HAİFA STANDART SATIŞ KOŞULLARI
İşbu Standart Satış Koşulları taraflar arasındaki akdi ilişkinin genel kurallarını belirlemekte olup, Aralık
2015 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Önceden bildirimde bulunulmaksızın HAIFA TARIM GÜBRE
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından her zaman değiştirilebilir
1. Genel
İşbu Standart Satış Koşulları, HAIFA TARIM GÜBRE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(“Satıcı”)’in ürünlerinin (her biri “Ürün” ve hep birlikte “Ürünler”), Alıcı’ya satılması ile ilgili
müstakil ve münhasır koşulları teşkil eder; meğer ki aksi yazılı olarak, taraflar arasında münakit
bulunan muayyen tedarik sözleşmesinin hüküm ve koşullarında kabul edilmemiş olsun. İşbu
Standart Satış Sözleşmesinin hüküm ve koşulları ile anılan muayyen tedarik sözleşmesinin
hüküm ve koşulları arasında bir çelişki bulunması halinde, muayyen tedarik sözleşmesi hüküm
ve koşulları yürürlükte olur. Yazılı olarak yapılıp, Satıcı tarafından imzalanmadıkça, işbu
koşullarda yapılan hiçbir değişiklik hüküm ifade etmez. İşbu Standart Satış Koşulları, Alıcı
tarafından mesnet tutulabilecek her nev’i standart hüküm ve koşullarına karşı, Satıcının kabul
etmeme yönündeki irade beyanını teşkil eder.
2. Sipariş ve Kabul
2.1. Alıcı’dan sadır bir alım talebi, Satıcı’nın yazılı kabulüne tabidir. Satıcı’nın kabulünün,
Alıcı’nın alım talebinden farklılık teşkil etmesi durumunda, bu kabul, Satıcı’nın yeni ve
bağlayıcı olmayan teklif olarak değerlendirilir. Alıcı’nın Satıcı tarafından tümüyle kabul
edilen alım talebi, bu aşamadan sonra “Sipariş” olarak anılacaktır.
2.2. Alıcı’nın alım talebinin Satıcı tarafından kabul tarihini takiben 28 günden daha fazla
sevkiyat süresi gerektiren bir Sipariş olması halinde, Satıcı takdiri kendisine ait olmak üzere,
anılan Siparişe ilişkin fiyat, nicelik ve ödeme koşullarını değiştirebileceği gibi, bu şekildeki
Siparişi iptal cihetine de gidebilir.
2.3. Siparişin sevkiyatına başlanılmamış olmak koşuluyla, Alıcı, fiyat artışının bildirilmesini takip
eden 5 gün içinde Satıcı’ ya göndereceği yazılı bildirim ile Sipariş’ den vazgeçebilir.
3. İptal
3.1. Siparişler, Satıcı’nın yazılı rızası olmaksızın Alıcı tarafından iptal edilip değiştirilemeyeceği
gibi, Satıcı’nın bu yöndeki bir rıza beyanı, Satıcı’nın anılan Siparişi karşılamak için sarf ettiği
giderlerin karşılanmasına bağlıdır. Alıcı’nın, Satıcı’nın rızası olmaksızın bir Siparişi iptal
etmek veya değiştirmek istemesi veya önceden siparişi verilmiş Ürünleri teslim almaktan
kaçınması halinde; Satıcı, sahip olduğu diğer hak ve imkanlara halel getirmemek üzere;
anılan siparişin yerine getirilmesi ile ilgili olarak, Ürünlerin sipariş edilmesi, tedarik edilmesi
ve üretilmesi ile ilgili katlanmak zorunda kaldığı tüm masraflar ve ücretlere ve bunların yanı
sıra, iptal edilen Siparişin piyasa değerinin %5’ine tekabül eder şekilde iptal ücretine hak
kazanır. Bu durumda, Satıcı, gideri Alıcı’ya ait olmak üzere Ürünleri depolayabilir ve uygun
gördüğü koşullarda üçüncü şahıslara satışı yönünde tasarrufta bulunabilir. Bu şekildeki bir
tasarruf nedeniyle ortaya çıkan tüm gider ve harcamalar, Satıcı’nın ilk yazılı talebini takiben
Alıcı tarafından karşılanır.
