
SATIŞ KOŞUL VE HÜKÜMLERİ  
 
 1. SÖZLEŞME. Bu belge, bu belgenin ilk sayfasında belirtilen satıcının (“Satıcı”) ürünlerini alıcıya (“Alıcı”), Alıcı tarafından sipariş verildiğinde ve verildiği sürece ve bu sipariş Satıcı tarafından kabul edildiğinde ve kabul 
edildiği sürece satmasına yönelik koşul ve hükümleri belirlemektedir. Tüm siparişler, bu Satış Koşul ve Hükümler (“K&H’ler”) kapsamında hazırlanacak ve onlara tabi olarak kabul edileceklerdir. Bu belgenin ilk sayfasında 
belirtilen şartlar, buradaki bir herhangi tutarsız koşul karşısında öncelik taşıyacaktır. Taraflar arasında ayrı bir yazılı anlaşma olması ve hükümlerinin K&H’lerle çatışması durumunda, yazılı anlaşma hükümleri öncelik 
taşıyacaktır. Alıcı, Satıcıya sipariş vermesi ile birlikte, bu K&H’ler üzerinde mutabık kalmış olacaktır. Alıcı tarafından gönderilen herhangi bir satınalma siparişi ya da başka bir belgede bulunan farklı veya ek nitelikteki 
şartlar veya hükümler karşısında, o şartlar veya hükümler üzerinde, Satıcı tarafından yazılı olarak özellikle mutabık kalınmış olmadıkça, bu K&H’ler öncelik taşıyacaktır. Satıcı tarafından bir siparişin kabul edilmesi ile 
birlikte, bu K&H’ler ve bu belge, Alıcı ve Satıcı arasında, içerisinde belirtilecek olan ürünlerin (‘Ürünler’) satın alınması ve satışına yönelik yapılan bir “Sözleşmeyi" teşkil edecektir. 
2. TESLİMATLAR. Satıcı, Alıcının siparişlerine dahil edilmiş olan, talep edilen teslimat tarihlerine uymaya çalışacaktır ancak bunu yapamaması durumunda, bir yükümlülük taşımayacaktır. Satıcı tarafından teslimata 
yönelik olarak belirtilen herhangi bir süre veya tarih, sadece tahmini niteliktedir. Satıcı, erken ya da parça parça sevkiyatlar yapmak ve Alıcıya buna göre fatura kesme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcının, teslimat belgesinde 
belirtilen ağırlık ve miktar bilgileri, Satıcıya, teslimattan itibaren yedi (7) gün içerisinde bildirilen ve kanıtlanmış bir hata olması haricinde, geçerli olmaya devam edecektir.  
3. DEĞİŞİKLİKLER. Alıcı, Satıcının yazılı izni olmaksızın, siparişin işleme alınması sonrasında, siparişi değiştirmez, iptal edemez veya başka şekillerde değişiklikler yapamaz. Bu şekildeki herhangi bir düzeltme, iptal 
veya değişiklik, bu nedenle Satıcının maruz kalacağı herhangi maliyet, gider ve zararla tazmin edilmesini de içerecek şekilde, Satıcı tarafından o zaman talep edilecek ek koşullara tabi olacaktır.  
4. ÖDEME. Ödeme koşulları, fatura tarihinden itibaren net 30 gündür. Satıcı, Ürünlerin sevkiyatı ile birlikte faturaları kesecektir. Parçalı olarak yapılan her teslimat, ödeme ile ilgili olarak ayrı bir emri teşkil etmektedir. 
