SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI
1.TANIMLAR
1.1 Bu Koşullar için uygulanacak tanımlamalar ve kuralların yorumlanması aşağıda belirtilen şekildedir:
“Satıcı”, Cevizli Mah. 30 Ağustos Cad. No:13 B Blok D:127 Maltepe, İstanbul / Turkey adresinde ticari
faaliyet gösteren BGB Analytik Laboratuvar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi‘ni ifade eder.
"Alıcı", Satıcı’dan Mal satın alan kişi, firma veya şirket, yetkili veya kamu kurumunu ifade etmektedir.
"Sözleşme", Satış Şartları ve Koşullları ve/veya EK 1’de yer alan Sipariş Formu’nu ifade etmektedir.
"Sipariş Formu", Malın satışı ve satın alınması için Alıcı ve Satıcı arasında, bu koşullar dahilinde EK
1’de yer alan Sipariş Formu’nu ifade etmektedir.
"Mal", Satıcı tarafından Alıcı’ya temin edilen, Sözleşme’de kararlaştırılmış olan her türlü mal, donanım,
bileşen, yedek parça ve malzemeyi ifade etmektedir (bunların herhangi bir parça veya parçaları dahil
olmak üzere).
Bu Koşullar’da Satıcı ile Alıcı birlikte “Taraflar”; ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.
1.2. Belirli bir yasaya yapılan atıf, kanunun yürürlükte olduğu zaman içinde gerçekleşen düzeltmeler,
uzatmalar, yeniden yürürlüğe girmeler, alt mevzuatlar ile mevcut haline yapılan atıftır.
1.3. Tekil kelimeler çoğulu, çoğul kelimeler tekili kapsar.
1.4. Koşulların başlıkları bu koşulların yorumunu etkilemez.

2. ŞARTLARIN UYGULAMASI:
2.1. Sipariş Formu bu Koşullar’ın eki ve ayrılmaz parçası olup Satıcı ve Alıcı’yı bağlar.
2.2. Bu Şartlar ve Koşullar’da uygulanacak herhangi bir değişiklik ve ürünler hakkında herhangi bir
beyan, yazılı olarak ifade edilmedikçe ve her iki tarafın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadığı sürece
bir hükmü yoktur.
2.3.Alıcı tarafından yapılan hiçbir sipariş, Satıcı tarafından sipariş teyidi yazılı olarak bildirilmedikçe veya
Satıcı (sipariş teyidi öncesinde) Malları Alıcı’ya teslim etmedikçe, Satıcı tarafından kabul edilmiş
sayılmaz. İhracat satışları saklı olmak şartıyla, minimum sipariş tutarı 500,00 Euro’dur (beşyüz Euro)
ve 500,00 Euro (beşyüz Euro) altındaki siparişler Satıcı’nın takdirine göre kabul edilebilir.
2.4. Alıcı, kendi siparişindeki koşulların ve geçerli teknik özelliklerin tam ve doğru olarak belirtileceğini
garanti eder.
2.5. Sözleşme’nin olmadığı durumlarda, verilen herhangi bir fiyat teklifi, Satıcı’nın Alıcı’ya bir sipariş
onayı göndermesine kadar mevcudiyetini korur. Teklif, aksi belirtilmedikçe ve teklifin Satıcı tarafından
önceden geri çekmiş olmaması şartıyla, verildiği tarihten itibaren yalnızca 7 günlük bir süre için
geçerlidir.

3. TESLİMAT
3.1. Mal teslimi için Satıcı tarafından belirtilen tüm tarihler tahminidir ve teslimat için yapılan süre
bildirimleri esas alınmayacaktır. Herhangi bir tarih belirtilmemişse, teslimat zamanı işin niteliği de göz
önünde bulundurularak makul bir süre içinde olacaktır.
3.2. Bu koşulların diğer hükümlerine bağlı olarak, Satıcı, herhangi bir doğrudan, dolaylı veya bağlantılı
kayıptan (bu koşulların üçü de, sınırlama olmaksızın, ekonomik kayıp, kar kaybı, iş kaybı, itibar kaybı
ve benzeri kayıpları kapsar), mal teslimindeki bir gecikmenin(Satıcı’nın tedbirsizliği nedeniyle dahi olsa)
doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu masraf, zarar, gider veya harcamalardan sorumlu
olmayacaktır ve bu gecikme 180 günü aşmadığı sürece, Alıcı’ya Sözleşme'yi sonlandırma veya
feshetme hakkını vermeyecektir.