3.2. Satıcı lehine olan diğer hak ve olanaklara herhangi bir etki etmeksizin; Satıcı, Alıcı’nın iflas
veya konkordato talebinde bulunması, borçlularını tek taraflı olarak ibra cihetine gitmesi,
tasfiye memuru ataması veya tasfiye talebinde bulunması veya işlerinin ve/veya
aktiflerinin idaresinin kayyıma devredilmesi; herhangi bir varlığı üzerine konulan takyidatı
yedi (7) gün içinde kaldıramaması, rızai olarak şirketin infasahı cihetine gitmesi veya
faaliyetine son vermesi veya muaccel borçlarını ödemeyi tatil etmesi durumlarında; bir
Siparişi iptal etmek ve gelecekteki tüm sevkiyatları askıya almak hakkını haizdir.
4. Fiyatlar ve Ödeme Koşulları
4.1. Fiyatlar ve Ödeme Koşulları ile sevkiyatın tabi olduğu INCOTERMS hükümleri, faturanın
arka yüzünde ve/veya Alıcı tarafından satın alınan Ürünlerle birlikte gönderilen Sevk
İrsaliyesinde belirtilir.
4.2. Faturanın arka yüzünde ve/veya Ürünlere ilişik Sevk İrsaliyesinde aksi belirtilmedikçe,
ödeme, en geç fatura tarihini takip eden 30. (otuzuncu) günün sonunda, faturada belirtilen

para cinsinde yapılır. Ödemenin zamanı, hayati ve işin aslına mütaaliktir. Taraflar arasında
yabancı para cinsinden mutabakat sağlanması ve faturanın TL olarak düzenlenmesi
durumlarında, SATICI’nın kur farkından doğan / doğacak alacak hakları saklıdır.
4.3. Ürünlerin ve ya belgelerin teslim yeri önem arz etmeksizin, ödemenin ifa yeri, Satıcı’nın
işyeridir.
4.4. Satıcı’nın fiyatlarının veya ödeme koşullarının, Sipariş tarihi ile sevkiyata başlama tarihi
arasında, genel manada değişmesi durumunda, Satıcı, sevkiyat tarihinde geçerli olan
fiyatları ve ödeme koşullarını uygulama hakkına sahiptir. İdari yaptırımlar haricinde kalan
sebeplerden ortaya çıkan fiyat artışı halinde ve Siparişe konu Ürünlerin henüz sevkiyatına
başlanılmamış olması şartıyla, Alıcı, fiyat artışının kendisine bildirildiği tarihi takip eden beş
(5) gün içinde yapacağı yazılı bildirim ile Siparişten dönebilir.
4.5. Satıcı, ödemenin nakden ve defaten banka havalesi veya kesin ve teyit edilmiş akreditif
yoluyla yapılmaması durumunda; kendi aleyhine bir dava veya talep hakkı yaratmaksızın
Ürünleri sevk etmekten imtina etmek veya ödemeyi kabul etmemek hakkına sahiptir.
Ödemenin, akreditif yoluyla yapılması halinde, bir Türk bankasının takas teyit bankası
konumunda olması gereklidir.
4.6. Alıcı, Satıcı’ ya karşı olan ödeme yükümlülüklerini, muacceliyet tarihlerinde, işbu Madde
4’ün hüküm ve koşulları dairesinde yerine getirmeyi taahhüt eder. Muaccel hale gelen bir
ödemenin yerine getirilmemesi, Alıcı’nın akdi yükümlülüklerinin esaslı ihlalini teşkil eder.
Ödeme konusunda temerrüde düşülmesi durumunda ve taraflar arasında başkaca bir
mutabakata varılmamışsa, Satıcı, Alıcı’dan muaccel ve ödenmemiş durumda bulunan tüm
alacakları için, muacceliyet gününden başlayarak, fiili ödeme gününe kadar yıllık % 25
oranında gecikme faizi talep etmek hakkını haizdir.
5. Sevkiyat; Gönderim Süreleri; Ambalajlama
5.1. Sevkiyat yükümlülüğü, Alıcı’nın alım talebine karşı Satıcı tarafından yapılan yazılı kabul ile
başlar. Uluslararası Sevkiyatlara Uygulanan Ticari Teslim Terimleri (örn. CIF veya FOB),
Alıcı’ya tanzim edilen faturada veya yüklenen Ürünlere iliştirilen Sevk İrsaliyesinde
belirtilecek ve bu terimler, buradakilere aykırılık teşkil etmediği müddetçe, Siparişin
tamamlandığı tarihte yürürlükte olan INCOTERMS listesine göre yorumlanacaktır.
Herhangi bir INCOTERM belirtilmemişse, anılan alım talebi ile ilgili Satıcı’nın
yükümlülüklerini Ex-works olarak yerine getireceği anlaşılır.
