
   

 

 

 

SATIN ALMAYLA İLGİLİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR 

 

Imerys SA ve/veya bağlı şirketleri ("Satın Alan") tarafından yapılan herhangi bir ürün ("Mallar") ve/veya hizmet ("Hizmetler") alımı, özel bir GŞK tarafından düzenlenmiş olan Capex'in satın alımı hariç bu genel şartlar ve koşullar 
("GŞK") tarafından düzenlenir. Bu nedenle, bir Siparişin (burada ileride açıklanacaktır) herhangi bir tedarikçi ("Tedarikçi") tarafından kabul edilmiş olması, Tedarikçi'nin işbu GŞK'yi  tam ve kesin olarak kabul ettiği anlamına gelir.  

Satın Alan yazılı bir şekilde açıkça kabul etmedikçe hiç bir özel koşul veya hüküm işbu GŞK'nın yerine geçmeyecektir. İşbu GŞK'ler satışla ilgili diğer tüm şartlar ve koşullar ve Tedarikçiye özgü diğer tüm belgelerden önce gelir. 
 

1. Siparişin Oluşturulması ve Kabul Edilmesi 

Satın alma emri, Tedarikçinin bu satın alma emrini kabul etmesi ve GŞK, siparişi oluşturur ("Sipariş"). Siparişi oluşturan 
farklı belgeler arasında bir çelişki olması durumunda, öncelik sırası aşağıdaki gibi olacaktır: 1) satın alma emri, 2) satın 

alma emrinin Tedarikçi tarafından kabulü, 3) GŞK. Satın alma emrinin Tedarikçi tarafından kabulü, Satın Alan tarafından 

satın alma emrinin düzenlenme tarihinden ("Yürürlük Tarihi") sonraki beş (5) gün içerisinde meydana gelmelidir. Satın 

Alan, satın alma emrinin kapsamında değişiklik yapılmasını sadece kabul etmeden önceki sürede isteyebilir. Tedarikçinin 

kabul onayını yukarıda belirtilen süre içerisinde göndermemesi durumunda, satın alma emri kabul edilmiş sayılır. Satın 

alma emrinin kabul edilmesi Tedarikçinin geri alınamaz bir biçimde Hizmetleri yerine getirmek ve/veya Malları teslim 

etmek için yükümlülük altına girdiği anlamına gelir. 
 

2.  Alt Yükleniciye Verme  

Tedarikçi, Satın Alanın önceden yazılı yetkilendirmesi olmaksızın Siparişin tümünü veya bir kısmını alt yükleniciye 

devredemez. Böyle bir onayın verilmesi, Tedarikçiyi Sipariş kapsamındaki yükümlülük ve sorumluluklarından serbest 

bırakmaz. Satın Alan, alt yüklenicilere ödeme yaptığını kanıtladığında Tedarikçiye ödeme yapma hakkını saklı tutar.  

 

3. Fiyatlar / Faturalandırma / Ödeme Koşulları 

3.1 Siparişte belirtilen fiyatlar sabit ve kesindir. Tedarikçi tarafından Siparişin yerine getirilmesi sürecinde karşılaşılacak 
tüm vergiler, masraflar ve ödemeler fiyatlara dahil olup; herhangi bir artış veya endekslemeye tabi değillerdir.  KDV'nin 

dahil olma ya da hariç bırakılma durumları Sipariş'te belirtilmiştir. 
 
3.2 Fatura, Siparişte üzerinde anlaşılan usullere göre ve faturalandırılmış miktarı doğrulayan belgeler ve satın alma referans 

numarasıyla birlikte Satın Alana gönderilmelidir. Faturalar, Siparişte belirtilen para biriminde düzenlenir. Siparişte 

belirtilmiş olan talimatlara uymama, faturaların reddedilmesine neden olur. 
 
