SATIù HÜKÜM VE KOùULLARI
Aúa÷Õdaki SatÕú Hüküm ve KoúullarÕ ("Koúullar"), FERRO KAPLAMA MALZEMELERø LøMøTED ùøRKETø ("SatÕcÕ") tarafÕndan temin edilen bütün mallarÕn ve/veya sa÷lanan hizmetlerin
("mallar"), herhangi bir alÕcÕya, ya da numune ürünler veya materyaller için teslim alanÕna ("AlÕcÕ") teminine uygulanÕr.
1.GENEL OLARAK - SatÕcÕnÕn mallarÕ satmayÕ teklifi ve AlÕcÕnÕn bu teklifi kabulü, baúka türlü yazÕlÕ olarak düzenlenip SatÕcÕ tarafÕndan imzalanmadÕkça münhasÕran bu Koúullara tabidir.
E÷er bir sipariú AlÕcÕnÕn teklifi olarak addedilirse, SatÕcÕnÕn bu teklifi kabulü açÕkça AlÕcÕnÕn bu Koúullara muvafakati úartÕna ba÷lÕdÕr. Her iki taraf da taslak KoúullarÕ almÕú ve Koúullar
üzerinde yorumlarÕnÕ yapmadan önce dikkatle incelemiúlerdir. Her iki taraf da, Koúullarda yer alan bütün hükümlerin içeri÷ini ve yasal sonuçlarÕnÕ okuduktan, inceledikten ve kabul
ettikten sonra, bu KoúullarÕn hüküm ve úartlarÕ üzerinde ortak bir mutabakata varmÕúlardÕr. Her iki taraf da, bu Koúullarda yer alan, 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu kapsamÕnda genel
iúlem úartlarÕ sayÕlabilecek bütün satÕú hüküm ve koúullarÕ hakkÕnda bilgilendirildiklerini teyit etmektedirler. AlÕcÕ tarafÕndan herhangi bir Sipariú onayÕnda veya baúka bir surette
önerilebilecek ilave, farklÕ veya aykÕrÕ düúen her türlü úarta, veya bu Koúullarda önemli tadilat taleplerine, SatÕcÕ (a) AlÕcÕ tarafÕndan önerilen söz konusu ilave, farklÕ veya aykÕrÕ úartÕ
uygulamayÕ ve (b) bu KoúullarÕn ilgili hükümlerini geçeriz kÕlmayÕ yazÕlÕ olarak açÕkça kabul etmedikçe ve edene kadar, itiraz edilmiú ve reddedilmiútir ve söz konusu úart ve talepler
SatÕcÕ üzerinde ba÷layÕcÕ olmayacaktÕr.
2.FøYAT; ÖDEME ದ Mallar, SatÕcÕ tarafÕndan belirlenecek ve SatÕcÕnÕn faturasÕnda, sipariú teyidinde, tasdikinde belirtilen veya baúka bir surette taraflarca yazÕlÕ olarak kabul edilecek
fiyatlardan ve koúullar altÕnda satÕúa sunulmaktadÕr. SatÕcÕ, söz konusu ödemelerin vadesinde ödenmeyen her türlü tutarÕna makul faiz tahakkuk ettirme hakkÕnÕ saklÕ tutar. Bütün
sipariúler SatÕcÕnÕn kredi onayÕna tabidir. SatÕcÕ, SatÕcÕ tarafÕndan düzenlenen sipariú teyitlerine ra÷men, sevkiyatÕ alÕkoyma veya SatÕcÕnÕn kendi takdirine göre talep edebilece÷i üzere
AlÕcÕnÕn ödeme yükümlülüklerinin ifasÕ için di÷er yeterli güvenceleri talep etme hakkÕnÕ saklÕ tutar.
3.VERGøLER - SatÕcÕnÕn mallar için fiyatÕna, herhangi bir sipariúin ifasÕ için gereken satÕú, satÕú fiyatÕ, veya mallarÕn kullanÕmÕ üzerinden veya bunlarla ölçülerek uygulanan vergiler dahil
de÷ildir. SatÕcÕ bu mallar veya iúlem için uygulanan ve AlÕcÕ tarafÕndan ödenecek olan bu vergileri faturasÕnda ayrÕca sÕralayacaktÕr ve AlÕcÕnÕn bunlara iliúkin olarak SatÕcÕya muafiyet
kanÕtÕ ibraz etmesi gerekmeyecektir.