5.2. Alıcı tarafından, Ürünlere ilişkin gerekli idari izin ve onaylar alınmadıkça, Satıcı herhangi bir
Ürünü sevk etmek mecburiyetinde değildir. Özellikle belirtmek gerekir ki, Alıcı, varış
ülkesinin ulusal düzenlemeleri gereğince alınması gereken tüm izinleri, yetkilendirmeleri
ve onayları almaktan tek başına sorumludur. Satıcı tarafından hazırlanması gereken bir
belge bulunması halinde, durumun, Alıcı tarafından yazılı olarak bildirilmesi
gerekmektedir.
5.3. Aksi açıkça mutabık kalınmadıkça, teslim tarihleri esasa mütaalik olmayıp, en iyi
öngörülerden ibarettir. Satıcı, Ürünleri, öngörülen teslim tarihinde teslim etmek için
şartların gerektirdiğini yapmayı taahhüt eder. Satıcı, kullanılabilir sevkiyat seçeneklerini
göz önünde bulundurarak, Ürünlerin teslim tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Yüklemede olması tahmin edilen tüm gecikmeler, Alıcı’ya bildirilecektir.
5.4. Dökme yük teslimi söz konusu olması halinde, Satıcı, sipariş edilen Ürünlerin tam miktarını
Alıcı’ya sevk etmek için üst düzey çaba gösterecektir. Her halükarda, Alıcı, ilgili sipariş
talebinde belirtilen Ürünleri %5’i aşmayan bir sapma olması halinde kabul edecektir. Böyle
bir durumda, bu tür bir deniz aşırı siparişin mümkün kıldığı ölçüde, fatura tutarı, sevkiyat
tutarına göre tadil edilecektir.
5.5. Alıcı, teslimi takiben Ürünlerin hasara uğramaması için, Ürünlerin konteynerdan
indirilmesi, kamyonlara yüklenmesi ve her nev’i den nakliye ile ilgili sorumlulukları tek
başına üstlenmektedir.
6. Ürün Kalitesi; Ürünlerin Teftişi

6.1. Başkaca bir kabule varılmadıkça, Ürünlerin nitelikleri, Satıcı’nın www.haifatarim.com
adresindeki web sitesinde yer alan Satıcı’nın Ürün Şartnamelerinde belirlenmiştir.
6.2. Alıcı, hata ve eksikliklerin tespiti amacıyla, teslimi takiben ürünleri teftiş etmeyi taahhüt
eder. Teslim edilen Ürünlere ilişkin başvurular, yazılı olarak, Ürün kullanılmadan önce ve
her halükarda, Ürünün Alıcı’ya teslimini takip eden on (10) gün içinde yapılmak zorundadır.
Bu yönde bir bildirim, tespit edilen hataların kapsam ve karakteristiğine ilişkin olarak
detaylı bilgi vermek zorundadır. Satıcı’ ya yönlendirilen bu taleplere ilişkin araştırma
yapmak için makul süre verilir. Makul bir teftiş ile anlaşılabilir nitelikte bir hatanın, Alıcı
tarafından teslimi takip eden on (10) gün içinde bildirilmemiş olması durumunda; Alıcı, bu
yöndeki talep hakkından vazgeçmiş sayılacağı gibi, buna dayalı olarak dava ve talep
haklarını, sözleşmeyi feshetme hakkını veya siparişini ve/veya kabulünü geri almak hakkını
da kaybeder.
7. Elverişlilik; Yasal Gereklere Uygunluk; Güvenceler
7.1. Alıcı, Satıcı’nın Ürünlerinin, Alıcı’nın alım gayesine ve kullanılacakları koşullara uyduğunu
ve kullanım yönünden Alıcının arzu ettiği elverişliliğe sahip olduğunu tayin ve tespit etmek
konusunda tek sorumludur. Satıcı tarafından, Ürünlerin uygunluğuna veya tatbikine ilişkin
verilmiş bir bilgi veya tavsiye dahi olsa, bu, Alıcı’nın kendi araştırma ve denemesini yapmak
mecburiyetini ortadan kaldırmaz.
