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GENEL ŞARTLAR VE SATIŞ KOŞULLARI 

1. Akmetal Metalürji Endüstrisi A.Ş. ("Akmetal") tarafından Alıcı'ya bir satışın konusu 
olan mallar "Ürünler" olarak adlandırılır. Akmetal tarafından satılan tüm Ürünler (a) 

Akmetal'in teklifini, sipariş onayını veya uygun olduğu takdirde Akmetal'in yetkili bir temsilcisi 
tarafından imzalanan ayrı bir yazılı sözleşmeye, ve (b) Akmetal'in teklifine, sipariş onayına 
veya ayrı yazılı ve imzalı anlaşmalara özel olarak atıfta bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 
bu şartlar ve koşullara göre yönetilirler ve tabidirler.  Bu şartlar ve koşullar ile Akmetal'in 
teklifindeki, sipariş onayındaki veya ayrı yazılı ve imzalı sözleşmedeki tüm şartlar arasındaki 
herhangi bir anlaşmazlık teklif, sipariş onayı veya ayrı yazılı ve imzalı anlaşma lehine karara 
bağlanır. 

 

2. BU ŞARTLAR VE KOŞULLARIN ALICI TARAFINDAN ONAYLANMASI. Alıcı'nın bu 
şartları ve koşulları kabul etmesi, Alıcı tarafından (1) sipariş onayının alınmasından sonraki 
on (10) gün içinde Akmetal'a yazılı itirazda bulunulmadan, Akmetal'in sipariş onayının 
alınması, (2) Akmetal'in sipariş onayını aldıktan sonra, Akmetal’in çalışmaya başlaması veya 
herhangi bir Ürünü göndermesi talimatını vermek, (3) Ürünlerin tümü veya herhangi bir kısmı 
için kabul veya ödeme, veya (4) Alıcının, taraflar arasındaki anlaşmanın faydalarını kabul 
ettiğini gösteren başka bir işlem yapmak olarak kabul edilecektir. Akmetal, Alıcının bu şart ve 
koşulları kabul etmesi üzerine güvenerek çalışmaya başlayabilir ve Akmetal, siparişi 
onaylamadığı sürece, Akmetal bir siparişi veya ürün talebini yerine getirmek zorunda 
olmayacaktır.  

 

3. TÜM ANLAŞMA. Akmetal tarafından yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, 
Akmetal'ın teklifiyle birlikte, sipariş onayı veya uygun olan ayrı bir yazılı ve imzalı anlaşma ile 
birlikte burada belirtilen şartlar ve koşullar, önceki sözlü veya yazılı sözleşmelerin ve / veya 
iletişimin tamamen yerine geçerek Akmetal ve Alıcı arasındaki tam ve nihai anlaşmayı teşkil 
eder (bundan sonra bu "Sözleşme"). 

 

4. DEĞİŞİKLİK. Bu Sözleşmenin herhangi bir değişikliği veya şartlarından feragat 
edilmesi, yazılı olarak açıkça ifade edilmedikçe ve yetkili bir Akmetal temsilcisi tarafından 
imzalanmadıkça Akmetal üzerinde bağlayıcı olmayacaktır. Bu paragraf, diğer hususların yanı 
sıra, sözlü anlaşma, işin seyri ve ticaretin kullanımı ile feragat edilen değişiklikleri ve 
feragatleri hariç tutar. Akmetal ve Alıcı, Akmetal'in zaman zaman bu şartlar ve koşulları 
değiştirebileceğini ve bu değişikliklerin Alıcı'yı bağlayıcı olacağını açıkça kabul eder. 

 

5. TESLİMAT. Belirtilen bir teslim tarihine uyulmaması bu Sözleşmenin ihlali anlamına 
gelmez. Ek ücretler, sevkiyat bedeli, kesinti süresi, kar kaybı (doğrudan veya dolaylı olsun), 
satış kaybı veya teslimattaki gecikmeden kaynaklanan diğer zararlar dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere, Akmetal, hiçbir durumda, herhangi bir işçilik iddiasından veya herhangi 
bir özel, dolaylı, tesadüfi veya sonuçta ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 
Akmetal'in üretimi veya teslimatı gecikirse, Akmetal, makul gördüğü şekilde müşterileri 
arasında üretim ve teslimatı tahsis edebilir. Ürünlerin teslimat sırasında Alıcı tarafından 
kabulü, Alıcı tarafından teslimat veya uygulamadaki gecikmeden dolayı herhangi bir tazminat 
talebinden feragat teşkil eder. 

 

Ayrıca, Akmetal’ın üretim sürecinde kendi kalite standartlarını uygulamasının tetiklediği 
gecikmeli teslimattan kaynaklanan taleplerden Akmetal sorumlu değildir. 