Ödemeler, faturada belirtilmiş olan direktife göre, belirtilen yere ve belirtilen kur bedeli üzerinden yapılacaktır. Ödenmesi gereken tarihte ödenmemiş olan herhangi bir tutar, hangisi az ise, ya aylık olarak %1.5 oranında ya da 
kanun izin verdiği maksimum oranda tahakkuk edecek bir faiz uygulamasına tabi olacaktır. Satıcıya ödenmesi gereken bedelin hiçbir kısmı, Alıcının, Satıcı veya herhangi başka taraf karşısında sahip olabileceği bir karşı 
iddia, mahsup, intibak ya da başka bir hak nedeni ile kesintiye tabi tutulamaz. Alıcının, borç düştüğü zaman herhangi bir ödemeyi yapamaması durumunda, Satıcı, diğer çözümlerin yanı sıra, aşağıdakilerden herhangi birini 
uygulama hakkına sahip olacaktır: (a) gelecekteki teslimatları askıya alcak veya iptal edecek veya (b) sevkiyat/teslimat tarihinde veya öncesinde nakit ödeme yapılmasını gerektirecektir. Alıcının mali durumu, Satıcıya 
yetersiz görünürse, Satıcı tarafından, başka bir Ürün teslimatı yapılması öncesinde, nakit ödeme yapılması veya tatmin edici bir teminat verilmesi gerektirilebilir. Alıcı, Satıcıya, talep üzerine, kredi bilgilerini temin edeceğini 
kabul etmektedir.  
5. FİYAT. Kabul edilmiş bir satınalma siparişi belgesinin ilk sayfasında başka türlü belirtilmiş olmadığı sürece, Ürünlere yönelik fiyat, Satıcı tarafından, sipariş kabul tarihinde belirlenecektir. Satıcının fiyat teklifleri sadece 
koşullara tabi olarak verilmektedir ve Satıcı, fiyatlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Fiyatlar, vergileri ve diğer kesintileri içermemekte ve bazı durumlarda, maddi ek ücretlendirmeleri 
yansıtmamaktadır.  
6. VERGİLER VE KESİNTİLER. Alıcı, Sözleşme uyarınca satılan Ürünlerin üretimi, satışı, nakliyesi, teslimatı veya kullanımı ile ilgili olarak, Satıcının, herhangi bir hükümet kuruluşuna ödemesi ya da yine herhangi 
hükümet kuruluşu için tahsil etmesi gerekli olan tüm vergiler, tüketim vergisi veya diğer kesintileri, Satıcıya tazmin edecektir.  
7. SEVKİYAT, MÜLKİYET VE ZARAR RİSKİ. Satıcı, Ürünleri, FCA (Incoterms 2010) ticaret koşullarına göre, nakliye noktasına sevk ve teslim edecektir. Ürünlerin mülkiyet ve zarar riski, Ürünlerin, nakliye 
noktasında taşıyıcı firmaya teslimi ile birlikte, Alıcıya geçecektir.  
8. LİSANS OLMAMASI. Burada belirtilen herhangi bir Ürünün satışı, o Ürünle ilgili olarak, Alıcıya, herhangi bir patent, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet hakkı kapsamında herhangi bir lisans ya da hak 
tanımamaktadır. Satıcı, burada belirtildiği şekilde satılan Ürünlerin tüm fikri mülkiyet haklarının sahipliğini elinde tutmaktadır.  
