bir talepten do an her türlü dava ve takipte,
(a) Alıcı’nın böyle bir talepi ve herhangi bir dava veya takibi derhal
Satıcı’ya bildirmesi, (b) ilgili masraflar Satıcı tarafından kar ılanmak
üzere, Alıcı’nın Satıcı’ya, dava ve takip sürecinde tek ba ına savunma,
davayı çözme ve kontrol etme yetkisi vermesi, (c) Alıcı’nın sözkonusu
savunma ve çözüm için gerekli her türlü bilgiyi ve deste i vermesi,ve

itim, yerinde onarım, mühendislik
hizmetleri gibi) sadece hizmetten
çalı tırılan veya tutulan ve gerekli
gerçekle tirilece ini garanti eder.

(e) "Açık kutu" Ürünler: Satıcı, “Açık Kutu” olarak satılan (örne in
mü teri veya bayi iadeleri, fabrikada tazelenen veya onarılanlar gibi)
Ürünler’inde maddi açıdan ve i çilik bakımından Satıcı’nın veya duruma
göre Satıcı’nın atanmı
bayii tarafından kesilen fatura tarihinden
itibaren doksan (90) gün boyunca herhangi bir arıza olmayaca ını
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Genel Satı

do rultusunda açık bir biçimde i aretlenmeli ve nakliye ücreti Alıcı
tarafından önceden ödenerek gönderilmelidir. Yukarıda belirtilenlere
kar ın, “Açık kutu” Ürünler ve üçüncü ahıs markalı ürünler nihaidir ve
garanti dı ı iadeleri mümkün de ildir.

(d) Alıcı’nın sözkonusu talep kapsamında Satıcı’ya kar ı tavır almaması
ko uluyla Alıcı’yı savunacaktır. Satıcı’nın böyle bir dava veya takip
kapsamında savunma zorunlulu unun bulunması durumunda, süreç
sonunda ortaya çıkacak bütün masraflar ve ödenmesine hükmedilenya da
dava veya takip ile do rudan ili kili oldu u kabul edilen tazminat Satıcı
tarafından ödenecektir. Satıcı, tercih ve masrafları kendisine ait olmak
üzere (i) Alıcı’ya söz konusu Ürünler’i kullanmaya devam etme hakkı
sa laması, (ii) söz konusu Ürünler’i Ürünler’le benzer i levli fakat ihlal
do urmayan donanım/yazılımla de i tirmesi, (iii) Ürünler’i benzer i levli
fakat ihlal do urmayan hale gelecek ekilde tadil etmesi veya (iv) (i) ile
(iii) arasında sayılanlar ticari bakımdan uygulanamaz ise söz konusu
Ürünleri iade alması kar ılı ında bedellerini Alıcı’ya geri ödemesi
durumlarında, i bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmi
sayılır. Satıcı’nın, [a] Alıcı tarafından gerçekle tirilen, belirlenen veya
talep edilen ve Ürünleri olu turan veya Ürünler’e dâhil edilen bir
yapılandırmaya dayanan veya böyle bir yapılandırmadan kaynaklanan bir
dava veya takip, [b] Ürünler’in Alıcı veya herhangi bir üçüncü
ahıs
tarafından belirlenen, talep veya kontrol edilen bir süreç ya da
uygulamada
kullanılması
veya
[c]
Ürünler’in
Satıcı
tarafından
sa lanmayan ba ka donanım, yazılım veya malzemelerle birlikte
kullanılması durumlarında savunma yükümlülü ü veya ba ka herhangi bir
yükümlülü ü bulunmamaktadır. “Ürünler” terimi, bu maddede kullanıldı ı
ekliyle sadece Satıcı’nın genel ticari pazarlarda bulunabilen standart
donanım ve yazılım anlamına gelecek olup, üçüncü
ahıs markalı
donanım ve yazılımlar bu kapsamın açıkça dı ındadır. Bu madde,
ürünlerin herhangi bir üçüncü ahıstan gelecek ihlal ve benzeri haklı
talep ve ikayetlerden arı olmaları ile ilgili her türlü garantinin yerine
geçer.