 

6. SEVKİYAT VE KAYBOLMA RİSKİ. Akmetal’ın teklifinde, sipariş onayı veya ayrı bir 
yazılı anlaşmada aksi belirtilmediği sürece, tüm teslimatlar Fabrika Teslimdir (Incoterms 
2010), bu nedenle Ürünlerin imalatının tamamlanmasının ardından ve Ürünlerin Alıcı'nın 
teslim alması için hazır hale gelmesinin ardından, Ürünler Akmetal tesislerinde teslim edilmiş 
sayılır.  Teslimat, her durumda Akmetal'ın tesisin ön ödemeli nakliyesi veya varış noktasına 
kadar toplanan navlun yoluyla yapılır. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Akmetal, 
tamamen kendi takdirine bağlı olarak, nakliye yöntemini, nakliyeciyi ve uygulanabilir navlun 
ücretlerini seçebilir. Alıcı, Ürünleri Akmetal'ın tesisinde almak istiyorsa, Alıcı'nın alım için 
karşılıklı olarak uygun bir zaman ayarlaması için Akmetal ile irtibata geçmesi gerekir. 
Nakliyecinin herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan Akmetal’in uğradığı herhangi bir 
iddia, zarar veya yükümlülükten ötürü ve bunlara karşı Alıcı Akmetal'i tazmin edecek ve 
zararını karşılayacaktır.  Hangi tarafın taşıyıcısı seçtiğine ve nakliye ücretlerinin ve nakliye 
özelliklerinin nasıl belirlendiğine bakılmaksızın, navlun ön ödemeli veya navlun varış 
noktasına toplanıp toplanmadığı fark etmeksizin, Ürünlerin mülkiyet hakkı ve Ürünlerin 
kaybolma riski, Akmetal tesisinden sonra sevkiyat noktasında Alıcı'ya geçer.   Nakliye 
sırasında oluşabilecek hasar veya gecikme riski Alıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcı, taşıma 
sırasında kayıp, hasar veya gecikme ile ilgili herhangi bir iddiayı doğrudan nakliyeciyle 
çözecek ve takip edecektir ve Alıcı, Akmetal'e karşı bu tür iddiaları iddia etmeyecek veya 
Akmetal'e bağlı miktarlardan düşmeyecektir. 

 

7. SEVKİYAT İÇİN MALLARIN SERBEST BIRAKILMASI. Akmetal, Alıcıya bu ürünlerin 
gönderilmeye hazır olduğunu bildirmesinden sonra, Alıcı Ürünleri gönderilmesinden sonra on 
(10) gün içinde serbest bırakmalıdır. Böyle bir 10 günlük süreden sonra, Alıcı, Akmetal 
tarafından iyi niyetle belirlenen bir tutma ücreti ödeyecek ve / veya Akmetal, Ürünleri daha 
fazla bildirimde bulunmadan Alıcıya gönderebilir. Alıcı, sevk edilen tüm Ürünlerin teslimatını 
kabul etmeyi ve ilgili fiyatı ödemeyi kabul eder. Akmetal, Alıcıya, Ürünlerin gönderilmeye 
hazır olduğunu bildirmesinden sonraki otuz (30) gün içinde eğer Alıcı sevkiyat için Ürünler'i 
serbest bırakmazsa, Akmetal, Alıcıya bildirimde bulunmaksızın herhangi bir Ürünü satma 
veya hurdaya alma hakkına sahiptir ve Alıcı, üzerinde mutabık kalınan alım fiyatı ile satış 
fiyatı veya hurda ödeneği arasındaki herhangi bir farktan sorumlu olacaktır. 

 

8. GECİKMELER VE ALICI TARAFINDAN İPTALLER. "Gecikme / İptal Maliyetleri", 
Akmetal tarafından Ürün siparişinin gecikmesi veya iptali ile doğrudan veya dolaylı olarak 
meydana gelen tüm işçilik, malzeme, genel ve idari masraflar, ilgili masrafların saklanması ve 
depolanması, dış tedarikçiler tarafından malzeme üzerinden tahakkuk eden ek ücretler, alt 
satıcı iptal ücretleri, fazla stok ücretleri, depolama alanının değeri, vergi vergileri, bankacılık 
ve finans ücretleri, hurdaya alma ve elden çıkarma ücretleri ve diğer zarar, maliyet ve 
masrafları içerir. 