3.3 Tedarikçinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sonrasında Satın Alan, üzerinde anlaşmazlık olmayan faturaları 

faturanın düzenlendiği tarihte ayın sonundan itibaren kırk beş (45) gün içerisinde banka transferi aracılığıyla ödeyecektir. 
Ödemelerde meydana gelecek herhangi bir gecikme, son ödeme tarihinden itibaren geçerli olacak yasal faiz oranının üç (3) 

katı tutarında gecikme faizinin uygulanması ve istirdat maliyeti olarak defaten kırk (40) Euro ödenmesine neden olacaktır. 
 
3.4 Satın Alan, diğer haklarını veya çözüm yollarını sınırlamaksızın, istediği herhangi bir zaman Tedarikçinin Satın Alana 

olan herhangi bir yükümlülüğünü Satın Alanın Tedarikçiye olan herhangi bir yükümlülüğünden faturada Sipariş üzerinden 

Tedarikçi tarafından Satın Alana ödenmesi gereken miktarlarda mahsup edebilir. 

 

4. Stok 
Tedarikçi, Satın Alanın Siparişleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli sayıda Mal ve parçayı 

stoklarında sabit olarak bulundurmalıdır.  

 

5. Paketleme / İşaretleme / Sevkiyat 

5.1 Tedarikçi Malları taşıma ve/veya yükleme boşaltma sırasında hasar görmeyecekleri şekilde paketlemelidir. Tedarikçi, 

kusurlu ya da uygun olmayan paketleme nedeniyle Mallarda oluşabilecek herhangi bir hasar veya Satın Alanın karşılamak 

zorunda olduğu maliyetlerden sorumludur. 
 
5.2 İşaretleme ve sevkiyatla ilgili talimatlar Satın Alan tarafından Siparişte belirtilecektir. İşaretleme, Malları tanımlamak 

için gerekli olan; özellikle satın alma emri referans numarası, Satın Alanın ismi, Malların türü, ağırlıkları, paket numarası 

ve nakliyecinin ismi dahil tüm bilgileri içermelidir. 
 
5.3 Tedarikçi, Malların paketlenmesi, işaretlenmesi, yüklenmesi ve boşaltılması işlemlerinin; imalatın yapıldığı, transit 

geçilen ve varış noktasındaki ülkelerin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerine uygun olmasını sağlamalı ve bununla ilgili 

tüm masraflar ve riskler Tedarikçi tarafından karşılanmalıdır. 
 
5.4 Siparişte başka şekilde düzenlenmemişse ve 11. Maddeye halel getirmeksizin, Mallar Satın Alanın tesisinde ICC 
Incoterms (2010 yayını) gereği DPP teslim edilmelidir. Erken veya kısmi teslimatlar sadece Satın Alanın önceden yazılı 

olarak kabul etmesi halinde yapılabilir.  
 

6. İthalat/ İhracat Lisansı 

6.1 Hizmetlerin yerine getirildiği ve/veya Malların teslim edildiği yerlerde herhangi bir ithalat/ihracat lisansı, izni veya 

yetkilendirmesine gerek duyuluyorsa; Tedarikçi söz konusu ithalat/ihracat lisansı, izni veya yetkilendirmesini masrafları 

kendisine ait olacak şekilde ve Siparişin zaman sınırlamaları çerçevesinde zamanında ilgili makamlardan almalıdır. 
 
6.2 Tedarikçi, Hizmetlerin ve/veya Malların ihraç edilmesi veya Hizmetlerin ve/veya Malların bir kısmının yeniden ihracı 

için gümrük müsaadesi almak için Satın Alan tarafından ihtiyaç duyulacak tüm belgeleri Satın Alana sunmalıdır. 

 

7. İş Sahasındaki İşler 

Tedarikçi, Siparişin yerine getirilmesi için kullanılmış olan tüm ekipmanları (tüm masraflar ve riskler kendisine ait olmak 

üzere), artık gerekli olmadıklarında Satın Alanın iş sahasından alacaktır. Tedarikçi iş sahasını temiz tutacak ve Siparişin 

yerine getirilmesi sırasında (Satın Alan tarafından talep edildiği takdirde, Malların paketlenmesi dahil) ortaya çıkacak olan 
tüm atıkları, iş sahasında yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği, emniyet ve çevreyle ilgili kurallara uygun olarak ve tüm 

masrafları Tedarikçi tarafından karşılanacak şekilde bertaraf edecektir. 