14. S PAR
PTAL . Alıcı tarafından sevkıyat öncesi yapılacak
iptaller, ancak Alıcı’nın yazılı olarak Satıcı’ya bildirimi, Satıcı’nın
yazılı onayı ve Alıcı’nın do rudan gider ödemeleri de dahil olmak üzere
makul bir iptal ve yeniden depolama ücretini ödemeyi kabul etmesi
ko uluyla mümkündür. Özel Ürünler’in veya Alıcı’nın talimatına göre
özel olarak üretilen Ürünler’in iptal ücreti söz konusu Ürünler’in gerçek
satı
fiyatı ile aynı olabilir. Satıcı, bir sipari i haklı nedenle ve
önceden yazılı bildirimde bulunarak her zaman iptal edebilir ve bu
durumda Satıcı yukarıda tanımlanan iptal ve yeniden depolama ücretine
hak kazanır. Alıcı tarafından haklı nedenle fesih, Satıcı’nın iddia edilen
haklı nedeni Alıcı’nın söz konusu haklı nedeni açıkladı ı yazılı
bildiriminin tebellü ünü izleyen kırk be (45) içinde düzeltmesi halinde
geçerli olmaz.
15. MÜCB R SEBEP. Satıcı, kendisinin (veya ta eronlarının) bu belge
kapsamındaki yükümlülüklerini do al afet, Alıcı’nın eylemleri veya
ihmalleri, askeri veya sivil yetkililerin eylemleri, yangın, grev, su
baskını, salgın hastalık, karantina kısıtlamaları,
sava , ayaklanma,
terörist eylemler, nakliye gecikmeleri veya ambargoları da dahil olmak
fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, makul kontrolü dı ındaki
nedenlerle yerine getirememesinden kaynaklanan zarar, ziyan ve
gecikmelerden
sorumlu
tutulamaz.
Böyle
bir
durumda
Satıcı’ya
yükümlülüklerini yerine getirmesi için tanınmı olan süre(ler), gecikmeyi
kar ılamak için gerekli makul süre kadar uzatılır.

7. ÜÇÜNCÜ
AHIS MARKALI MAL VE H ZMETLER N TEKRAR SATI I
Satıcı, burada bulunan di er hükümlere kar ın, satıcı tarafından bu
kapsamda ba ımsız ürünler olarak satılan üçüncü
ahıs ürün ve
hizmetleri (e itim dahil olmak üzere) ile ilgili açık veya zımni herhangi
bir taahhütte bulunmaz, (fikri mülkiyet veya ba ka) herhangi bir
tazminat ödemez ve her türlü teminatı reddeder.

16. RESM KO ULLAR VE SÖZLE MELER.
Sözle melerle ilgili resmi
kuralların ve ko ulların Ürünler’e ve bu kural ve ko ullarla açıklanan
mutabakata uygulanması, yetkili bir temsilci tarafından Satıcı’nın
merkezinde ayrı bir revizyon ve onaya tabidir. Bu belge kapsamında
satılan veya lisansları verilen Ürünler, nükleerle ilgili herhangi bir
uygulamada, Amerika Birle ik Devletleri nükleer düzenlemeleri veya
ba ka her hangi bir ülkenin nükleer kanun ve yönetmeliklerinde
tanımlanan
“Temel
Bile en”
olarak
kullanılmak
amacına
yönelik
de illerdir ve kullanılamazlar.