 

"Sipariş Dönemi", uygun olduğu şekliyle teklife, sipariş onayına veya ayrı yazılı ve imzalı 
anlaşmalara göre belirlenir. Herhangi bir teklif, sipariş bildirimi veya ayrı yazılı ve imzalı 
anlaşma yoksa veya bu kalemlerden hiçbiri Sipariş Dönemini belirtmezse, Sipariş Dönemi 
Akmetal'in geçerli iptal ve sipariş yönetimi politikasına göre belirlenir. Bir Sipariş Dönemi 
önceki yöntemlerden hiçbirinde belirlenemezse, tüm siparişin Sipariş Süresi içinde olduğu 
kabul edilecektir. Alıcı, Akmetal'in önceden yazılı izni olmaksızın, Akmetal'in takdirine bağlı 
olarak tevkif edilebilecek veya şartlandırılabilecek şekilde, Sipariş Dönemi içinde bir siparişin 
tamamı veya herhangi bir kısmı için ürünlerin teslimatını iptal etme veya geciktirme hakkına 
sahip değildir. Akmetal, 60 günden daha uzun bir teklif edilen gecikmeyi iptal olarak kabul 
edebilir. Akmetal iptal veya ertelemeyi kabul ederse, orijinal talep tarihinden teslim veya 
üretim tarihine kadar en azından bir depolama ücreti, envanter taşıma maliyetleri, bitmiş 
ürünlerle ilgili finansman maliyetleri, süreç ve hammadde çalışmaları ve etkin olmayan işçilik 
maliyetleri dahil, Alıcı, geçerli tüm Gecikme / İptal Maliyetlerini yansıtmak için Akmetal'ın 
tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlenen miktarda iptal veya gecikme ücreti 
ödeyecektir. İptal durumunda, ücret, Akmetal'in takdirine bağlı olarak, Akmetal için makul ve 
adil bir karı da içerebilecektir. Akmetal'in bir sipariş  

üzerindeki çalışması Alıcı'dan malzeme veya Alıcı tarafından seçilen üçüncü bir tarafa ihtiyaç 
duyuyorsa, desen takımları, teknik özellikler, teknik çizimler, kimyasal bileşim, fiziksel 
özellikler dahil, Akmetal, Akmetal'in şartlarına tam olarak uyan materyalleri zamanında 
almazsa, Akmetal, yükümlülüğü olmadan siparişin performansını geciktirebilir veya iptal 
edebilir ve Alıcı, yapılan masraflar ve uygun olmayan malzemelerde çalışmak için harcanan 
zaman dahil olmak üzere, tüm Gecikme / İptal Maliyetleri için Akmetal'i tazmin edecektir. 

 

9. ÖZELLİKLER. Malzeme özellikleri, kalite gereksinimleri veya ürünlerin başka 
herhangi bir yönü ("Ürün Özellikleri") Akmetal'in teklifi, sipariş onayı veya ayrı yazılı ve imzalı 
anlaşma uyarınca sağlanacaktır. Akmetal'ın teklifindeki Ürün Özelliklerinden herhangi biri, 
sipariş onayı veya ayrı bir yazılı ve imzalı anlaşma, Alıcının talep ettiği Ürün Özelliklerinden 
önemli ölçüde farklıysa, Akmetal, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Alıcı'nın, Akmetal'in 
teklifindeki Ürün Özelliklerinin yazılı bir onayını ve kabulünü, Ürünlerin imalatından veya 
tesliminden önce sipariş onayını veya ayrı yazılı ve imzalı anlaşmayı sağlamasını isteyebilir. 
Alıcının, Akmetal'in kendi takdirine bağlı olarak verebileceği veya vermeyeceği önceden yazılı 
izni olmadan, Akmetal'in teklifinde, sipariş onayında veya ayrı yazılı ve imzalı sözleşmedeki 
Ürün Teknik Özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkı yoktur. Akmetal değişikliğe 
izin verirse, Akmetal, Alıcının fiyat ayarlamaları ve Akmetal için tatmin edici diğer telafi edici 
ödemeler üzerindeki anlaşmasına rıza gösterebilir. Akmetal, yürürlükteki yasalar uyarınca 
mevcut olan diğer tüm çözümlere ek olarak, Akmetal'ın önceden yazılı onayını vermemiş 
olduğu değişikliklere uymayı da reddedebilir. 

 

10. SATIN ALMA FİYATI. Ürünlerin satın alma fiyatı, Akmetal'in teklifinde, sipariş 
onayında veya geçerli olduğu takdirde Akmetal'in yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanan 
ayrı bir yazılı sözleşmede belirtildiği gibi olacaktır. Akmetal tarafından yazılı olarak 
kararlaştırılmadıkça, satın alma fiyatı nakliye ücretlerini içermez. Ürünler navlun ön ödemeli 
olarak gönderilirse, navlun ücreti faturaya eklenir. Fiyatlar, Alıcının malların belirli bir 
karışımını, belirli bir miktarda malları veya malların Alıcının gereksinimlerinin belirli bir 
yüzdesini satın alma sözü de dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarına 
uygunluğunu temel alır ve varsayar. Akmetal, koşulların öngörülen varsayımlara uymaması 
durumunda tamamen kendi takdirine bağlı olarak fiyatları ayarlayabilir. Ek olarak, Akmetal 
herhangi bir zamanda enerji maliyetleri, hammadde maliyetleri, işgücü maliyetleri ve döviz 
kurlarındaki değişikliklere bağlı olarak fiyatları ayarlayabilir. 