3.3. Herhangi bir nedenle, Alıcı teslim edilmek üzere hazır edilen malları kabul etmezse veya Alıcı’nın
uygun talimatları, belgeleri, lisans veya yetkilendirmeleri zamanında sağlamamasından dolayı teslimat
gerçekleşmezse
3.3.1. Mal teslim edilmiş sayılacaktır,
3.3.2. Satıcı, ikinci bir teslimata kadar Malı depolayabilir. Bundan dolayı Alıcı, ilgili tüm bakım ve gözetim
masraf ve giderlerinden (sınırlama olmaksızın, depolama ve sigorta dahil olacak şekilde) sorumlu
olacaktır ve bu süreç içerisinde Mal riski Alıcı’da olacaktır.
3.4. Satıcı ayrı partiler halinde mal teslimatı yapabilir. Her bir ayrı parti teslimat fatura edilecek ve
Sözleşme’ye uygun olarak ödenecektir.
3.5. Her parti teslimat ayrı bir Sözleşme olacaktır ve bir parti ile ilgili herhangi bir Sözleşme’nin iptali
veya sona erdirilmesi, Alıcı’ya başka bir sözleşme veya partiyi ödememe veya iptal etme hakkını
vermez.
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4. TESLİM YERİ
4.1. Satıcı tarafından aksi açıkça yazılı olarak belirtilmediği sürece, Satıcı Malları Alıcı’ya teslim
edecektir ve teslimat Alıcı’nın iş adresinde ("Teslim Noktası") gerçekleşecektir. Eğer teslimatın Alıcı’nın
herhangi bir bayisine yapılması istenirse bildirilen bu adres Teslim Noktası olarak kabul edilecek
olmakla beraber, Mal bizzat Alıcı’ya teslim edilmiş olarak kabul edilecek olup, bayiye yapılmış olan
teslimattan dolayı Satıcı ile bayi aralarında hiçbir hukuki ilişki kurulmuş sayılmayacaktır ve Satıcı’nın bu
işlem sebebiyle herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.
4.2. Alıcı masrafları kendine ait olmak kaydıyla Teslim Noktasında, mal yüklenmesi için yeterli ve uygun
ekipman, iş gücü ve el emeği de sağlayacaktır.

5. TAŞIMA ESNASINDA ZARAR VEYA HASAR
5.1. Satıcı, aşağıdaki durumlar haricinde taşıma sırasında oluşan Mal kayıp veya hasarından sorumlu
olmayacaktır;
5.1.1. Söz konusu kayba, eksikliğe veya hasara Satıcı’nın ihmalinin neden olması hali,
5.1.2. Eksiklik veya hasar durumunda teslim tarihinden itibaren iki gün içinde, teslimatın hiç
gerçekleşmemesi durumunda ise, normal şartlar altında malın teslim edilmesi gereken tarihten itibaren
makul bir süre içinde; Taşıyıcı ve Satıcı’nın yazılı olarak bilgilendirilmesi sonucunda Alıcı’nın kusurunun
bulunmadığının tespiti hali,
5.1.3. Malların hasar görmüş olması halinde Alıcı’nın; Satıcı’nın satış bölümünü iki gün içinde durumdan
haberdar etmesi ve mal teslim tarihinden itibaren yedi gün içinde muayene için malı Satıcı’ya iade
etmesi durumunda hasarın Satıcı kaynaklı olduğunun tespiti halinde.