8. L SANSLI
YAZILIM
VE
AYGIT
YAZILIMI.
Yazılım
ve
aygıt
yazılımlarından olu an Ürünler’in kullanımı, bu belgede yer alan veya
ba ka bir ekilde atıfta bulunan kural ve ko ullarla Alıcı’nın olabilecek
herhangi bir ihtilafını çözmeye yönelik ayrı bir Satıcı veya üçüncü ahıs
lisans sözle mesinde belirtilen ek kural ve ko ulları kabul etmesi
ko uluna ba lanabilir. Satıcı ile ayrı bir lisans sözle mesi olmaması
durumunda, Alıcı’ya Satıcı tarafından sa lanan yazılım veya aygıt
yazılımı sadece amaç program
eklinde ve sadece Satıcı tarafından
sa lanan Ürünler’le ilgili olarak kullanmak için, münhasır olmayan,
devredilemez ve alt lisansı verilemez, açıklanamaz, sökülemez, ters
derlemeye konu olamaz, ters mühendislik uygulanamaz veya ba ka
herhangi bir ekilde de i tirilemez bir kullanım lisansı verilir.

17. HRACAT KONTROLÜ. Bu belge kapsamında satılan veya lisansları
verilen Ürünler ve onlara ba lı malzemeler çe itli ihracat kanun ve
yönetmeliklerine tabi olabilir. Söz konusu kanun ve yönetmeliklere uyum
ihracatçının sorumlulu undadır. Burada yer alan aksine herhangi bir
hükme kar ın, A.B.D. kanunlarının veya yerel kanunların herhangi bir
Ürünün veya ili kili teknolojinin ihracını veya yeniden ihracını ihracat
izni alınması ko uluna ba lamı
olması durumunda, taahhüt edilen
teslim tarihi ne olursa olsun, söz konusu ihracat izni alınmadan hiçbir
teslimat yapılmaz. Talep edilen ihracat izninin reddedilmesi durumunda,
Satıcı’nın Ürün’ün (Ürünlerin) satı ı ve/veya lisansı (lisanslarının
verilmesi) ve teslimatı ile ilgili herhangi bir yükümlülü ü kalmaz ve
Alıcı veya ba ka bir tarafa kar ı yükümlülükleri de kalkar. Satıcı, A.B.D.
hukukunun izin verdi i haller dı ındaki her hangi bir boykot talebini
dikkate almayacak, bu durumda da takdir ve tercih hakkı sadece
Satıcı’ya ait olacaktır

9. AMBALAJ VE
ARETLEME. Alıcı’nın özgün ambalaj ve i aretleri,
Ürünler’in fiyatına dâhil olmayan ek ücretlere tabi olabilir.
10. A IRLIKLAR VE BOYUTLAR. Yayınlanan ve ilan edilen a ırlık ve
boyutlar sadece tahmini ve yakla ık olup garanti edilmezler.
11. F YATLAR. Satıcı’nın her türlü yayınında (ürün katalogları ve
bro ürleri
dâhil)
belirtilen
fiyatlar
önceden
haber
verilmeksizin
de i tirilmeye ve fiyat teklifi ile onaylanmaya tabidirler.
Söz konusu
yayınlar satı
teklifleri olmayıp sadece genel bilgi vermek amacına
yöneliktirler. Fiyatlara satı , kullanım, gider, gümrük vergileri, katma
de er, damga veya benzeri di er vergiler, harçlar ve resimler dâhil
de ildir. Alıcı uygulanabilecek her türlü vergiyi kendisi ödeyecek ya da
Satıcı’nın ödemesi durumunda Satıcı’ya ödeyecektir. Zaman ve malzeme
hizmetleri, Satıcı’nın yazılı fiyat teklifinde veya sipari
kabulünde
ba ka türlü belirtilmemi se, sözkonusu hizmetin verildi i tarihte geçerli
olan Satıcı’nın yayınlanmı servis fiyat tarifesine (fazla mesai ve yol
giderleri de dâhil olmak üzere) göre verilecektir. Fatura edilebilir
hizmet süresi, görev yerine ve görev yerinden olan ula ım sürelerini ve
tüm Satıcı temsilcilerinin (görev yerinde veya görev yerinin dı ında)
hazır
bulunup
hizmet
sa lamak
için
bekledikleri
süreleri
de
kapsamaktadır.