 

11. ÖDEME KOŞULLARI. Ödeme koşulları, Akmetal’in teklifleri veya sipariş onayları 
altında verilmiştir ve taşıma ücretlerinde indirim yapılmamaktadır. Net vade tarihinden sonra 
ödenmemiş faturalara faiz oranı %15 veya azami yasal sözleşme faizi üzerinden, hangisi 
daha düşükse, tahakkuk ettirilecektir. 

 

12. EK ÜCRETLER; FİYAT AYARLAMALARI. Akmetal'in yetkili bir temsilcisi tarafından 
imzalanan ayrı bir yazılı sözleşmeye istinaden yapılan alımlarda, Akmetal'ın bir ek ücret 
duyurması durumunda, bu ek ücret, Akmetal'ın bu ek ücretin duyurulmasında belirtilen tarihte 
başlayan sevkiyat için planlanan Ürünler için veya bu tür bir ilanın yapılmasından hemen 
sonra geçerli olacaktır. Spot alımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm 
alımlar için: (i) Akmetal genel bir fiyat artışı bildirirse, bu fiyat artışı, Akmetal'ın bu fiyat artışını 
açıklamasında belirtilen tarihte veya böyle bir tarih yoksa, derhal bu ilan üzerine başlayan 
sevkiyat için planlanan Ürünler için geçerli olacaktır; ve (ii) Akmetal'ın bir ek ücret duyurması 
durumunda, bu ek ücret, Akmetal'ın bu ek ücretin duyurulmasında belirtilen tarihte başlayan 
sevkiyat için planlanan Ürünler için veya bu tür bir bildirimin yapılmasından hemen sonra 
geçerli olacaktır. 

 

13. VERGİLER. Fiyatlara vergi dahil değildir. Akmetal'in ürünlerin sağlanması, üretimi, 
satışı veya sevkiyatı ile ilgili olarak toplamak veya ödemek zorunda olduğu herhangi bir 
devlet, belediye veya diğer hükümet otoritesi tarafından uygulanan her türlü geçerli vergi, 
harç, ücret, değerlendirme veya diğer masraflar Alıcının sorumluluğundadır. Alıcı, bu tür tüm 
vergileri ödemeyi kabul eder ve Akmetal tarafından yapılan bu tür ödemeler için Akmetal'e 
geri ödemeyi kabul eder. 

 

14. ÖDEME YAPILMAMASI. Alıcı, vadesi geldiğinde tamamen veya kısmen ödemeyi 
başaramazsa veya geçerli fiyat artışlarını veya ek ücretleri ödemeyi reddederse, Akmetal 
şunları yapma hakkına sahiptir: 
(i) derhal üretimi askıya almak ve ödenmemiş siparişlerin tamamlanmamış bölümünü iptal 
etmek, (ii) hemen teslim edilip ödenecek ürünler için, tüm ödenmemiş tutarları beyan etmek, 
ve (iii) başka teslimatları durdurmak. Akmetal, üretimin askıya alınmasından sonra bir sipariş 
vermeye karar verirse, askıya alınmanın gerektirdiği gibi, Akmetal üretim için sürenin 
uzatılması hakkına sahip olacaktır. Akmetal, halihazırda teslim edilmiş veya devam etmekte 
olan Ürünler için, herhangi bir fiyat artışı veya ek ücret de dahil olmak üzere satın alma 
fiyatının tamamının ödenmesini zorlama hakkına sahip olacaktır. Alıcı, Akmetal'i, makul 
avukat ücretleri de dahil olmak üzere, alıcının ödeme yapmaması sonucu ortaya çıkan tüm 
tahsilat masrafları için tazmin edecektir. 

 

15. ALICININ MALİ DURUMU. Alıcının finansal koşullarında önemli bir olumsuz değişiklik 
olması durumunda veya Alıcının bu Anlaşmanın performansına ilişkin olarak güvencesizliğin 
makul gerekçelerinin ortaya çıkması durumunda, bunun yanı sıra kanıtları içerebilir, (i) 
Alıcının herhangi bir finansman anlaşması uyarınca bir temerrüde, (ii) Alıcının finansman 
sağlayamaması, (iii) Tanınmış bir derecelendirme kuruluşu tarafından Alıcının kredi 
derecelendirmesinde bir indirim yapılması, (iv) Alıcının iflas etmesi, (v) bir iflasın 
dosyalanması Alıcı tarafından veya aleyhine (gönüllü veya istemsiz), (vi) Alıcı için bir alıcı 
veya mütevelli ataması, (vii) Alıcı tarafından alacaklıların yararına bir atama yapılması, (viii) 
Alıcı tarafından bir Akmetal'a ödenmesi durumunda ödeme yapılması veya (viii) Alıcının 
kredibilitesine ilişkin olarak makul şüpheler uyandıran diğer herhangi bir olayda Akmetal, 
yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, üretimi askıya alma, bu Sözleşmeyi feshetme, herhangi 
bir siparişi iptal etme, herhangi bir ödeme koşulunu değiştirme veya tam veya kısmi ödeme 
ya da Akmetal’a borç verme yükümlülüğü olmadan Alıcı’dan yeterli performans güvencesi 
talep etme hakkı vardır. Akmetal'in ödeme koşullarındaki değişiklikler arasında ödeme 
süresinin kısaltılması, avans ödemesi yapılması veya teslimatta nakit ödeme yapılması 
sayılabilir. Akmetal, daha sonra tahakkuk eden ancak ödenmemiş tutarları içerecek şekilde 
geriye dönük olarak yapılabilecek ödeme koşullarındaki değişiklikleri yazılı olarak alıcıya 
bildirecektir. Akmetal, Alıcının kredisini herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda haber 
vermeksizin iptal etme hakkını saklı tutar. Yukarıdaki çareler, Akmetal'in bu Sözleşme 
kapsamındaki ve geçerli yasalar uyarınca diğer hak ve çarelerine ek olarak bulunmaktadır. 