 

8. Muayene ve Testler 

8.1 Satın Alan, Siparişin ilerleme ve uygun bir şekilde yerine getiriliyor olup olmadığını doğrulama ve uygun görüldüğü 

takdirlerde kalite inceleme ve testlerin kendisi ya da üçüncü kişiler tarafından yerine getirilmesi hakkını saklı tutar. 

Tedarikçi, Satın Alan ve temsilcilerinin her zaman Tedarikçinin veya alt yüklenicinin atölyesine serbestçe erişebilmelerini 

sağlamalı, onlara gerekli destekte bulunmalı ve gerekirse emniyet ve koruyucu kıyafetleri sağlamalıdır. 
 
8.2 Muayene ve sonuçları, Tedarikçinin şartnamelerde belirtilen özelliklere uygun bir şekilde Siparişi yerine getirme 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı gibi; Tedarikçinin Hizmetler ve/veya Mallar için kendi kalite kontrol ve yerinde 

muayeneleri uygulama sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz. Gerekli görüldüğü durumlarda, test raporları Tedarikçi 

tarafından muayene sırasında Satın Alana sunulmalıdır. 
 
8.3 Hizmetler ve/veya Malların muayenesi ve test edilmesi için yapılan masraflar Siparişe dahil edilmiş sayılır. 

Tedarikçinin Sipariş kapsamındaki hatası nedeniyle yapılan ve Satın Alan tarafından ödenen muayene masrafları Tedarikçi 

tarafından karşılanacaktır. 
 

9. Kabul 

9.1 Hizmetler ve/veya Malların Siparişin gerekliliklerine uygun olmaması halinde Satın Alan, Sipariş veya yasalar 

tarafından kendisine tanınan diğer haklara halel gelmeyecek şekilde; (i) Hizmetleri ve/veya Malları tamamen ya da kısmen 

reddetme veya (ii) Tedarikçinin herhangi bir kusuru masrafları kendisine ait olacak şekilde Satın Alanın belirleyeceği süre 

içerisinde düzeltme, veya (iii) Hizmetlerin ve/veya Malların tümünü ya da bir kısmını Siparişteki ücretten karşılık gelen bir 

indirim karşılığında kabul etme hakkını saklı tutar.  
 
9.2 Kısmen veya tamamen reddedilen tüm Mallar, masrafları Tedarikçi tarafından karşılanmak üzere, ret bildiriminin 

tesliminden sonraki sekiz (8) gün içerisinde Tedarikçi tarafından geri alınacak olup, Tedarikçi reddedilen Mallarla ilgili 

Satın Alan tarafından ödenmiş olan tüm parayı geri ödeyecektir. Tedarikçinin reddedilen Malları geri alamaması 

durumunda, Satın Alan bunları maliyetleri ve riskleri Tedarikçiye ait olacak şekilde Tedarikçiye geri gönderecektir. Satın 

Alan tarafından aksi bir bildirimde bulunulmadıkça, reddedilen Malların mülkiyeti, bakımı ve sorumluluğu otomatik olarak 

Tedarikçiye geri aktarılmış olacaktır. 

 

10. Teslimat Tarihleri  

10.1 Zaman hayati öneme sahiptir. Hizmetlerin ve/veya Malların Siparişte belirtilmiş olan tarihten daha sonraki bir tarihte 

teslim edilecek olması veya böyle bir potansiyelin ortaya çıkması halinde Tedarikçi bu durumu yazılı olarak satın Alana 

bildirecek ve tüm masrafları Tedarikçiye ait olacak şekilde gecikmeyi önlemek veya teslimatı ve/veya yerine getirmeyi 

hızlandırmak için gerekli önlemleri alacaktır. 
 