6. DEĞİŞİM VE İADE
6.1. Satıcı, siparişin alınmasından sonra, Alıcı’ya haber vermek koşuluyla ve yapılan değişikliğin
aşağıdaki şartları sağlaması kaydıyla, teslimattan önce Mal’ın iyileştirilmesini sağlayabilir veya makul
değişiklikler yapabilir:
6.1.1. Değiştirilmiş ürünlerin performansı ve kalitesinin en az sipariş edilen Mal kadar yüksek olması,
6.1.2. Alıcı’nın rızası olmadan hiçbir fiyat değişikliği yapılmaması şartı ile.
6.2. Alıcı’nın talep ettiği özelliklere göre ithal edilen ürünler için, Alıcı bu siparişe dair bir değişiklik talep
ederse, yapılan değişiklik ile ilgili, Satıcı kendi takdirine bağlı olarak, Alıcı’dan söz konusu malların fatura
değerinin % 25 oranına kadar yalnızca değişiklik sebebiyle ücret talep edebilir. Alıcı’nın değişiklik talebi
sebebiyle Satıcı’nın uğradığı zararlardan Alıcı sorumlu olacaktır.
6.3. Alıcı’nın hatası sonucu, Alıcı ürünleri Satıcı’ya geri göndermek isterse ve Satıcı bu ürünlerin iadesini
kabul etmeye hazırsa, Satıcı, Alıcı’dan bu ürünlerin fatura değeri üzerinden % 25 oranında “yeniden
stoklama ücreti” talep etme hakkını saklı tutar. Bu tür geri dönüş masrafları Alıcı’ya ait olacaktır ve
ürünlerin kullanılmamış, ambalajlı, iyi ve satılabilir durumda olması gerekir.

7. RİSK / MÜLKİYET
7.1. Mal kargoya verildiği andan veya Alıcı tarafından Satıcı’nın işyeri adresinden bizzat teslim alındığı
andan itibaren Alıcı’nın riski altındadır.
7.2. Mal Sahipliği, Satıcı’nın aşağıda belirtilen hususlardan doğan tüm alacaklarını tam olarak almasına
(nakit veya açık hesabın kapatılması) kadar Alıcı’ya geçmeyecektir;
7.2.1 Malların toplam tutarı,
7.2.2. Alıcı’nın, Satıcı’ya herhangi bir hesapta olan, mevcut ve vadesi gelen tüm diğer borçları.
7.3. Malların mülkiyeti Alıcı’ya geçtiği zamana kadar, Alıcı hukuki statüsününaşağıdaki şekilde olduğunu
kabul ederek buna uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder;
7.3.1. Güvene dayalı olarak, Satıcı’nın emanetçisi konumunda malları elinde tutar.
7.3.2. Alıcı bu malları, kendine ve üçüncü taraflara ait diğer tüm mallardan kolaylıkla ayırt edilebilir
şekilde Satıcı’nın malı olarak (Satıcı’ya hiçbir maliyet yansıtmaksızın) saklar/depolar.
7.3.3 Malın üzerindeki veya mala ilişkin herhangi bir tanıtıcı işareti veya ambalajı tahrip edemez,
gizleyemez, işaretleyemez veya belirsiz hale getiremez.
7.3.4. Satıcı’nın memnuniyetini sağlayacak şekilde, malları uygun şartlar altında muhafaza eder,
Satıcı’nın namına malları tam fiyatından tüm risklere karşı sigortalı tutar. Alıcı, talep edilmesi halinde
Satıcı’ya sigorta poliçesi göstermekle yükümlüdür.
7.4. Alıcı, mülkiyeti kendine geçmeden önce yalnızca aşağıdaki koşullarda malı satabilir;
7.4.1. Yapılan bir satış, Alıcı’nın normal iş akışı içinde, tam piyasa değerinden sonuçlandırılacaktır.
7.4.2. Böyle bir satış, Alıcı’nın; Satıcı’ya ait olan malı vekaletsiz iş görme hükümleri uyarınca Satıcı
namına yaptığı bir satıştır.