 

16. MAHSUPLAŞMA. Akmetal, şimdi veya daha sonra Akmetal'a veya bağlı 
ortaklıklarına veya iştiraklerine borçlanabilecek tutarların altında Alıcıya gelebilecek paraların 
ödenmesi konusunda kredi verme hakkına sahiptir. Alıcı, Akmetal'in faturalarını, iddia edilen 
garanti talepleri veya Akmetal'in üretim dışı diğer talepleri de dahil olmak üzere herhangi bir 
nedenle indirim, ayarlama veya azaltma olmaksızın ödeyecektir. 

 

17. SINIRLI GARANTİ. Akmetal'ın teklifinde, sipariş onayında veya ayrı yazılı ve imzalı 
Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, Akmetal, açıkça reddedilmiş, belirli bir amaca 
uygunluk da dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, açık veya zımni hiçbir garanti 
vermez. Akmetal'in takdirine bağlı olarak, Alıcının, bu Sözleşme uyarınca Akmetal tarafından 
sağlanan herhangi bir ürünün uygunluğuna ilişkin tek ve münhasır çaresi aşağıdakilerden biri 
ile sınırlı olacaktır: (1) Akmetal'ın tesisinden sevkıyat noktasında bu tür  



2 

 

 

ürünlerin onarımı veya değiştirilmesi veya (2) Yetkili iadesi üzerine bu Ürünlerin satın alma 
bedelinin iadesi veya alacaklandırılması. Akmetal'in ürünlerin tamamını veya herhangi bir 
bölümünü hurda olarak almaya yetkili olması durumunda, hurda ödeneği Akmetal'e 
yatırılacaktır. Akmetal çalışanları ve temsilcileri, bu Sözleşmeye aykırı olan Ürünler ile ilgili 
herhangi bir beyan veya taahhütte bulunma yetkisine sahip değildir ve bu beyanların hiçbiri 
Akmetal'i bağlayıcı olmayacak veya herhangi bir hak talebine zemin teşkil etmeyecektir. 

 

18. UYGUN OLMAYAN MALLAR. Alıcı, seri üretim durumunda, Ürünlerin Alıcıya teslim 
edildiği tarihten itibaren (i) on beş (15) gün içinde veya diğer üretim durumlarında,  
Ürünlerin Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren altmış (60) gün içinde Akmetal'e talebini yazılı 
olarak  
(ii) bildirmediği sürece uygun olmayan Ürünler için tazminat talebinde bulunulmayacaktır. 
Böyle bir iddiada, Alıcı (a) Akmetal'in talebi üzerine, %100 Akmetal'a geri dönmeli veya 
Akmetal tarafından kabul edilirse, uyumsuz olduğu iddia edilen Ürünlerin daha küçük ancak 
yine de istatistiksel olarak alakalı bir yüzdesini iade etmelidir ve (b) Akmetal tarafından talep 
edilmesi halinde, Alıcı veya Alıcının müşterisi tarafından yapılan teşhis testlerinin, 
değerlendirmelerin ve soruşturmaların sonuçları da dahil olmak üzere talebi desteklemek için 
makul kanıtlar sunmak durumundadır. Hasarlı olduğu edildiği ürünler, Akmetal'in önceden 
yazılı izni olmadan iade edilmez, onarılamaz veya atılamaz. Akmetal tarafından talep 
edilmesi halinde, uygun olmayan ürünler Akmetal'in talebi üzerine on (10) gün içinde 
masrafları Alıcı'ya ait olacak şekilde Akmetal'e iade edilmelidir. Alıcı, uyumsuzluğun nedenini 
belirlemek için Akmetal'in teknik personeli ile tam olarak işbirliği yapmazsa, uygun olmayan 
Ürünler için herhangi bir talep, ret veya iadeye izin verilmez. 