7.2. Aşağıda belirtilen 7.8. madde hükmüne tabi olmak üzere; Ürünlerin teslimini takip eden
herhangi bir süre zarfında, Alıcı’nın bir Ürünün hatalı olduğunu belirtmesi ancak bu
bildirimin yukarıda 6.2. maddede belirtilen şekilde bildirilememesi halinde; Alıcı, Üründe
tespit ettiği hatayı, ona ilişkin makul ölçüde detaylı bilgi ile birlikte tespitini takip eden on
(10) gün içinde yazılı olarak Satıcı’ ya bildirmek zorundadır. Alıcı’nın işbu bildirim
yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi, Alıcı’nın buna ilişkin talep haklarından feragati
anlamına geleceği gibi, Alıcı buna ilişkin Sözleşmeyi fesih veya siparişten cayma haklarını
da kaybeder.
7.3. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Ürünlerin ithali, ihracı, nakliyesi, depolanması ve
kullanımının yasallar ve diğer mevzuat ile uyumlu olmasından Alıcı sorumludur.
7.4. Satıcı, Ürünlerin yanlış ve maksadı dışında kullanılması ile ilgili olarak veya Alıcı’nın yasal
veya akdi yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir. Satıcı, herhangi bir şekilde başkaları tarafından modifiye edilmiş bir
Üründeki hata dolayısıyla veya bu Ürünün sebebiyet verebileceği zararlar dolayısıyla
sorumlu olmayacaktır.
7.5. Ürünlerin hatalı olması ve bu hatanın usulüne uygun olarak bildirilmiş olması halinde,
Satıcının sorumluluğu, seçim hakkı kendisine ait olmak üzere, Ürünü hatalı olmayan yenisi
ile değiştirmek veya ürün ile ilgili olarak Alıcıyı alacak kaydı oluşturmaktır. Satıcıya iade
edilen ve Satıcı tarafından yenisi ile değiştirilen Ürünler, Satıcı’nın mülkü haline gelir.
7.6. Bu metnin 7.5. maddesinde açıkça belirtilenler haricinde, Satıcının, Alıcıya karşı,
sözleşmeden, haksız fiilden veya Ürünlerin temini ile ilgili herhangi diğer bir nedenden
başkaca bir sorumluluğu doğmayacaktır. Satıcını sorumluluğunun sınırı, talep ve şikayete
konu olan Ürünün satış fiyatıdır. Hiçbir hal ve şartta (sözleşmeye aykırılık veya haksız fiil
veya benzer hiçbir durumda), Satıcı, Alıcıya karşı, gelir kaybı (doğrudan veya dolaylı)
nedeniyle veya herhangi bir muhtemel zarar, özel zarar, netice zararı veya kaybı nedeniyle
sorumlu olmayacaktır.
7.7. İŞBU KOŞUL İKAME BİR KOŞUL OLUP, TATMİN EDİCİ KALİTE VE UYGUNLUK BEYANINDA
BULUNULMASI HALİNDE VEYA BUNUN BİR MEVZUATIN VEYA İDARİ DÜZENLEMENİN
GEREĞİ OLMASI HALİNDE ( TÜRK KANUNLARININ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE) TÜM DİĞER
HÜKÜMLERİ, KOŞULLARI VE TEMİNATLARI KONUSUS KILAR.
7.8. Yukarıda 7.2. madde hükmüne halel getirmemek kaydıyla, Satıcı’ ya karşı, Alıcı tarafından,
işbu Standart Satış Koşulları tahtında yöneltilecek dava ve talep hakları, Ürünlerin
tesliminin tamamlanması tarihinden veya ürünlerin tesliminin gerçekleştirilememesi
tarihinden itibaren bir (1) yıl geçmekle ortadan kalkar.
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7.9. Satıcı, Alıcı’ya karşı, Alıcı’ya yöneltilen üçüncü taraf talepleri dolayısıyla sorumlu değildir.
Alıcı, Ürünlere ilişkin olarak, üçüncü şahısların doğrudan Satıcıya yönelttiği talepleri
karşılamak zorundadır.
7.10. İşbu Standart Satış Koşullarında yer alan hiçbir hüküm, Satıcı’nın hileli takdim
dolayısıyla veya Satıcı’nın ihmali neticesinden ortaya çıkan ölüm veya cismanı zararlar
dolayısıyla olan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz veya sınırlamaz.
Mahsup
Alıcı, işbu Standart Satış Koşulları dairesinde, Satıcı’ ya borçlu olduğu bir edim ile Satıcı’nın
kendisine borçlu olduğu bir edimi birbirinden mahsup edemez. Satıcı, işbu Standart Satış
Koşulları dairesinde, Alıcı’dan alacaklı olduğu edimler ile muaccel olup olmadığına
bakılmaksızın, Alıcı’ya karşı borçlu olduğu edimleri, ifa yeri veya ifanın para birimi gibi hususlar
önem arz etmeksizin, Alıcı’ya vereceği yazılı bir bildirim ile birbirinden mahsup edebilir.