4.TESLøM EDøLECEKLER ದ SatÕcÕ, AlÕcÕnÕn alÕm sipariúinde belirtilen teslimat tarihlerine, spesifikasyonlara ve miktarlara uymak için ticari anlamda makul gayret sarf edecektir.
AncakSatÕcÕ, makul kontrolünün ötesinde nedenlerle gelebilecek zararlardan veya teslimatta gecikmelerden sorumlu olmayacaktÕr.
5.ÜRÜN GARANTøLERø ದ SatÕcÕ, teslimat sÕrasÕnda SatÕcÕnÕn AlÕcÕya temin edilen bütün mallar üzerinde yasal mülkiyete ve bu mallarÕ her türlü rehinden ari olarak AlÕcÕya nakletme
hakkÕna sahip olaca÷ÕnÕ AlÕcÕya garanti eder. SatÕcÕ ayrÕca bütün bu mallarÕn SatÕcÕ tarafÕndan verilen veya bildirilen veya SatÕcÕ tarafÕndan yazÕlÕ olarak kabul edilen spesifikasyonlara,
çizimlere, numunelere veya di÷er tariflere uyaca÷ÕnÕ, ve hiçbir malzeme ve iúçilik kusuru taúÕmayaca÷ÕnÕ da AlÕcÕya garanti eder. SatÕcÕ ayrÕca bu kapsamda sa÷ladÕ÷Õ hizmetlerin de
ustalÕkla yerine getirilece÷ini garanti eder. Bu Madde 5ಬte yer alan garantiler, mallarÕn AlÕcÕya temini ile ilgili olarak SatÕcÕnÕn AlÕcÕya verdi÷i yegane beyanlar ve garantilerdir. Bu Madde
5ಬte belirtilenlerin haricinde, SatÕcÕ mallara iliúkin olarak açÕkça veya zÕmnen baúka hiçbir beyan veya garantide bulunmamÕútÕr, ve onlarÕ burada açÕkça reddeder. BU MADDE 5ಬTE
YER ALAN GARANTøLER, TøCARETE ELVERøùLøLøK GARANTøLERø VE KULLANIM AMACINA UYGUNLUK GARANTøLERø DE DAHøL OLMAK ÜZERE, FERROಬNUN ALICIYA
VEREBøLECEöø BÜTÜN DøöER GARANTøLERøN YERøNE GEÇER. SatÕcÕnÕn veya SatÕcÕyÕ temsil etti÷ini iddia eden herhangi bir kiúinin, vermiú olabilece÷i ya da kanunen veya ticari
teamüle göre verilmiú yahut ima edilmiú olabilecek bütün di÷er garantiler BURADA REDDEDøLMEKTEDøR.
6.UYGUN OLMAYAN MALLAR - AlÕcÕnÕn sevkiyatÕ teslim almasÕ üzerine, AlÕcÕ derhal mallarÕ inceleyecektir. AlÕcÕ sevkiyatÕ almasÕndan itibaren otuz (30) gün içinde mallarda herhangi
bir noksanlÕk, kusur veya uygunsuzluk iddiasÕna dair SatÕcÕya yazÕlÕ bildirimde bulunmadÕkça, söz konusu mallar AlÕcÕ tarafÕndan kesin olarak teftiú ve kontrol ve kabul edilmiú sayÕlacak
ve AlÕcÕnÕn bu bildirimde bulunmamasÕ, bu haktan feragat teúkil edecektir.