 

19. MALLARIN VEYA HASARLI MALLARIN FİRESİ. Faturalanan Ürünlerin firesi veya 
hasar gören Ürünlere ilişkin olarak Alıcı tarafından talepler, Ürünlerin Alıcıya teslim edildiği 
tarihten itibaren en geç altmış (60) gün içinde yazılı olarak Akmetal'e yapılmalıdır. Akmetal, 
mümkün olan en kısa sürede cevabıyla Alıcı'ya geri dönecektir. Tüm iddialar yalnızca önemli 
sebeplerden dolayı yapılmalı, yazılı olmalı ve taleple ilgili sebep(ler) belirtmelidir. Bu bölüm 
tarafından belirtilen süre içerisinde herhangi bir hak talebinin Akmetal'e bildirilmemesi bir 
feragat ve bu iddiadan vazgeçildiği anlamına gelir. Alıcı, taşıyıcının acentesi tarafından 
imzalanması gereken taşıyıcının teslim alındığına dair tüm ayrıntılarını girmedikçe, Akmetal, 
nakliyeciye teslimat sırasında veya teslimattan önce gerçekleştiği veya var olduğu iddia 
edilen fire veya hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Akmetal'e, Alıcı'nın Ürünleri elden 
çıkarmasından önce talebi inceleme fırsatı verilmelidir. Herhangi bir hasarlı Ürün, Akmetal'ın 
yazılı izni olmadan iade edilmez, onarılamaz veya atılamaz. 

 

20. İKİNCİL ÜRÜN SATIŞLARI ÖZEL KOŞULLARI. Bu Sözleşmedeki herhangi bir 
hususa rağmen, aşağıdaki özel şartlar ve koşullar, asal olmayan ve ikincil ürünlerin tüm 
satışları için geçerli olacaktır: (a) bu tür ürünler için yapılan açıklamaların, numune lerin ve 
şartnamelerin Akmetal tarafından doğru veya eksiksiz olması garanti edilmez ve Akmetal, bu 
açıklamalardaki, numunelerdeki ve özelliklerdeki yanlışlıkların, eksikliklerin veya eksikliklerin 
sonuçlarından sorumlu tutulamaz; (b) Akmetal tarafından aksi belirtilmedikçe, bu tür ürünler 
"olduğu gibi" Fabrika Çıkışlı (Incoterms 2010) Akmetal tesislerinden satılır; (c) kalite, karakter, 
boyut veya durumdaki eksiklikler, Akmetal aleyhine istekte bulunma gerekçesi teşkil 
etmeyecektir ve bu iddiaların hiçbirine uyulmayacaktır; (d) Akmetal nakliye veya taşıma 
masrafları veya Alıcı ya da herhangi biri tarafından satılan ürünlerle ilgili olarak ya da 
sözleşmedeki olası ya da sonuçta ortaya çıkan herhangi bir zararla ilgili olarak ya da 
herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yaralanma nedeniyle Alıcı ya da herhangi biri 
tarafından döşenmiş herhangi bir iş ya da masraf için bu tür ürünlerdeki eksiklikler veya iddia 
edilen eksiklikler veya bu tür ürünlerin geçerli açıklamaları veya spesifikasyonları yerine 
getirmediği iddiası ile hiçbir durumda sorumlu tutulamaz; (e) ürünlerin üretimi, satışı veya 
kullanımıyla veya Akmetal, acenteleri veya çalışanları tarafından yaratılmış olsun olmasın, 
ürünlerdeki herhangi bir kusur ile ilgili olarak, Alıcının bir fiili, ihmali veya ihmali veya 
Akmetal'in eylemi, ihmali olsun veya olmasın, Alıcı, Akmetal’e karşı çıkarılan tüm savunma 
taleplerini, taleplerini veya işlemlerini fiilen veya başka şekilde tazmin etmeyi ve bunlara karşı 
korumayı kabul eder; ve (f) Akmetal, tekliflerin herhangi birini veya tümünü reddetme veya 
herhangi bir ürünü satıştan çekme hakkını saklı tutar. Alıcı, Alıcı tarafından yapılan bu tür 
satışların müşterileri ile alıcı arasında ayrı ve bağımsız satış işlemleri oluşturacağını kabul ve 
taahhüt eder, bu nedenle Akmetal, bu nedenle Akmetal, Alıcının bu üçüncü taraf 
müşterilerinden hiçbirine karşı sorumluluk kabul etmeyecektir. 