Teminat
9.1. Taahhüt edilen bir yükleme gününde, Alıcı’nın Satıcı’ ya karşı muacceliyet kesbetmesine
karşın ödenmemiş yükümlülükleri olması halinde, Satıcı, buna ilişkin kendisine sağlanmış
diğer başvuru olanaklarına halel gelmeksizin, Alıcı’ya her türlü mal sevkiyatını durdurabilir.
9.2. Diğer haklara halel getirmemek kaydıyla, Satıcı, kendi makul değerlendirmesi neticesinde,
Alıcı’nın nazarındaki kredibilitesini yitirdiği neticesine varırsa, seçimi kendisine ait olmak
üzere; akreditif sürelerini iptal edebilir, takip eden sevkiyatları askıya alabilir, takip eden
sevkiyatları ön ödeme şartına bağlayabilir ve/veya Alıcı’nın kendisine kabul edilebilir
teminatlar ve garantiler sunmasını talep edebilir.
Mülkiyet ve Sigorta
10.1. Her bir Ürüne ilişkin satış bedelinin tam ve eksiksiz olarak Satıcı’ ya ödenmesine kadar,
Ürünler, Satıcı’nın mülkiyeti altında teati olunmaya devam eder. Taraflar, ödeme
yükümlülüklerini ihlali halinde, Satıcı’nın, Alıcı’nın izni ve/veya herhangi bir yargı kararına
gerek olmaksızın, Ürünlerin bulunduğu yere girebileceği ve Ürünlerin zilyetliğini ele
alabileceğini kabul ederler. Yukarıdaki düzenlemeye halel gelmeksizin, Alıcı, işbu Standart
Satış Koşullarını imzalamakla, bu konuda da özel bir izin vermiş sayılır.
10.2. Ürünlerin mülkiyetinin Alıcı’ya geçmesi öncesinde, Satıcı, her zaman ve sözleşmenin
feshedilmiş olması şartı aranmaksızın Ürünleri geri isteyebilir. Bunun yanı sıra, sevk edilen
Ürünlere ilişkin satış bedelinin tamamı ödenmeden, Alıcı, Ürünlerin zilyetliğini alamaz ve
bu itibarla, Ürünlerin, Alıcı tarafından satış ilişkisi ile veya Alıcı’nın sunduğu diğer hizmetler
nedeniyle üçüncü şahıslara devir ve teslimi gerekliyse, Satıcı, sevk edilen Ürünlerin zilyetliği
anılan üçüncü kişiler tarafından iktisap edilmeden önce satış bedelini müeccel vadeleri ile
birlikte talep etmek hakkını haizdir. Yukarıdaki düzenlemeye halel gelmeksizin, Alıcı, işbu
Standart Satış Koşullarını imzalamakla, bu konuda da özel bir izin vermiş sayılır.
Mücbir Sebep
Satıcı, Mücbir Sebepler dolayısıyla ortaya çıkan herhangi bir kayıp ile ilgili sorumlu
olmayacaktır. Buna göre, Mücbir Sebepleri (bunlarla sınırlı olmamak üzere) patlamalar,
yangınlar, ayaklanmalar, sabotaj, savaş, istimlak veya devletleştirme, doğal afetler, fırtına,
felaketler, Alıcı veya Satıcının tabi olduğu ülkelerin Kanun ve nizamnameleri, liman işçilerinin
veya kara taşıtları ekim elemanlarının grevleri ile Satıcı’nın kontrolünün ötesinde oluşan tüm
diğer haller oluşturur. Satıcı, Mücbir Sebep halinde, Alıcıyı mümkün olan en makul süre
zarfında, mücbir sebebin muhtemelen devam edeceği süreyi de belirtmek suretiyle
bilgilendirir. Böyle bir durumda, Satıcı, ortaya çıkan Mücbir Sebep durumunun etkilerinin
ortadan kalkması ve anılan Mücbir Sebep halinin Alıcı’ya etkilerini en aza indirmek için
mümkün olan tüm çabayı sarf etmek zorunda olmasının yanı sıra; yükleme tarihini değiştirmek
veya Mücbir Sebep halinin niteliğine bağlı olarak Alıcı’nın Siparişini iptal etme hakkını haizdir.
Fikri Mülkiyet Hakları
İşbu Standart Satış Koşulları çerçevesinde, Alıcı’ya hiçbir izin veya patent hakkı veya telif veya
tescilli marka kullanma hakkı veya ticari unvan kullanma hakkı veya başkaca herhangi bir fikri
hak açık veya zımni olarak devredilmemektedir.