9. GARANTİLER. Satıcı, Alıcıya yapılan teslim zamanında, burada belirtildiği şekilde satılan Ürünler, o Ürünlere yönelik Satıcının standart yazılı spesifikasyonlarına uygunluk taşıyacağını garanti etmektedir. Alıcı 
tarafından düşünülen kullanımlar ve uygulamalara Ürünlerin uygun olup olmadığının belirlenmesi sadece Alıcının sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin kullanımları ve uygulamaları ile ilgili Satıcı tarafından yapılmış 
herhangi bir öneri veya bilgilendirmenin, güvenilir olduğuna inanılmaktadır ancak Satıcı, Alıcı ya da başkaları tarafından yapılacak kullanımlar ve uygulamaların şartları, Satıcının kontrolü dahilinde olmadığından dolayı, 
elde edilecek olan sonuçlarla ilgili herhangi bir garanti veya teminat verememektedir. Satıcı, aşağıdakilerin neden olduğu iddialar karşısında sorumlu değildir: 1) Alıcı veya üçüncü bir tarafın ihmali; 2) Ürünün değiştirilmesi, 
kontamine olması veya yanlış kullanımı; 3) Alıcının isteği üzerine yapılan herhangi bir spesifikasyon veya modifikasyon; 4) Alıcının, Satıcı tarafından temin edilen sağlık ve güvenlik talimatlarına veya endüstri standartlarına 
uygun hareket etmemesi ve/veya 5) Alıcının kanunlara uygun hareket edememesi. Son olarak, Satıcı, aşağıdaki herhangi bir garanti iddiası ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımayacaktır: 1) iddiada bulunma süresinin sona 
ermesinden sonra iletilmesi 2) Satıcıya, iddianın ilgili olduğu Ürünleri incelemesi için makul fırsat tanınmaması ve Satıcının isteği üzerine, bu Ürünlerin, Alıcı tarafından iade edilmemesi.  
10.  İDDİA SÜRESİ: YASAL UYARI. Alıcı, hiçbir durumda, hangisi daha önce gerçekleşirse, bir ihlalin ortaya çıkarılmasından 7 gün sonra veya iddianın ilgili olduğu Ürünlerin teslim edilmesinden 6 ay sonra, 
Satıcı karşısında garanti talebinde bulunamaz veya herhangi bir yasal işlem başlatamaz. Alıcının, herhangi bir iddia veya yasal işlemle ilgili olarak, Satıcıya, geçerli olan süre içerisinde, yazılı bildirimde bulunamaması, o 
iddia veya yasal işleme yönelik yapılan mutlak ve koşulsuz bir feragati teşkil edecektir. BU K&H’ler DAHİLİNDE BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA, SATICI, KANUN KAPSAMINDA VEYA BAŞKA 
ŞEKİLLERDE, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, TİCARETE YA DA ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN VE/VEYA İHLAL KARŞISINDA OLANLAR DA DAHİL, AÇIK VEYA İMALI BAŞKA BİR GARANTİ 
VERMEMEKTEDİR. ALICI, SATIN ALINAN ÜRÜNÜN, TEK BAŞINA YA DA BAŞKA MADDELERLE KOMBİNASYON HALİNDE VEYA HERHANGİ BİR PROSESTE KULLANILMASINDAN 
KAYNAKLANAN TÜM RİSKLERİ ÜSTLENMEKTEDİR. 
11.  YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANMASI. SÖZLEŞME İHLALİ, GARANTİ, (İHMAL DAHİL) HAKSIZ MUAMELE KAPSAMINDAKİ YA DA BAŞKA ŞEKİLLERDEKİ TÜM TALEPLERE YÖNELİK 
OLARAK, SATICININ TEK SORUMLULUĞU VE ALICININ SATICI KARŞISINDAKİ TEK ÇÖZÜM YOLU, SATICININ, AŞAĞIDAKİLERDEN BİRİSİNİ TERCİH ETMESİ İLE SINIRLIDIR: (a) DEĞİŞTİRİLMİŞ 
ÜRÜN YOLLAMA, (b) ÜRÜNÜN MODİFİKASYONU YA DA (c) ALICIYA, ÜRÜNÜN SATIN ALMA FİYATINA EŞİT BİR BEDELİN GERİ ÖDEMESİ. YUKARIDA BELİRTİLENLERE RAĞMEN, SATICI, 
ALICI KARŞISINDA, SATICI GARANTİLERİNİN VEYA BU K&H’lerin İHLAL EDİLMESİNDEN YA DA ÜRÜN İLE İLGİLİ BAŞKA BİR SEBEPTEN KAYNAKLANAN VEYA ONLARLA BAĞLANTILI 
OLARAK OLUŞAN KAR KAYBI, FIRSAT KAYBI YA DA DEĞER DÜŞMESİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA GELİŞTİRİLMİŞ ZARARDAN DOLAYI 
HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLULUK TAŞIMAYACAKTIR. HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, ALICI TARAFINDAN, BU HÜKÜMLE TUTARSIZLIK TAŞIYAN HERHANGİ BİR YASAL ÇÖZÜMDEN 
AÇIKÇA FERAGAT EDİLMEKTEDİR.  