10.2 Teslimat ve/veya yerine getirmede bir gecikmenin olması durumunda, Satın Alanın, diğer yasal yollara halel 

getirmeksizin; (i) gecikilen her hafta için Siparişin değerinin yüzde biri (% 1) oranında para cezası kesme ve (ii) bu 

gecikme sonucunda Satın Alan aleyhine vuku bulan ilave hasarların karşılığını talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu para 
cezalarının uygulanması, Tedarikçinin Siparişi özenli bir şekilde tamamlama yükümlülüğünü veya Sipariş ya da yasalar 

gereği yerine getirmek zorunda olduğu diğer sorumluluk ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. 

 

11. Mülkiyetin ve Risklerin Aktarılması 

11.1 Hizmetler ve/veya Mallar veya bunların parçalarıyla ilgili riskler ve mülkiyet, hizmetin yerine getirilmesi ve/veya 

malların teslimatı sırasında Satın Alana geçer. 
 
11.2 Tedarikçi, Malların ve/veya Hizmetlerin üzerinde herhangi bir ipotek, masraf veya rehin olmadığını ve alt 
yüklenicilerinin de işbu 11. Maddede belirtilen aynı yükümlülüklerle bağlı olduğunu garanti eder. 

 

12. Güvenceler ve Garantiler 

12.1 Malların tedarik edilmesi ve/veya Hizmetlerin yerine getirilmesi, Satın Alanın tanımlamalarına göre yerine 

getirilmelidir. Tedarikçi, Siparişi tüm özenle yerine getirecek, teknolojiye uygun hareket edecek, sanayi standartlarını 

uygulayacak ve Siparişin içeriğiyle yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun hareket edecektir. 
 
12.2 Tedarikçi, sunulan Malların ve/veya Hizmetlerin yeni, kullanılmamış, hatasız, kusursuz ve arızasız, hedeflenen amaca 
uygun, iyi kalitede ve uygun işçilikle üretilmiş olduklarını ve Siparişte belirtilen açıklama ve tanımlamalara uygun 

olduğunu garanti eder. Bu garanti, Taraflar arasında aksi bir anlaşma (“Garanti Süresi”) yoksa ve yürürlükteki yasa 

tarafından öngörülen yasal garantiye halel getirmeksizin, teslim tarihinden itibaren otuz altı (36) ay boyunca geçerlidir. 
 
12.3 Tedarik edilen Mallar ve/veya yerine getirilen Hizmetler yukarıda belirtilen garantileri karşılamazsa; Satın Alan, 

talepte bulunduğu veya Satın Alan tarafından belirtilecek tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde Tedarikçinin Malları 

değiştirmesini veya yerine getirilmiş bir Hizmetin Satın Alanın tanımına uygun hale getirmesini isteyebilir. Her iki 

durumda da, değiştirme ve/veya alınan önlemlerle ilgili tüm masraflar Tedarikçi tarafından karşılanacak ve Satın Alanın 

sahip olduğu diğer haklar veya yasal yollara halel getirmeyecektir. 

 

13. Yasalar, Yönetmelikler ve ÇSG Kurallarına Uyum 

13.1 Tedarikçi ve alt yüklenicileri http://www.imerys.com adresinde bulunabilecek ve Tedarikçi ile alt yüklenicilerinin 
okuduklarını ve bağlı olduklarını kabul ettikleri Satın Alanın Mesleki Ahlak ve İş Yapma Kurallarına uyacaktır. 

 

13.2 Tedarikçi, kendisinin faaliyetlerini etkileyebilecek veya destekleyecek ve/veya Mal ve Hizmetlerinin satın alınmasını 

teşvik edecek biçimde, özel bir şirketin herhangi bir temsilcisini ya da çalışanını ya da düzenlenmiş bir faaliyeti yerine 

getiren bir yetkili kuruluşun kararını ya da müdahalesini (iş ilişkileri, faydalar veya lisanslar ya da hükümet tarafından 

verilen yetkiler dahil) değiştirecek şekilde doğrudan veya dolaylı, mali veya başka bir biçimde herhangi bir hukuk dışı 

avantaj sağlamayacaktır. 