13. Hükümlerin Bölünebilirliği
Hükümlerin her biri, kendi başına anlamı ve amacı olan bağımsız hükümler olup; herhangi bir
hükmün ya da hükümlerin uygulanamaz hale gelmesi veya hükümsüz olması halinde dahi diğer
hükümler geçerliliğini sürdürecektir.
14. Feragat
Satıcı’nın, Alıcı’nın herhangi bir yükümlülüğünün ihlali veya temerrüt durumu halinde,
kendisine tanınmış hakları kullanmaması; anılan hakları kullanmaktan feragat ettiği anlamına
gelmeyeceği gibi, ileride benzer bir durumda anılan hakları kullanmasına halel getirmez.
15. İletişim
Bir taraftan, yek diğerine yapılacak tüm bildirimler, gönderilecek tüm talepler ve hülasa tüm
iletişim yazılı olarak yapılmak ve diğer tarafın tescilli adresine gönderilmek zorundadır. İşbu
Standart Satış Koşulları veya buna istinaden yapılan bir Sözleşme, hiçbir şekilde üçüncü
şahıslara hak bahşeder şekilde yorumlanamaz.
16. Sözleşme’nin 1. Maddesinde de belirtildiği gibi Sözleşme Satıcı’nın imzası ile geçerlidir, bu
Sözleşmenin herhangi bir hükmünü kabul etmemeniz, Sözleşmenin ve taraflar arasındaki
satış ilişkisinin Satıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelmez. Satıcı bu durumlarda siparişi
iptal etme veya yerine getirmeme haklarını saklı tutar. TARAFLAR ARASINDAKİ BU SATIŞ
İŞLEMİ, E-POSTA VB. ÇEŞİTLİ İLETİŞİM YOLLARI İLE YAZIŞMALARI VE BİLDİRİMLER BU
SÖZLEŞMENİN HER BİR HÜKMÜNÜN ALICI TARAFINDAN KABUL EDİLDİĞİ ANLAMINA GELİR.
17. İhtilaf halinde Antalya mahkeme ve icraları yetkilidir.
HAIFA GROUP ("Satıcı") gıda endüstrisi için gıda katkı maddeleri üretmektedir. Aşağıda, doğrudan
kullanım veya bir başkasına devir/satış için bir gıda katkı maddesi satın alan herhangi bir kuruluşun
("Alıcı"), ürünün Satıcı'nın sitesinden teslim alındığı andan itibaren bakımına ilişkin, ürünün
kullanımları, depolama şekli, nakliyesi, nakliyesi ve kullanımı dahil olmak üzere, üstlendiği beyan ve
taahhütler yer almaktadır.
İLGİLİ MEVZUAT GEREKLİLİKLERİNE UYUM
1. Alıcı, bir ürünün üretim için hammadde olarak kullanılması ve/veya yeniden paketlenmesi ve/veya
işaretlenmesi ve etiketlenmesi de dahil olmak üzere, bir üretim lisansı ve/veya iyi üretim uygulaması
(GMP) lisansı gerektiren herhangi bir faaliyet ve/veya varış ülkesindeki yetkili bir otorite tarafından
gerekli olan ilgili lisanslar da dahil olmak üzere, bu faaliyet için gerekli olan tüm lisanslara ve izinlere
sahip olduğunu beyan ve garanti eder. Bu ve benzeri diğer faaliyetler ancak gerekli lisansları almış bir
tesiste gerçekleşebilir.
2. Alıcı, tüm izinlerinin, lisanslarının ve yetkilerinin geçerli olduğunu ve söz konusu lisans ve izinlerin ihtiyaç
duyulduğu sürece ve bunlarla ilgili yasal maruz kalma sürdüğü müddetçe geçerli kalacağını düzenli olarak
tasdik eder.
3. Satıcının ürünlerinin kullanımını içeren her türlü depolama, nakliye, dağıtım ve üretim faaliyeti,
yürürlükteki herhangi bir yasanın gerekliliklerine uygun olarak ve ürün özelliklerine uygun olarak ürünün
kalitesine ve güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilir.
4. Satıcı tarafından üretilmiş ürünlerin içerik etiketleri, ürün etiketinde üreticinin adı ve üretim yerinin
belirtilmesi de dahil olmak üzere, ihracat amaçlıysa menşei ülkedeki veya varış ülkesindeki ürün
mevzuatı kapsamında gerekli olan her şeyi listeler. Ürünün kalitesiyle ve/veya güvenliğiyle alakalı
herhangi bir doküman yalnızca Alıcı’da olmalıdır.