7.TøCARø UYUM
a)øHRACAT KONTROL YÖNETMELøKLERø - Bu dokümanÕn konusu olan mallar ve ilgili teknoloji, A.B.D. øhracat ødaresi Yönetmelikleri, A.B.D. YurtdÕúÕ VarlÕklar Kontrol Dairesinin
yönetmelikleri ve di÷er ülkelerin benzer kanunlarÕ ve yönetmelikleri dahil ancak bunlarla sÕnÕrlÕ olmaksÕzÕn, yeniden ihracat veya geri transfer için A.B.D. veya di÷er devletlerin onayÕnÕ
gerektirebilecek A.B.D. ve di÷er ülkelerin ihracat kontrol yönetmelikleri ("øhracat Kontrol Yönetmelikleri") kapsamÕndaki ihracat ve yeniden ihracat kÕsÕtlamalarÕna tabidir. AlÕcÕ (i) (x)
uygulanabilen bütün øhracat Kontrol Yönetmeliklerine ve (y) øhracat Kontrol Yönetmeliklerine uymak için zaman zaman SatÕcÕ tarafÕndan ilan edilebilece÷i üzere AlÕcÕya bildirilen
yürürlükteki úartlara, koúullara, prosedürlere ve dokümantasyon zorunluluklarÕna uyaca÷ÕnÕ ve riayet edece÷ini; (ii) øhracat Kontrol KanunlarÕnÕn hilafÕna, SatÕcÕnÕn materyallerini,
do÷rudan veya üçüncü úahÕslar üzerinden dolaylÕ olarak Küba, øran, Kuzey Kore, Suriye, Sudan, UkraynaಬnÕn KÕrÕm bölgesi
veya ticari ambargoya tabi di÷er ülkelere sevk
etmeyece÷ini garanti eder. AlÕcÕ, SatÕcÕ bir sevkiyattaki SatÕcÕ ürünlerinin yaptÕrÕma tabi bir ülkeye varaca÷ÕnÕ bildi÷i bir durumda SatÕcÕnÕn sevkiyata devam etmeyece÷ini tasdik eder.
AlÕcÕ, ne AlÕcÕnÕn ne de onun müdürlerinin, yöneticilerinin veya yönetim kurulu üyelerinin veya AlÕcÕnÕn bilgisi dahilinde bu iúleme nakliyeci, müúteri, son kullanÕcÕ, danÕúman, acente
veya baúka bir sÕfatla do÷rudan dahil olan di÷er úahÕs veya kuruluúlarÕn, A.B.D. Ticaret BakanlÕ÷Õ Sanayi ve Güvenlik Dairesi YasaklÕ ùahÕslar Listesi, Kuruluúlar Listesi veya
Do÷rulanmamÕú Liste, A.B.D. Hazine BakanlÕ÷Õ YurtdÕúÕ VarlÕklar Kontrol Dairesi Özel Belirlenmiú Milliyetler ve Bloke ùahÕslar Listesi veya A.B.D. DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ Savunma
Müdürlü÷ü Ticaret Kontrolleri YasaklÕ ùahÕslar Listesi dahil ancak bunlarla sÕnÕrlÕ olmaksÕzÕn, A.B.D. hükümeti tarafÕndan yasaklanan úahÕslar listelerinin veya AlÕcÕnÕn ya da bu
dokümanÕn konusunu oluúturan mallarÕ veya ilgili teknolojiyi içeren iúlemin tabi oldu÷u ülkelerin kÕsÕtlamaya tabi úahÕslar listelerinin hiçbirinde yer almadÕ÷ÕnÕ beyan eder.
(b)BOYKOT KARùITI HÜKÜMLER - AlÕcÕ, øsrailಬin Arap Ligi boykotu da dahil ancak bununla sÕnÕrlÕ olmaksÕzÕn Birleúik Devletler kanunlarÕna veya politikalarÕna aykÕrÕ olarak herhangi bir
ülkenin boykot edilmesine uymak, desteklemek veya bunu uygulamaya koymak amacÕyla SatÕcÕdan bilgi veya dokümantasyon talep etmeyecektir. SatÕcÕ AlÕcÕnÕn bu tür taleplerini
úimdiden reddeder ve böyle bir talep almasÕ halinde, bu talepleri kanuni zorunluluk gere÷i ilgili A.B.D. devlet dairesine bildirecektir.
(c)YOLSUZLUKLA / RÜùVETLE MÜCADELE - Bu dokümanÕn konusunu oluúturan mallarÕ veya ilgili teknolojiyi içeren her türlü iúlemle ilgili olarak, AlÕcÕ: (i) devlet yetkililerine; veya (ii)
devlet yetkilisi olmayan úahÕslara, söz konusu yetkilinin veya úahsÕn sorumluluklarÕnÕ usulsüz úekilde kullanmalarÕ niyetiyle, do÷rudan veya dolaylÕ olarak para ödemesi yapmak ya da
yapmayÕ teklif etmek yahut de÷erli herhangi bir úey vermek ya da teklif etmek suretiyle iú elde etmeye veya elinde tutmaya yahut baúka bir avantaj sa÷lamaya çalÕúmayacaktÕr. AlÕcÕ,
AlÕcÕnÕn kendisinin veya bu dokümanÕn konusunu oluúturan mallarÕ veya ilgili teknolojiyi içeren iúlemin tabi oldu÷u ülkelerin yolsuzlukla mücadele kanunlarÕna ve rüúvetle mücadele
kanunlarÕna uyaca÷ÕnÕ, ve her durumda A.B.D. YurtdÕúÕ Yolsuzluk Faaliyetleri Kanununa ve øngiltere Rüúvetle Mücadele Kanununa uyaca÷ÕnÕ garanti eder.