 

21. TEKNİK TAVSİYE. Ürünlerin kullanımıyla ilgili olarak teknik tavsiye dahil olmak 
üzere, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Akmetal, Alıcıya verilen teknik tavsiye için hiçbir 
yükümlülük veya yükümlülük üstlenmez, tüm bu teknik tavsiye Alıcı'nın riski altında verilir ve 
kabul edilir. Akmetal, herhangi bir özel, dolaylı, arızi veya sonuçsal hasar dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere, bekleme süresi ücretleri, sevkiyat maliyeti, kesinti, kar kaybı (doğrudan 
veya dolaylı) veya satış kaybı, öngörülebilir olsun veya olmasın ve Akmetal'in hasar 
olasılığından haberdar edilmiş olsa bile dahil olmak üzere, sağlanan bilgilerin kullanımından 
veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir zarardan sorumlu 
olmayacaktır. 

 

22. FİKRİ MÜLKİYET. Bu Sözleşmede yer alan hiçbir şey, patent, ticari marka, ticari sır, 
telif hakkı veya başka bir şekilde, Akmetal'in veya bağlı kuruluşlarının fikri mülkiyet haklarının 
alıcısına herhangi bir lisans veya başka bir hakkın verilmesi veya atanması olarak 
yorumlanamaz. Ürünler veya Akmetal ile Alıcının çabaları ile ilgili tüm gelişmeler ve 
gelişmeler tamamen Akmetal'e ait olacak ve Alıcı bu sonucu doğrulamak için Akmetal ile 
makul bir şekilde işbirliği yapacaktır. 

 

23. GİZLİLİK. Akmetal tarafından Alıcıya sağlanan herhangi bir fiyatlandırma veya diğer 
hassas ticari bilgi, Akmetal'e aittir ve Alıcı tarafından güvenle tutulacaktır, sadece Alıcı 
tarafından bu satışla bağlantılı olarak kullanılacaktır ve Akmetal'in önceden yazılı izni 
olmaksızın başka amaçlar için kullanılmayacak veya üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. 
Alıcı, Akmetal'in veya ticari kazancında, Alıcının bu hükümle uyumlu olmamasından 
kaynaklanan gizli bilgilerin yetkisiz kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu 
olacaktır. 

 

24. DENETİM. Aksi Akmetal'ın yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı olarak kabul 
etmedikçe, Alıcı, Akmetal'in defter veya kayıtlarını denetleme hakkına sahip olmayacak ve 
Alıcı, Akmetal'in sahip olduğu veya kontrol ettiği herhangi bir tesise girme hakkına sahip 
olmayacaktır. 

 

25. SORUMLULUK SINIRLAMASI. Akmetal'in sözleşmede, sözleşmede, garanti 
kapsamında, ihmalde veya başka şekilde sorumluluk alması, Ürünlerin satın alma fiyatını 
aşamaz ve nakliye masrafları, nakliye maliyetleri, kesinti süresi, kar kaybı (doğrudan veya 
dolaylı olsun), satışların kaybı, donanımın zarar görmesi veya Alıcının müşterilerinin veya 
diğer üçüncü şahısların tazminat veya ceza nedeniyle tazminat talep etmeleri, Alıcının yasal 
olarak ödemek zorunda olup olmadıkları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ve hiçbir 
koşulda Akmetal, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bunlarla sınırlı olmamak üzere, özel, dolaylı, 
tesadüfi, cezai veya sonuçta ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Akmetal'in 
sorumluluğu da bunlarla sınırlı olacaktır: 
(1) Akmetal'in takdirine bağlı olarak, Akmetal'ın teklifinde, sipariş onayında veya Akmetal'ın 
tesisinden sevkıyat sırasında yazılı ve imzalı ayrı bir sözleşmede belirtilen şartlara 
uymadıklarını kanıtlayan Ürünlerin sadece bazı kısımlarını onarma veya değiştirme 
yükümlülüğü, veya (2) Ürünlerin satın alma fiyatına karşılık geri ödeme veya kredi ödemesi. 
Akmetal ve Alıcı bu risk tahsisini açıkça kabul eder ve ürünler için belirtilen fiyat, Akmetal'in 
sorumluluğunun sınırlandırılması için dikkate alınır. Bu bölümde açıklanan münhasır başvuru   

yolunun temel amacını yerine getirmemesine rağmen bu feragatname ve hariç tutma geçerli 
olacaktır. 

 

26. TAZMİNAT. (a) Alıcının buradaki yükümlülüklerini ihlal etmesi, (b) Alıcının ihmali veya 
suiistimali veya (c) Alıcının, Ürünlerin yanlış kullanılması veya yanlış kullanılması veya 
Alıcının veya çalışanlarının, acentelerinin veya müşterilerinin neden olduğu Ürünlerin zarar 
görmesi nedeniyle Alıcı tüm zararlar, kayıplar, masraflar, maliyetler (makul bir avukat ve 
muhasebecinin ücretleri ile sınırlı olmamak üzere), Akmetal tarafından iddia edilen veya 
yapılan iddialar, davalar, davalar, kararlar veya diğer sorumluluklar için Akmetal, yöneticileri, 
memurları, çalışanları, acenteleri, halefleri ve görevlileri leyh ve aleyhtekileri tazmin etmeyi, 
savunmayı ve zararsız tutmayı kabul eder. 