5. Alıcı tarafından tekrar ambalajlama yapılması durumunda, Satıcı’nın logosu veya başka bir markası
kullanılmayacaktır.
6. Alıcı, Satıcı’nın diğerlerine tedarik edilecek tüm ürünlerinin, standart uygulama dahil, geçmişte veya
gelecekte gerekli tüm regülasyonlara göre olacağını ve ilgili mevzuatın, spesifikasyonlarının veya ilgili
varış ülkesinin tandartlarının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde olacağını beyan eder.

7. Alıcı, herhangi bir yasa (Kusurlu Ürünler Kanunu, 5740-1980 ve ürünlerin, ticari malların etiketlenmesine
ve ambalajlanmasına dair, tüketiciyi koruyan her türlü kanun da dahil olmak üzere) ya da sözleşme
uyarınca, yeniden paketleme ve/veya diğer faaliyetlerden kaynaklanan, üretime ve/veya depolamaya
ve/veya nakliyeye ve/veya taşımaya ve/veya kötü muameleye ve/veya pazarlamayla ilişkin, ürünlerdeki
herhangi bir insan ve/veya her çeşit varlık tarafından gerçekleştirilmiş her türlü kayıp ve/veya hasar
ve/veya zarardan, tek başına sorumlu olur.
ÜRÜNÜN SORUMLU KULLANIMI
8. Satıcının ürün(ler)iyle ilgili herhangi bir kullanımı ve/veya faaliyeti, yürürlükteki herhangi bir
yasaya ve yalnızca ürün(ler)in spesifikasyon(lar)ında görünen gereksinimlerine ve
talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

9. Alıcı, ürün(ler)in kullanımının, özellikle kullanılan dozaj açısından, menşe ve/veya varış
ülkelerinde ürün için geçerli olan mevzuata uygun olmasını sağlamaktan sorumludur.
10. Alıcı, Satıcının ürünlerini, Satıcı tarafından belirtilen son kullanma tarihlerinden sonra
kullanmayacak ve Satıcıdan ürünün süresi dolmadan önce aksini yapmasına izin veren yazılı
onay alınmadıkça, Satıcının herhangi bir ürününün son kullanma tarihinin başka bir tüzel kişi
için uzatılmasını onaylamayacaktır.
11. Alıcı, herhangi bir yasa uyarınca gerekli olan ve Satıcı'nın ürünlerine yerleştirilen etiketlemeyi,
gizleme, çıkarma, ekleme ve/veya silme dahil olmak üzere değiştiremez, meğer ki yasalara
uygun olarak ve yetkili makamdan onay alırken gerekli olduğu ölçüde ve Satıcının değişiklik
konusunda güncellenmesi mevcut olsun.
12. Alıcının ürüne yönelik muamelesi ve/veya uygunsuz depolama, nakliye, yeniden paketleme,
etiketleme, ürün seyreltme vb. dahil olmak üzere ürünle birlikte veya ürün üzerinde
gerçekleştirdiği imalat eylemlerinin doğrudan veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan her
türlü zarardan ve/veya kusurdan Alıcı sorumludur. Ürünlerin varış noktasına teslimine kadar
depolanması, nakliyesi ve tedariğinden yalnızca Alıcı sorumludur.
13. Alıcı, Satıcı'nın ürün(ler)inin, Satıcı'dan teslim alındığı andan, satıldığı ana kadar, ürünün raf
ömrünün bitiminden itibaren en az bir yıl veya daha uzun bir süre içinde, varış ülkesinin
ihtiyacına uygun olarak, ürün(ler)in ihtiyaca göre etkin takibini ve lokasyonunu sağlayacak
şekilde tam ve belgeli takibini sürdürecektir.
14. Satıcının ürün(ler)inin Alıcının sitesinde geri çağrılması durumunda, ürün(ler) Satıcı ile
koordineli olarak ele alınacaktır. Her halükarda, ürün/ürünlerin uygunsuz kullanımının
şüphesiz önleneceği şekilde ürün, yürürlükteki herhangi bir yasaya göre imha edilecektir.
15. Alıcı işbu sözleşmede taahhüt ettiklerini yerine getirmek için gerekli olan bilgi, deneyim,
beceri, finansman ve işletme kabiliyetine ve diğer tüm araçlara sahip olduğunu beyan eder.