Uygun olmadığı iddia edilen bir Ürün, burada belirtilen yöntemler dışındaki bir yöntemle elden çıkarılmayacak ve iade edilmeyecektir. Hiçbir durumda, Satıcı, Alıcı veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir eylem, ihmal 
ya da hatalı beyanına atfedilebilecek herhangi kayıp, hasar, maliyet veya masraf için sorumluluk taşımayacaktır. 
12. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Burada belirtilen diğer yükümlülüklerine ek olarak, Alıcı, burada belirtildiği şekilde teslim edilen Ürün ve konteynerlerin elleçleme, kullanım veya uygulamaya alınmasından 
kaynaklanan tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenmektedir. Alıcı, söz konusu Ürün ve konteynerlerin elleçleme ve kullanım aşamasında yer alan insanlar ve/veya mülkler üzerinde oluşabilecek herhangi bir tehlikeyi (Satıcıya 
güvenerek hareket etmeksizin) öğreneceği ve bu konuda bilgilenmeye devam edeceği konusunda mutabık kalmaktadır. Alıcı, söz konusu Ürünün elleçleme ve kullanım aşamasında yer alan ya da alacağını öngördüğü 
çalışanları, müşterileri, acenteleri, distribütörleri, danışmanları, bağımsız yüklenicileri ve diğer ilgili kişileri, bu tür herhangi bir tehlike hakkında bilgilendirecektir. Alıcı, burada, (nihai olarak, Satıcının büyük çaplı ihmali 
veya kasti yanlış hareket ettiğinin tespit edilmesi durumu haricinde) (a) Ürünün herhangi diğer madde, malzeme ya da ekipman ile birlikte veya herhangi bir üretim işlemi için kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, 
Ürünün Alıcı ya da iştirakleri tarafından kullanılması ya da elleçlenmesi; (b) Alıcı ya da iştirakleri tarafından kanunlara uygun hareket edilememesi; (c) Ürünün Alıcı ya da iştirakleri tarafından kullanılması ya da 
elleçlenmesinden kaynaklanan, sınırlama olmaksızın patent, ticari marka veya telif hakkı ihlali de dahil, fikri mülkiyet haklarının kötüye kullanımı ve/veya ihlali durumlarından doğan iddialar nedeni ile oluşan, makul 
avukatlık ücretlerini de içerecek tüm yükümlülükler, kayıp, zarar ve maliyetler karşısında, Satıcı, bağlı kuruluşları ve iştirakleri ve onların ilgili yöneticileri, görevlileri, hissedarları, çalışanları, acenteleri, halefleri ve 
devralanlarını savunacağı, bu nedenle zarar görmelerine izin vermeyeceği ve kendilerine tazminat ödeyeceği konusunda mutabık kalmış durumdadır (bu kısmın amaçlarına yönelik olarak, Alıcı ve onun iştiraklerine yapılan 
herhangi bir referans, Alıcı ve iştiraklerinin görevlileri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri ve temsilcilerini de içerecektir). Satıcının, bu K&H’ler kapsamındaki haklarının uygulanması için bir yasal dava başlatması ve bu 
davayı kazanması durumunda, Satıcı, bu haklarının uygulanması için, (sınırlama olmaksızın, makul avukatlık ücretleri ve masrafları da dahil) tüm masraf ve maliyetlerininin tazminatını, Alıcıdan alma hakkına sahip olacaktır. 