(d)UYMAMA - Bu Madde 7ಬnin ihlal edildi÷ine veya edilmiú olabilece÷ine SatÕcÕnÕn makul úekilde inanmasÕ halinde, AlÕcÕ konuyu netleútirmek için SatÕcÕnÕn soruúturmasÕnda tam iúbirli÷i
yapacak olup, sözkonusu soruúturma devam ederken SatÕcÕ mallarÕ veya teknolojiyi satmak veya temin etmek ya da iúlemi veya sözleúmeyi destekleyen di÷er iúlemleri yapmak
zorunda olmayacak ve SatÕcÕnÕn bu askÕya almasÕ veya çekinmesi, bu dokümana tabi olan veya di÷er iúlemlere dair herhangi bir vecibesinin ihlalini teúkil etmeyecektir.
8.SORUMLULUK SINIRI - HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜK TEZø KAPSAMINDA FERRO'NUN MALLARINDAN DOLAYI SORUMLULUöU, FERRO TARAFINDAN KUSURLU OLDUöU
TESPøT EDøLENLERø DEöøùTøRMEK VEYA ONARMAK, VEYA FERROಬNUN TERCøHøNE GÖRE, SÖZKONUSU MALLARIN ALIM FøYATINI øADE ETMEK øLE SINIRLIDIR.
FERROಬNUN TALEBø HALøNDE ALICI, KUSURLU OLDUöU øDDøA EDøLEN MALLARI FERROಬNUN VEYA TAYøN EDECEöø KøùøNøN øNCELEMESøNE (KUSURLU OLDUöU øDDøA
EDøLEN MALLARIN FERRO TARAFINDAN BELøRLENEN YERE, MASRAFLARI FERROಬYA AøT OLMAK ÜZERE SEVKø DE DAHøL) øZøN VERECEKTøR.
9.ARIZø VE DOLAYLI ZARARLARIN REDDø - BU KOùULLARDA VEYA BU KOùULLAR øLE øLGøLø OLARAK FERROಬYA YÜKLENEN HERHANGø BøR VECøBENøN øHLALø DE DAHøL
FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, BU SÖZLEùMEDEN VEYA MALLARDAN DOöAN VEYA BUNLARLA BAöLANTILI OLAN, ARIZø VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN
FERROಬNUN HøÇBøR SORUMLULUöU BULUNMAMAKTADIR. BU BAKIMDAN DOLAYLI ZARARLAR TANIMI, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KULLANIM, GELøR VEYA KAR KAYBINI
KAPSAR.
10.TAZMøNAT - AlÕcÕ (a) AlÕcÕnÕn ihmal veya kasÕtlÕ kusurlu eyleminden, (b) AlÕcÕnÕn mallarÕ veya bunlardan elde edilen ürün ya da atÕklarÕ kullanmasÕ, satmasÕ, muamelesi, depolamasÕ
veya atmasÕndan, (c) AlÕcÕnÕn mallarÕ veya bunlardan elde edilen ürün ya da atÕklarÕ suya, topra÷a veya havaya salmasÕndan veya atmasÕndan, (d) AlÕcÕnÕn herhangi bir úahsÕ (AlÕcÕnÕn
çalÕúanlarÕ dahil) mallara veya bunlardan elde edilen ürün ya da atÕklara maruz bÕrakmasÕndan (maruz kalmaya dair uyarmama dahil), veya (e) mallarÕn SatÕcÕnÕn sevkiyat noktasÕnda
SatÕcÕ tarafÕndan taúÕyÕcÕya tesliminden sonra mallarÕn AlÕcÕ tarafÕndan nakliyesinden do÷an veya bundan kaynaklanan bütün ve her türlü para cezasÕ, ceza, dava, yasal iúlem, tazminat
talebi, yükümlülük, yargÕ kararÕ, zarar, ziyan, maliyet ve giderlere (avukatlÕk ücretleri dahil) karúÕ SatÕcÕyÕ ve yönetim kurulu üyelerini, yöneticilerini, çalÕúanlarÕnÕ, vekillerini, tedarikçilerini,
ana úirketlerini, iútiraklerini, ba÷lÕ kuruluúlarÕnÕ, haleflerini ve temlik alanlarÕnÕ tazmin ve müdafaa edecek ve beri kÕlacaktÕr. YukarÕdaki husus, sÕnÕrlama olmaksÕzÕn, úahÕslarÕn
yaralanmasÕ (ölüm dahil) veya mala ya da çevreye zarar veya hasar verilmesi için de geçerlidir. Bu tazminat, tamamen SatÕcÕnÕn ihmalinin veya kasÕtlÕ kusurlu eyleminin sebep oldu÷u
para cezasÕ, ceza, dava, yasal iúlem, tazminat talebi, yükümlülük, yargÕ kararÕ, maliyet ve giderler için geçerli olmayacak, ancak SatÕcÕnÕn ve AlÕcÕnÕn aynÕ zamandaki bir ihmali veya
kasÕtlÕ kusurlu eylemi olmasÕ halinde AlÕcÕnÕn ihmaline veya kasÕtlÕ kusurlu eylemine orantÕlÕ olarak geçerli olacaktÕr.