SATICININ BELGELERİNİ KULLANIM YASAĞI
16. Alıcı, Alıcı tarafından ek üretim sürecinden geçen ürün(ler)le ilgili olarak, ürün(ler)in kalitesini
ve/veya güvenliğini doğrulayan spesifikasyonlar, analiz sertifikaları, beyanlar (alerjen beyanları dahil)
ve/veya diğer belgeler dahil, yeniden paketleme veya depolama dışındaki diğer faaliyetler de dahil
olmak üzere, Satıcı tarafından ibraz edilen diğer tüzel kişilik belgelerini bu belgeler Satıcı tarafından
sağlanmış olsa dahi Satıcı’nın önceden yazılı onayını almadan sağlamayacaktır.
17. Satıcının belgeleri, Alıcı tarafından, kısmi veya tamamen de olsa, herhangi bir internet sayfasında
veya diğer medya sitelerinde Satıcı’nın yetkilisinin önceden yazılı onayı alınmadan yayınlanamaz.

SATICIYLA İLETİŞİM
18. Alıcı, Satıcının ürünüyle ilgili bir şikayet ve/veya Satıcının ürünüyle ilgili bir güvenlik olayı endişesi
ile ilgili olarak Satıcı tarafından talep edilen her türlü bilgiyi sağlamakla yükümlüdür. Gönderilen
bilgiler, diğerlerinin yanı sıra, Alıcının, Satıcının ürünlerini saklama ve taşıma şekline ve/veya ürünlerin
Alıcı ve/veya diğer herhangi bir tüzel kişi ve/veya Satıcının ilgili olduğuna inandığı diğer bilgiler, bu
hususta tamamen Satıcının takdirindedir.
19. Alıcı, Satıcı'nın ürünlerinin kullanılmasının ardından ürün kalitesi ve/veya güvenliğindeki bir
eksiklikle ilgili olarak başka bir kuruluş tarafından yapılan herhangi bir yaklaşım veya şikayeti derhal
Satıcıya bildirecektir.
20. Alıcı, özellikle ürünün kullanımının ve/veya pazarlamasının durdurulmasını ve/veya acil olarak geri
çağrılmasını gerektirebileceği durumlarda, ürün(ler)in güvenliğinde eksikliğe dair endişe ortaya
çıktığında Satıcıyı derhal bilgilendirecektir. Yetkili bir mahalli idare ve/veya yurt dışındaki bir makam
tarafından bu tür bir talep ve/veya talep ileri sürüldüğünde, Satıcıya derhal bilgi verilecektir.
21. Satıcı, herhangi bir nedenle, ürünün pazarlama kanallarından acil olarak geri çekilmesi gerektiğine
karar verirse, Alıcı, ürünün pazarlama kanallarından mümkün olan en kısa sürede kaldırılmasını
sağlamak için tam işbirliği yapacağını garanti eder. Bu çerçevede: (a) Alıcı, ürünün iadesini veya
pazarlama kanallarından kaldırılmasını sağlamak için gerekli tüm bilgileri mümkün olan en kısa sürede
Satıcıya sağlamayı taahhüt eder; (b) Alıcı, Satıcının talimatlarına göre hareket edecek ve mevcut takip
belgelerine göre, Satıcının ürünlerinin gönderildiği müşterilere ve/veya Satıcı tarafından üretilen
içerikleri içeren ürünler hakkında aciliyetle geri çağırma başlatıldığı konusunda bilgi verecektir.
22. Alıcı, Satıcıdan önceden yazılı onay almadan Satıcının ürünleri hakkında herhangi bir bilgi
vermeyecektir. Alıcı, kanunen yetkili bir merciden gelen talep üzerine Satıcı'nın ürünleri hakkında bilgi
vermek zorunda kalırsa, Alıcı bu hususu ivedilikle Satıcı'ya bildirir.
23. İşbu Sözleşme'nin Standart Satış Koşulları'nın 1. bölümünde belirtildiği üzere, Satış
Sözleşmesi'nin bütünüyle kabul edilmemesi, Satıcı'nın talep ettiği ürün ve/veya hizmeti
Sözleşme'ye tabi olmadıkça tedarik edememesi nedeniyle satış işleminin olmadığı anlamına gelir.
Meğer ki bu Satış Sözleşmesinde belirtilen koşullar yerine getirilsin.
İŞLEMİN TAMAMLAMASI, BU SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ TÜM ŞARTLARI VE GEREKLİLİKLERİ BÜTÜN
OLARAK KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR.