13. İFA OLMAMASINA YÖNELİK BAHANELER. Satıcı; sınırlama olmaksızın, Alıcının eylem ve ihmalleri, doğal afetler, grevler veya işçilikle ilgili diğer aksamalar, terör faaliyetleri, savaş, tesis kapanmaları, herhangi 
bir hükümet makamının herhangi bir yasa, emirname, yönetmelik, öneri veya talebine gönüllü ya da gönülsüz uyum; yakıt, malzeme veya parça elde edilememesi, nakliyedeki gecikmeler ya da nakliye imkanlarının mevcut 
olmaması, makine veya ekipman arızaları, yangınlar, infilaklar veya kazalar da dahil, Satıcının kontrolü dışında olan nedenlerle, yükümlülüklerini ifa edememesi ya da ifa etmede gecikmeler meydana gelmesinden dolayı 
sorumluluk taşımayacaktır. Ayrıca, Satıcı, (ticari anlamda makul bir şekilde) Ürünün imal edilmesi için gerekli ham maddeleri elde edememesi durumunda mazur görülecektir. Böyle herhangi bir durum meydana gelirse, 
Satıcı, kalan üretim ve/veya tedariki, müşterileri arasında, kendi belirlediği şekilde dağıtma hakkına da sahip olacaktır ve Alıcı da, burada, Satıcıyı, herhangi bir siparişin eksik yerine getirilmesinden kaynaklanan herhangi bir 
yükümlülükten ibra etmektedir.  
14. İADELER. Uygunluk taşıyan hiçbir Ürünün iadesi, Satıcı tarafından kabul edilmeyecek olup, hiçbir sipariş, Alıcı tarafından, Satıcının önceden alınmış yazılı izni olmaksızın iptal edilemeyecektir. Bu izin, Satıcının 
yegane takdir hakkına tabi olarak verilebilecek ve Satıcı, iade edilen Ürünler üzerinde, %25 oranında yeniden stoklama bedeli uygulayabilecektir. Tüm Ürünlerin, Satıcı tarafından verilen talimatlara uygun bir şekilde ve 
masrafları sadece Alıcı tarafından kaynaklanacak şekilde iade edilmesi gereklidir.  
15. İADE EDİLEBİLİR NİTELİKTEKİ KONTEYNERLER. Nakliyenin, iade edilebilir nitelikteki konteynerler kullanılmasını gerektirmesi durumunda, bu iade edilebilir nitelikteki konteynerlerin mülkiyeti Satıcıya ait 
olacak ve Satıcıya (normal yıpranmalar dışında) iyi durumda ve (navlun giderlerinin tahsil edilmesi ile birlikte) Ürün tesliminden itibaren 60 gün içinde iade edileceklerdir. Alıcının iade edilebilir nitelikteki konteynerleri iade 
edememesi ya da uygun koşullarda iade edememesi durumunda, Alıcı, Satıcının talebi üzerine, bunlara yönelik makul bir bedeli, Satıcıya ödeyeceğini kabul etmektedir. Satıcı, kendi yegane takdir hakkına tabi olarak, iade 
edilebilir nitelikteki konteynerler için depozito talep edebilecektir. 
 16. KANUNLARA UYGUNLUK. Her bir taraf, bu Sözleşmenin ifa edilmesi aşamasında, tüm yürürlükteki yasalara ve hükümet kurallarına, yönetmeliklerine ve emirnamelerine uygun hareket edecektir.  