  
13.3 Tedarikçi, yasalar, uluslararası sözleşmeler ve yürürlükteki tüm yerel yönetmelikler tarafından belirlenmiş olan 

sosyal, çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili kurallara ("ÇSG") uymalı ve çalışanlarının ve alt yüklenicilerinin de uymasını 

sağlamalıdır. Tedarikçi, işin tüm unsurları açısından en yüksek ÇSG standartlarına uygun bir ÇSG yönetim sistemi 

uygulamalıdır.  

 

14. Mücbir Sebep 

 
Taraflar, bir mücbir sebep olayının meydana gelmesi nedeniyle Siparişteki yükümlülüklerinin tümü veya bir kısmında 

gecikme ya da kusurdan dolayı sorumlu tutulmazlar. Mücbir sebep, etkilenen tarafın makul kontrolünün ötesinde meydana 

gelen, etkilenen tarafça önlenemeyen, kaçınılamayan veya giderilemeyen ve söz konusu tarafın yükümlülüklerini tamamen 

ya da kısmen geciktirmesine veya yerine getirememesine neden olan; savaş, isyan, yangın, Doğal Afet, istisnai hava 

koşulları ve hükümet kurumlarının eylemleri gibi olaylara verilen isimdir. Grev, özellikle zor veya sıkıntılı olan bir 

Siparişin uygulanması, ürünlerin ya da ham maddelerin tedarik edilmesinde potansiyel gecikmeler gibi durumlar mücbir 

sebep olarak değerlendirilmez. 

Mücbir sebep olayı sonucunda etkilenen tarafın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi doksan (90) günden fazla bir süre için 
askıya alınmışsa, herhangi bir taraf yazılı bildirimde bulunarak ve diğer tarafa tazminat ödemeksizin Siparişi iptal edebilir. 

 

15. Gizlilik / Reklam/ Fikri Mülkiyet  

 

15.1 Satın Alan tarafından Siparişle ilgili olarak hazırlanan ve ifşa edilen tüm bilgiler Satın Alanın mülkü olarak kabul 

edilecek ve öyle kalacak olup; bu şekilde bir işaretleme olsun veya olmasın gizli kabul edilecektir. Tedarikçi, Satın Alanın 

önceden yazılı onayı olmaksızın bu bilgileri kullanmayacak veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Tedarikçi, bu bilgileri 
kendi çalışanlarına ve alt yüklenicilerine sadece bilinmesi gereken ve Siparişin uygulanması için gerekli olan ölçüde ve 

gizli bilgi olarak açıklamayı ve söz konusu çalışanların ve alt yüklenicilerin en az bu GŞK'lardaki kadar bağlayıcı 

hükümlere tabi olduklarını kabul ve taahhüt eder. 
 
15.2 İşbu 15. madde kapsamındaki gizlilik taahhüdü Siparişin yerine getirildiği süre boyunca ve Siparişin herhangi bir 

nedenle iptal edilmesi ya da süresinin dolmasından sonraki beş (5) sene boyunca devam edecek ve Tedarikçi, Satın Alanın 

talep etmesi halinde Siparişin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak elinde tuttuğu tüm belgeleri, verileri ve kopyalarını 

Satın Alana iade edecek veya imha edecektir. 
 
15.3 Siparişle ilgili olarak üçüncü kişilere yönelik yapılacak her türlü tanıtım ya da iletişim Satın Alanın önceden yazılı 

onayına tabidir. 
 
15.4 Taraflar, Sipariş Yürürlük Tarihi öncesinde geliştirilmiş, elde edilmiş veya alınmış fikri mülkiyet haklarıyla ilgili tüm 

hak, mülkiyet ve çıkarlarını korurlar. Satın Alana, alt lisans verme hakkı dahil, Tedarikçinin fikri mülkiyet haklarını Satın 

Alanın Hizmetler ve/veya Malların kullanımı için arzu ettiği ve gerekli gördüğü ölçüde kullanması için geri alınamaz, 

dünya çapında geçerli, sürekli, gayri münhasır ve telifsiz bir lisans verilecektir. Bunun sonucu olarak, Tedarikçi, üçüncü 

kişiler tarafından Siparişle ilgili fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi veya ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda 
ortaya çıkacak tüm talepler, masraflar, hasarlar, harcamalar veya yasal işlemler hususunda Satın Alanı tazmin edecek ve 

zararını ödeyecektir.  
 