18. HT LAFLAR. Taraflar i bu sözle meden do abilecek ihtilafları,
Taraflar’ın ihtilafları çözmeye yetkili temsilcilerinin iyiniyet ilkeleri
çerçevesinde yapacakları görü meler yoluyla gidermeye çalı acaklardır.
Sonuç alınamaması halinde, Taraflar ihtilafı üçüncü bir ahsın ba layıcı
olmayan arabuluculu u ile çözmeye çalı abilirler. Arabulucunun ücret ve
giderleri Taraflar arasında e it olarak payla ılacaktır. Bu
ekilde
görü meler veya arabuluculuk yoluyla çözülemeyen ihtilaflar, bu belgede
yer alan kural ve ko ullar çerçevesinde yetkili yargı çevresindeki
mahkemelere götürülebilecektir. Bu prosedürler, Taraflar arasında
do abilecek ihtilafları gidermenin tek yoludur.
19. UYGULANACAK KANUN VE YETK L
MAHKEME.
bu vesile ile
belgelenen Sözle me ve bu Sözle me’den kaynaklanan her türlü ihtilaf,
Türk hukukuna göre yürütülecek ve yorumlanacaktır. Ayrıca münhasıran
stanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. . Fakat özellikle
Uluslararası
Mal
Satı
Sözle melerine
li kin
1980
tarihli
BM
Konvansiyonu’nun hükümleri uygulanmayacaktır. Bu Sözle me’de yer
alan hükümlerden herhangi birisinin ilgili kanun uyarınca kısmen veya
tamamen geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, bu vesile ile
belgelenen Sözle me’nin geri kalanı bu durumdan etkilenmeyecektir.

12. DE
KL KLER VE
KAMELER. Alıcı tarafından talep edilen,
Ürünler’in kimli ini, kapsamını ve teslimatını etkileyenler de dâhil olmak
üzere her türlü sipari
de i ikli i, yazılı olarak belgelenmelidir ve
Satıcı’nın önceden yazılı onayı ile fiyatların, zamanlamanın ve etkilenen
di er kural ve ko ulların uyarlanmasına tabidir. Satıcı, güvensiz, teknik
açıdan önerilmeyen veya mevcut mühendislik ve kalite kural ve
standartlarına aykırı veya Satıcı’nın tasarım ve üretim kapasitesi ile
uyumsuz addedilen her türlü de i ikli i her ko ulda reddetme hakkını
saklı tutar. Satıcı ayrıca, Ürünler’in yerini alan en son revizyonu ya da
serileri veya benzer ekil, biçim ve i levde e de er Ürünleri kullanarak
ikame etme hakkını da saklı tutar.

bu Sözle me ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu’nun
287.
Maddesi
do rultusunda,
Satıcı’nın
defter
ve
hesaplarının herhangi bir ihtilaf halinde, kesin kanıt olarak tanınması
taraflarca kararla tırılmı tır.
20. DEV R.
bu vesile ile belgelenen Sözle me, Taraflar’dan herhangi
birince di er Taraf’ın yazılı onayı olmadan devredilemez. (sözkonusu
onay, gereksiz olarak reddedilemez). Fakat Satıcı ile onun bir
konsolidasyon, birle me veya ba ka herhangi bir kurumsal yeniden
yapılanma kapsamındaki ana
irketi, ba lı kurulu ları veya i tirakleri
arasında iç devirler ve temlikler için onay gerekmemektedir.

13.
ADELER.
Tüm Ürün iadeleri Satıcı’nın talimatlarına göre
yapılacaktır.
Garanti
dı ı,
kullanılmamı
ve
yeniden
satılabilir
Ürünler’in ödeme kar ılı ı iadesi Satıcı’nın ilgili tarihte geçerli olan
iade politikasına göre yapılacak, bu kapsama olası depolama ücretleri
ile di er iade ko ulları da dâhil olacaktır. Garanti kapsamında iade
edilen Ürünler, uygun bir ekilde ambalajlanacak ve Satıcı tarafından
belirtilen yere sevk edilecektir. Sevk kapları, Satıcı’nın talimatı
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