7.5. Aşağıdaki durumlarda, Alıcı’nın mala sahip olma hakkı derhal sona erer;
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7.5.1.Alıcı’ya kendine karşı yapılmış bir iflas emri var ise veya, alacaklıları ile bir anlaşmaya gider veya
konkordato ilan eder ise veya borcunu ödeyemeyen borçlulara yardım için yürürlükte olan herhangi bir
yasal hükümden yararlanırsa, kurumsal olarak alacaklılar toplantısı (resmi veya gayrı resmi olsun) ile
toplanırsa, veya yeniden yapılanma ve birleşme amacıyla bir çözücü idari tasfiye dışında bir tasfiyeye
girerse (gönüllü veya zorunlu olsun), bir alıcı ve / veya yöneticisi, yönetici veya kendi girişimiyle veya
bunların herhangi bir parçası ile atanmış yönetici alıcı vekili varsa veya mahkemenin Alıcı‘ya bir yönetici
atanması için belgeleri tahakkuk ettirilmesi halinde ya da bir yönetici tayin etmek için Alıcı tarafından
niyet bildirimi verilmesi veya yöneticileri veya bir hissedarları tarafından verilmiş bir karar ile veya
Alıcı’nın tasfiyesi için herhangi bir mahkemeye bir dilekçe sunulduğunda veya Alıcı açısından bir
yönetim değişikliğine gidilmesi için veya Alıcı iflası veya olası iflasına ilişkin herhangi bir dava
başlatıldığında,
7.5.2. Alıcı’nın herhangi bir hacze uğraması, onun mülkiyeti üzerinden alınan ya da ona karşı kazanılan
veya Sözleşme veya Satıcı ve Alıcı arasındaki herhangi diğer sözleşme kapsamındaki herhangi bir
yükümlülüğüne uymakta veya yükümlülüğünü gerçekleştirmekte başarısız olması ya da borçlarını
ödeyemeyecek durumda olması veya Alıcı’nın ticaret yapmaktan vazgeçmesi halinde,
7.5.3. Alıcı, malları borcuna karşılık rehin veya mahsup ederse.
7.6. Herhangi bir malın sahipliği Satıcı’dan karşı tarafa geçmemiş olmasına bakılmaksızın, Satıcı mal
için ödemeleri istirdat etme hakkına sahiptir.
7.7. Alıcı’nın mülkiyeti sonlandığında, Alıcı, temsilcileri ve çalışanları, malların bulunduğu veya
depolanmış olabileceği yerlere, malları muayene edilmesi ve geri alması için Satıcı’nın girmesine kati
şekilde izin verir. Tarafınızca değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira ödemenin hagi banka

hesabına havale yapılmak suretiyle gerçekleşeceği konusunda ek bilgilerin de eklenmesi
yerinde olacaktır.
7.8. Sözleşme’nin feshi halinde, nasıl vuku bulursa bulsun, Satıcı’nın (ancak Alıcı’nın değil) bu 7.
maddedeki şartların içerdiği hakları yürürlükte kalacaktır.

8. FİYATLAR VE ÖDEME
8.1. Aksi Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, malın fiyatı, Satıcı’nın sipariş teklifinde
belirtilen fiyat olacaktır. Ürün fiyatına, KDV, ulaşım ve ek paketleme malzemeleri, taşıma ücreti, sigorta,
hiçbir vergi, masraf ve ücretler dahil değildir.
8.2. Aksi Satıcı tarafından Sipariş Formu’nda yazılı olarak kabul edilmedikçe, Madde 8.6 şartlarına da
tabi olarak, Mal bedelinin ödenmesi fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Euro cinsinden olacaktır.
Eğer Alıcı ödemeyi Türk Lirası Cinsinden yapmak isterse, ödeme günündeki en yüksek TCMB efektif
satış kuru üzerinden sözleşme tutarı kadar olan miktarı Türk Lirası cinsine çevirerek yapabilecektir.
8.3. Satıcı vadesinde ödenmeyen faturalar için, vade farkı faizi uygulama hakkını saklı tutar. Bu vade
farkı faizi, vadesi geçmiş miktar için ödeme tarihinden başlayarak, ödeme yapılana kadar aylık %5
oranında uygulanacaktır.
8.4. Satıcı’nın faturalarından herhangi birinin vadesinde Alıcı tarafından ödenmemesi, fatura
ödeninceye kadarki dönem için, faturanın ilgili olduğu Sözleşme’nin ve/veya Alıcı ve Satıcı arasındaki
mevcut sonraki başka bir Sözleşme’nin ifasını askıya alabilir.
8.5. Satıcı yukarıdaki Madde 8.4 hükmü altında, Sözleşme’nin ifasının askıya alınmasını takiben,
Alıcı’ya sunulan ödeme koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
8.6. Sözleşme kapsamında Satıcı’ya ödenecek tüm meblağ, Sözleşme’nin feshi üzerine diğer
hükümlere bakılmaksızın, derhal muaccel olacaktır.