11.MÜCBøR SEBEP - Borçlu olduklarÕ paralarÕn ödemesi haricinde, iki taraf da, do÷al afet, savaú, baúkaldÕrÕ, veya terörizm, yangÕn, kötü hava úartlarÕ, grevler, boykot, veya di÷er
benzer durumlar dahil fakat bunlarla sÕnÕrlÕ olmaksÕzÕn, o tarafÕn makul kontrolünün ötesindeki bir olay, durum veya úart sonucundaki bir ihlal veya akametinden dolayÕ sorumlu
olmayacaktÕr. E÷er bir taraf böyle bir olay, durum veya úarttan haberdar olursa, söz konusu taraf derhal di÷er tarafa haber verecek ve iki taraf o durumu ya da úartÕ mümkün olan en
kÕsa sürede düzeltmek için iúbirli÷i yapacaktÕr.
12.UYGULANACAK HUKUK ದ øúbu belge kapsamÕndaki mallarÕn satÕúÕ, kanunlarÕn ihtilafÕ hükümlerine bakÕlmaksÕzÕn ve MallarÕn UluslararasÕ SatÕúÕna øliúkin Birleúmiú Milletler
Sözleúmesi açÕkça hariç tutularak, Türkiye Cumhuriyetiಬnin iç hukukuna tabidir, buna göre yorumlanacak ve tefsir edilecektir. øúbu belgeden do÷abilecek ihtilaflarÕn çözümünde østanbul
merkez (Ça÷layan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Bahsedilen bu mahkemeler münhasÕr yargÕ yetkisini haizdir ve bütün bu ihtilaflarÕn çözüm yeridir ve taraflar bu yargÕ yetkisini
ve yerini gayrikabili rücu kabul eder, ve bu konudaki itiraz haklarÕndan feragat ederler.
13.KANUNLARA UYUM. AlÕcÕ uygulanabilen bütün kanunlara, yönetmeliklere, ve mallarÕn ve ilgili teknolojinin ihracatÕna, ithalatÕna, satÕúÕna, da÷ÕtÕm, pazarlama ve servisine dair vergi
ve kambiyo mevzuat veya yönetmelikleri dahil fakat bunlarla sÕnÕrlÕ olmamak üzere di÷er yasal zorunluluklara ve Madde 7 kapsamÕndaki yükümlülüklere uyacaktÕr.
ANLAùMANIN BÜTÜNÜ ದ Bu Koúullar, AlÕcÕ ile SatÕcÕ arasÕndaki tam ve nihai anlaúmayÕ içermekte olup, aksi yazÕlÕ olarak düzenlenip SatÕcÕ tarafÕndan imzalanmadÕkça, taraflar
arasÕnda bu konuya dair bütün di÷er ve sonraki sözleúmelerin, beyanlarÕn, garantilerin, taahhütlerin, vaatlerin ve di÷er akdi yükümlülüklerin yerine geçer. Bu Koúullar ancak açÕkça bu
paragrafa atÕf yapan ve SatÕcÕnÕn yetkili bir temsilcisi tarafÕndan imzalanmÕú yazÕlÕ bir belge ile tadil edilebilir, de÷iútirilebilir veya feragat edilebilir. AlÕcÕnÕn e-postalarÕ ve elektronik
online, internet veya di÷er koúullarÕ, bu KoúullarÕ de÷iútirme veya tadil etme yolu olarak addedilemez.