17. YOLSUZLUK KARŞITLIĞI YASALARINA UYUM. Alıcı, Satıcı Ürünlerinin bir distribütörü ise, Alıcı tarafından, (i) Satıcının (Satıcıya ait internet sitesinde: https://www.elementsolutionsinc.com/ adresinde 
bulunan) Dış Ülkeler Yolsuzluk Uygulamaları Yasası/Yolsuzluk Karşıtlığı Politikası (“Politika”) ve sınırlama olmaksızın, ABD Dış Ülkeler Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu da dahil, yolsuzluk karşıtı tüm geçerli kanunlara 
(bir arada, “Geçerli Kanunlar”) tam olarak uygun hareket etmektedir ve etmeye devam edecektir ve (ii) doğrudan veya dolaylı bir biçimde, (a) herhangi bir hükümet görevlisi, hükümet çalışanı, siyasi parti ya da siyasi bir 
göreve yönelik bir adaya, bir işin elde edilmesi ya da sürdürülmesi veya başka türlü uygunsuz bir avantaj elde edilmesi amacı ile, herhangi işlem veya kararın etkilenmesi için (b) alan kimsenin sadakat ve güven 
sorumluluğunun ihlal edilmesine neden olacağı makul bir şeklinde beklenen herhangi bir özel kişiye herhangi bir para bedeli ya da değeri olan bir başka şeyi ödememiştir ve ödemeyecektir, teklif etmemiştir ve etmeyecektir 
veya bu konuda bir vaatte bulunmamıştır ve bulunmayacaktır. Satıcı, Geçerli Kanunlar ve Politikaya olan uygunluğu doğrulama amacı ile, Alıcının defter ve kayıtlarını denetleyebilir ve başka iç tetkikler gerçekleştirebilir. 
Alıcı; Satıcı, Satıcının bağlı şirketlerinden herhangi birisinin dahil edildiği veya Alıcı veya onun temsilcilerinin bu Sözleşme kapsamındaki konularda, Geçerli Kanunlar ve Politika ile ilgili herhangi bir ihlalini öğrenirse, 
bilmesi için gerekli sebepler söz konusu ise veya bu konuda bir şüphesi varsa, Satıcıya, derhal yazılı olarak bildirimde bulunacağı konusunda mutabık kalmaktadır.  
18. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER. Bu Sözleşme Alıcı tarafından temlik edilemez. Buradaki herhangi bir hüküm, ilgili yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz hale getirilirse, söz konusu hüküm, 
bu Sözleşmenin niyetlenilen amacına ulaşma konusunda, geçerli, yasal ve uygulanabilir bir şekilde, mümkün olan en yakın etkiye sahip olacak biçimde değiştirilecektir veya bunun mümkün olmaması durumunda, geçersiz 
olduğu ölçüde uygulamadan kaldırılacak ve silinecektir ve bu işlemlerin hiçbiri, bu Sözleşmenin başka herhangi bir hükmünü etkilemeyecektir. Taraflar, burada belirtildiği şekilde Ürünlerin satılmasına yönelik olarak BM 
Malların Uluslararası Satışı Konvansiyonu’nun uygulanabilirliğinden feragat etmektedirler. Bu Sözleşme, Satıcının şirket merkezinin bulunduğu yerdeki yargı alanına ait kanunlara göre yürütülecektir ve Alıcı da, Satıcının 
şirket merkezinin bulunduğu yerdeki yargı alanına ait mahkemelerin yargı yetkisine tabi olacağı konusunda mutabık kalmaktadır. Başka türlü belirtilen durumlar dışında, bu Sözleşme kapsamında yapılan tüm bildirimler, 
yazılı olarak ve fiili teslim ya da e-posta veya alındı belgesi talep edilmiş, iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilecektir ve şahsen teslim edildiğinde veya e-posta ile gönderildiğinde ya da ön ödemeli posta servisine 
iletildikten sonraki üç (3) gün içerisinde ulaşmış olduğu düşünülecektir. Bu K&H’lerin ilk paragrafında başka türlü belirtilen durumlar dışında, bu belge, Ürünlerin satışı ve satın alınmasına yönelik, taraflar arasındaki yazılı 
mutabakatın tamamını teşkil etmektedir ve buraya, sözleşme konusu ile ilgili olarak, açık ya da imalı bir biçimde dahil edilmemiş, herhangi bir mutabakat, anlaşma ve beyan mevcut değildir. Bu K&H’ler üzerinde yapılan 
hiçbir değişiklik, Satıcı tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, Satıcı üzerinde bağlayıcılık taşımayacaktır. 