9. MÜCBİR SEBEP
Doğal afetler, hükümetler arası ilişkiler, savaş veya ulusal acil durum, terör eylemleri, protestolar, isyan,
halk ayaklanması, yangın, patlama, sel, salgın hastalık, lokavt, grev veya diğer iş ihtilafları (taraflardan
birinin iş gücü ile ilgili olsun veya olmasın) veya taşıyıcıları etkileyen kısıtlama ve gecikmeler veya yeterli
veya uygun malzeme teminindeki güçlük veya gecikmeler dahil olmak üzere fakat sınırlama olmaksızın,
Satıcı’nın makul kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklanan, işi devam ettirmesi engellenen veya
geciktirilen durumlarda Satıcı teslimat tarihini erteleme veya Sözleşme’yi iptal veya Alıcı tarafından
sipariş edilen malların hacmini azaltma (Alıcı yükümlülük altına girmeden) hakkını saklı tutar. Söz
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konusu olayın 90 günü geçen sürekli bir dönem için devam etmesi halinde Alıcı Sözleşme’yi feshetmek
için Satıcı’ya yazılı bildirimde bulunmak hakkına sahip olacaktır.

10. GENEL HÜKÜMLER
10.1. Alıcı, Sözleşme imzalanarak siparişin verildiği tarihten itibaren 3 gün içinde siparişi iptal ederek
Sözleşme’den dönebilecektir. Bu hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcı’nın müşteri
hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin eğer teslim edilmişse;
kullanılmamış, hasar görmemiş ve ambalajının açılmamış, bozulmamış ve hasar görmemiş olması
şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura
aslının iadesi zorunludur. Eğer ürün Alıcı’ya teslim edilmişse, bu hakka ilişkin ihbarın ulaşmasını takip
eden yedi günlük süre içinde mal kontrol edilmek üzere iade alınır ve yapılan değerlendirmeler sonucu
ürünün kullanılmamış ve ambalajının açılmamış, bozulmamış, hasar görmemiş olduğunun tespit
edilmesi üzerine Alıcı’nın bu hakkın kullanımına binaen on gün içinde mal bedeli Alıcı’ya iade edilir.
Fatura aslı gönderilmezse, Alıcı’ya KDV tutarı ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. İade
edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır.
Alıcı’nın bu maddede belirtilmiş olan süreler dışında cayma, sözleşmeden dönme, sözleşmenin feshi
ve her ne ad altında olursa olsun Sözleşme’yi sona erdirmek istemesi halinde, madde 8 uyarınca
ödenmesi gereken bedel Satıcı tarafından hak edilmiş ve muaccel olmuş alacak haline gelecektir.
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler,
tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetlerdir. Ayrıca, sarf malzemelerde bu hakların
kullanılabilmesi için malın ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı
bulunmaktadır.
Halihazırda Satıcı stoklarında bulunmayan ve ithal edilmesi gereken ürünlerin teslimatında, ticari
teamüller de göz önünde bulundurularak makul bir süre içinde Satıcı tarafından siparişinin verilmesi
halinde yurtdışı transfer süreleri ve/veya bu konuda yaşanabilecek problemler, gümrükten
yaşanabilecek problemler ve gecikmeler, zorlayıcı sebepler ve her ne ad altında olursa olsun, bunlarla
sınırlı olmamak üzere, Satıcı’nın ihmali bulunmaması halinde yaşanabilecek gecikmelerden ve
aksaklıklardan dolayı Sözleşme’den dönme hakkı kullanılamayacaktır.
10.2. Satıcı, Sözleşme ile ilgili veya Sözleşmenin ihlalinden veya herhangi bir yasal yükümlülükten veya
haksız fiil veya ihmalden ortaya çıkan ve herhangi bir masraf, tazminat, hasar veya harcamalar için
Alıcı’ya karşı sorumlu olmayacaktır.