15.5 Siparişin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek diğer fikri mülkiyet hakları tamamen ve münhasır olarak Satın 

Alana ait olacaktır. Satın Alana verilen fikri mülkiyet haklarının aşağıdakileri içerdiği kabul edilmiştir: 

- Tüm mevcut ve gelecekteki destekleri ne şekilde olursa olsun çoğaltma, çoğalttırma, gösterme, gösterttirme, uyarlama, 

uyarlatma, değiştirme, değiştirtme (yazılım ve veritabanları, geliştirilmeleri ve güncellenmeleri dahil), tercüme etme, 

tercüme ettirme, ticarileştirme, ticarileştirtme hakkı; 
 - Kendi faaliyetleri için veya üçüncü kişilerin faydasına olacak şekilde kullanma ve faydalanma hakkı; 

 - Ücretsiz veya bir karşılık alarak, kendisine verilmiş olan fikri mülkiyeti üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devretme 

ve çoğaltma, dağıtım, yayma, ticarileştirme, imalat için her ne şekilde olursa olsun verme hakkı. 

Satın Alan, yukarıda bahsedilen fikri mülkiyet haklarının aktarımı nedeniyle yaratıcısına veya Tedarikçiye başka bir 

tazminat ödemeyecektir. 

 

16. Yükümlülük - Sigorta  

16.1 Tedarikçi, Satın Alana yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından, Malların ve/veya Hizmetlerin sunulması veya 
kullanılmasıyla bağlantılı olarak meydana gelen yaralanma, mala zarar verme, üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarının 

ihlal edilmesi veya ihlal edildiği iddiası veya Tedarikçinin Siparişteki herhangi bir yükümlülüğünü herhangi bir fiil, ihmal, 

hata, kusur ya da taksir nedeniyle yerine getirmemesi ya da Tedarikçinin, çalışanlarının, alt yüklenicilerinin veya 

aracılarının kusur veya ihmalleri nedeniyle ortaya çıkacak tüm talepler, zararlar, hasarlar, yükümlülükler, maliyetler ve 

masraflar (doğrudan, dolaylı veya bağlı kayıplar, kazanç kaybı, itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmayanlar), tüm 

faizler, cezalar ve hukuki masraflar (tam tazminat baz alınarak hesaplanan) ve Satın Alanın karşılaştığı diğer tüm makul 

mesleki maliyet ve harcamalar için Satın Alanı tazmin edecek ve zararını ödeyecektir. 
 
16.2 Tedarikçi, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere, Siparişte ve yasalarda belirtilen genel ve mesleki 

yükümlülüklerini kapsamak için gerekli olan tüm sigortaları yaptıracak ve devam ettirecektir. 
 
16.3 Satın Alanın talep etmesi halinde, Tedarikçi poliçelerin mevcudiyetini, sigortalanmış olan sermayeyi, garantileri, 

sürelerini ve poliçe yenileme tarihlerini onaylayan ve birinci sınıf sigorta şirketlerinden alınmış sigorta belgeleri 

sunmalıdır. 

 

17. Fesih/ Askıya Alma 
17.1 Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Fesih 

 

Taraflardan birinin Siparişi ihlal etmesi ve akde bağlı kalan tarafın belirttiği süre içerisinde bu ihlali düzeltmemesi halinde; 

akde bağlı kalan taraf, yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafa herhangi bir tazminat ödemeksizin ve yükümlülüğün 

yerine getirilmemesinden kaynaklanan hasarların geri ödenmesi haklarına halel getirmeksizin Siparişi anında feshetme 

hakkına sahiptir. Akde bağlı kalan taraf bu feshi, alındı bildirili taahhütlü mektupla diğer tarafa bildirmelidir. 
 
17.2 Sebepsiz Sona Erdirme 
Satın Alan, teslimat öncesi herhangi bir zamanda yazılı bildirimde bulunarak Siparişi tamamen veya kısmen iptal edebilir. 