 

27. MÜCBİR SEBEP. Akmetal, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 
tamamen veya kısmen makul kontrolünün dışındaki sebeplerden kaynaklanan teslimat veya 
üretimdeki iptal veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır: Tanrı'nın eylemleri; Alıcı fiilleri; 
Akmetal'ın bu tür grev ya da rahatsızlıkları çözme kabiliyetine sahip olup olmamasına 
bakılmaksızın grevler veya diğer işçilik rahatsızlıkları; değirmen veya tesis şartları; geçici 
veya kalıcı değirmen veya tesis kapanışları; ekipman arızası; yakıt, malzeme veya parçaların 
elde edilememesi; savaş; terör eylemleri; sabotaj; isyan; ulaşımdaki gecikmeler; ekipman 
onarımı; doğal afetler; salgın hastalıklar, sel; yangınları; resmi makamların eylemi (geçerli 
veya geçersiz); şiddetli hava koşulları; kazalar; patlamalar; güç, hammadde, tedarikçi, işçilik, 
teçhizat veya ulaştırma; bir mahkeme veya idari tazminat veya emir; veya gerçekleşmemesi, 
bu Anlaşmanın yapıldığı temel bir varsayım olduğu başka bir olasılık. 

 

28. GEÇERLİ HUKUK; FORUM SEÇİMİ. Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına 
göre yönetilecek, yorumlanacak ve uygulanacaktır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış 
Sözleşmelerine İlişkin Sözleşme, bu Sözleşme için geçerli değildir. İstanbul Çağlayan 
Mahkemeleri, bu sözleşme veya ürünlerin satın alınması veya kullanımı ile ilgili olarak ortaya 
çıkabilecek veya bunlarla ilgili olabilecek anlaşmazlıklar için münhasır yargı yetkisine sahip 
olacaktır. 

 

29. DEĞİŞMEZLİK. Akmetal'in bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamaması, 
Akmetal'in her bir hükmü uygulama hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır. 
Akmetal, bu şartlar ve koşulları herhangi bir zamanda uygulama hakkını saklı tutar ve söz 
konusu feragat Akmetal'ın yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmadıkça hiçbiri feragat 
sayılmaz. Akmetal'in bu Sözleşmede belirtilen hak ve çözüm yolları, Akmetal'de bulunan tüm 
yasal ve eşit hak ve çözümlere ek olarak verilir. 

 

30. ATAMA. Alıcı, Akmetal'in önceden yazılı izni olmaksızın bu sözleşme kapsamındaki 
hak ve yükümlülüklerinin hiçbirini veya tamamını devredemez veya havale edemez ve bunu 
yapmaya yönelik herhangi bir girişim etkisiz olacaktır. 

 

31. BÖLÜNEBİLİRLİK. Bu Sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir hükmü veya bir kısmı 
geçerli yasa kapsamında geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz ilan edilirse, etkilenen hüküm 
geçerli yasaya uymak üzere ihmal edilmiş veya değiştirilmiş olarak kabul edilecektir. Diğer 
kalan tüm hükümlerin veya hükümlerin bölümlerinin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği 
tam olarak yürürlükte kalacaktır. 

 

32. MÜLKİYET VE TESİSLER. Alıcı, Ürünlerin ("Alıcı Aletleri") üretilmesi amacıyla, 
Alıcının sahip olduğu ve Akmetal'in elinde bulundurduğu özel tanımlanmış tüm aletlerin, 
kalıpların ve benzeri eşyaların sahibi olarak kabul edilir. Alıcı Aletlerinde gerekli olan her türlü 
değişiklik ve onarımın yapılmasından Alıcı sorumludur. Akmetal, Alıcı Aletleri veya Alıcının 
Akmetal'ın unvanını almadığı diğer mülkleri ile ilgili olarak, Akmetal'ın imalat hizmetlerini 
gerçekleştireceği Maddi şahsi mülkiyeti ("Alıcı Mülkiyeti") ile ilgili olarak hiçbir yükümlülük 
veya sorumluluk üstlenmez. Alıcı, Alıcı Aletleri ve Alıcı Mülkiyetindeki tüm kayıp ve hasar 
risklerini kabul eder. Akmetal, Alıcı Aletleri ("Akmetal Aletleri") dışındaki Ürünler ile bağlantılı 
olarak Akmetal tarafından kullanılan tüm aletlerin, kalıpların ve benzeri eşyaların sahibi olarak 
kabul edilir. Alıcı, Akmetal Aletler ile ilgili olarak, Alıcı tarafından fiyatlandırmaya dahil olan 
veya başka bir şekilde ödenen herhangi bir ücret, itfa veya diğer masraflara bakılmaksızın, 
Akmetal Aletleri ile ilgilenmez. 
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