10.3. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya yetkili idari organ tarafından
tamamen veya kısmen kanunsuz, geçersiz, hükümsüz, feshi mümkün veya icra olunamaz bulunması
halinde, bu tür yasadışılık, hükümsüzlük, geçersizlik, feshi mümkün olma veya icra olunamazlık
ölçüsünde uygulanır ve bu Koşullar’dan ayrı olarak kabul edilir. Sözleşme’nin geri kalan hükümleri ve
söz konusu hükmün dışında kalan Koşullar kısmı tam olarak geçerliliğini ve etkisini devam ettirir.
10.4. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen yerine getirilmesinde aksama veya
gecikme olması, Satıcı’nın Sözleşme kapsamındaki haklarının herhangi birinden feragat etmesi olarak
yorumlanamaz.
10.5. Taraflar Sözleşme’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres
değişiklikleri usulüne uygun şekilde yazılı olarak karşı Taraf’a adres değişikliğinin gerçekleştiği tarihten
itibaren on gün içerisinde tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılan tebliğ, ilgili Taraf’a yapılmış
sayılır.
10.6. Sözleşme’nin Tarafları, Sözleşme’nin herhangi bir şartının buna taraf olmayan herhangi bir kişi
tarafından dava konusu edilemeyeceğini kabul eder.
10.7. Satıcı, Sözleşme veya Sözleşme’nin herhangi bir kısmını, herhangi bir kişi, firma veya şirkete
devredebilir.
10.8. Alıcı Sözleşme veya Sözleşme’nin herhangi bir kısmını, Satıcı’nın yazılı onayı olmadan devretme
hakkına sahip değildir.
10.9. Sözleşme’nin düzenlenmesine ilişkin damga vergisi dahil bütün vergi, resim ve harçlarla ilgili diğer
giderler Alıcı’ya aittir.
10.10 Satıcı, ürünler için hiçbir garanti vermemektedir. Alıcı, bu hüküm uyarınca garanti verilmediğini
bilerek sipariş verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.11 Bir ürünün kullanılması, yetkili makamlar tarafından özel bir izne bağlanmış olsa dahi, bu iznin
alınmasından, kullanılmasından ve/veya iznin alınıp alınmadığının araştırılmasından Satıcı hiçbir
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şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Alıcı, bu sebeplerle doğacak maddi ve manevi tüm zararları ve tüm
hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. Cezai Şart
11.1 Alıcı, işbu Sözleşme’nin tüm şartlarına uyacak ve bu Sözleşme’den kaynaklanan tüm
yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesine aykırı hareket ettiği, işbu
Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği veya Sözleşme’yi haksız şekilde
feshettiği takdirde Alıcı ………. Euro cezai şart olarak olarak Satıcı'ya derhal ödemeyi kabul, beyan ve
taahhüt eder.
11.2 Alıcı’nın bu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Satıcı'nın uğrayacağı
zararlardan dolayı talep edeceği maddi ve manevi tazminat hakları saklı olup, herhangi bir zararın
varlığı halinde Alıcı cezai şartın yanında Şirket’in uğradığı zararları da tazmin etmeyi kabul, beyan ve
taahhüt eder.
11.3 Alıcı, herhangi bir baskı altında kalmaksızın ve hür iradesi ile bu maddede yazılı hususları kabul
ettiğini, Sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde yukarıda yazılı cezai şart miktarını hiçbir
ihtara gerek kalmaksızın ödeyeceğini ve bu cezai şart miktarından indirim yapılamayacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.

12. HUKUK VE YARGI
Bu şart ve koşulların ve bununla ilgili konuların yapısı, geçerliliği ve gerçekleştirilmesi, her bakımından
Türk Hukuku’na göre hükmedilecektir. İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu Şartlar ve
Koşullar veya bununla ilgili konular hakkında herhangi bir ihtilafın çözümünde münhasır yargı yetkisine
sahiptir. Alıcı, Türk Mahkemelerinin yetki alanı dışında olsa dahi, faaliyet gösterdiği iş yeri adresine
gönderilmiş iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatı ihtar niteliğinde kabul edecektir.
12 (On İki) madde ve 5 (Beş) sayfadan oluşan işbu Sözleşme, Taraflarca karşılıklı teati edilerek
../.../2019 tarihinde 2 (İki) nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.
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