Böyle bir durumda, Satın Alan, uygun destekleyici belgelerin verilmesi karşılığında, yerine getirilmiş olan Hizmetler 

ve/veya Mallarla ilgili devam eden işler için makul bir tazminatı Tedarikçiye ödeyecektir; ancak bu tazminat öngörülen 

kazanç kaybı veya bağlı zararları kapsamaz. 
 
17.3 Fesihin etkileri 

Fesih durumunda ve fesih bildirimi alındıktan sonraki on beş (15) gün içerisinde Tedarikçi aşağıdakileri yerine 

getirmelidir: 

(i) Tedarikçiye avans ya da ön ödeme olarak yapılmış olan tüm fazla ödemeleri, Mücbir Sebebe bağlı olarak fesih 
durumu da dahil, geri ödemeli; ve 

(ii) Fesih tarihinde Hizmetleri ve/veya Malları ve bunları oluşturan parçaları olduğu gibi teslim etmelidir. 

 

18. Tasfiye Halinde Olma, Borcunu Ödeyememe, İflas 

Tedarikçi, borcunu ödeyememe durumunda ve/veya borcunu ödeyememesi ile ilgili olarak; tasfiye talebi, kapatma kararı, 

iflas kararı gibi herhangi bir dilekçe, celp veya hüküm (veya eşit değere sahip bir başka karar) verilmesi ya da Tedarikçinin 

işletmesi üzerinde bir kayyım ya da yönetici atanması hususunda dilekçe ya da celp gönderilmesi durumunda hemen Satın 
Alanı bilgilendirecektir. Bu gibi durumlarda, yürürlükteki yasalara bağlı olarak, Satın Alanın önceden bildirimde 

bulunmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın Siparişi hemen askıya alma ya da feshetme hakkı bulunmakta 

olup, Tedarikçinin kalan tüm mevcut borcunun o andan itibaren vadesi dolmuş sayılır.  

 

19. Uygulanacak Kanun ve Anlaşmazlıkların Giderilmesi 

19.1 Sipariş, yasa hükümleriyle çatışması hariç olmak üzere, Satın Alanın tescilli ofisinin bulunduğu yerin 

yasalarına tabidir. Taraflar, 11 Nisan 1980 tarihli Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin BM Antlaşması 

uygulanmasından açıkça hariç tutulmaktadırlar.  
 
19.2 Siparişle ilgili ya da Sipariş kaynaklı ortaya çıkan ve Satın Alan ile Tedarikçi arasında makul bir süre içerisinde 

http://www.imerys.com/


   

 

 

 

(yönetici kadroların dahil olduğu) dostane yollarla çözüme kavuşturulamayan tüm anlaşmazlıklar arabulucuya aktarılır. 

Arabuluculuk süresi 60 günü ("Arabuluculuk Süresi Sonu") geçmemelidir. Taraflar Arabuluculuk Süresi Sonunda bir 

anlaşmaya varamamışlarsa, söz konusu anlaşmazlık Satın Alanın tescilli ofisinin bulunduğu yerdeki yargı alanının 

münhasır yetkisine girer.  

 

20. Muhtelif 

20.1 Siparişin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz ilan edilmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği 

bu durumdan etkilenmez. Taraflar, geçersiz olan hükümleri, söz konusu hükümlerin amacına en yakın olan bir hükümle 
değiştirmekle yükümlüdürler. 
 
20.2 Satın Alanın Siparişteki herhangi bir hükmün harfi harfine yerine getirilmesi hususundaki başarısızlığı, yazılı 

olarak feragat edilmediği sürece hükümlerin ihlali ya da yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için bir feragat olarak 

kabul edilmez. 
 
20.3 Satın Alan, Sipariş kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını herhangi bir zaman üçüncü 

kişilere aktarabilir ya da devredebilir. Tedarikçi, Sipariş kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir 

kısmını herhangi bir zaman üçüncü kişilere aktarabilmek ya da devredebilmek için Satın Alanın önceden yazılı iznini 
almalıdır. 


