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Alım Şartnamesi
I.

Geçerlilik kapsamı

1.

Alıcının aşağıdaki şartnamesi, alıcı ile satıcı arasında mal
sevkiyatına/teslimatına ilişkin yapılmış bütün sözleşmeler için
geçerlidir. Şartnamenin içerdiği koşullar, önceden ayrıca açık
ve net bir şekilde kararlaştırılmamış olsa da, gelecekteki tüm
ticarî ilişkiler için de geçerlidir. Satıcının bundan farklı ve
alıcının açık ve net bir şekilde kabul etmediği koşullar, alıcı
bunlara açık ve net bir şekilde itiraz etmese de, alıcıyı
bağlamaz. Alıcının şartnamesi, alıcı, satıcı tarafından yapılan
sevkiyatı/teslimatı bilgisi dahilindeki karşıt veya kendi
koşullarından farklı koşullar altında kayıtsız şartsız kabul
etmesi durumunda da geçerlidir.
Alım sözleşmeleriyle ilgili olarak satıcı ile alıcı arasında
yapılacak bütün anlaşmalar; alım sözleşmeleri, işbu şartname
ve alıcının verilerinde yazılı olarak kayıtlıdır.

2.

II.
1.

2.

Alıcı, bir alım sözleşmesine temel oluşturan teklife (siparişe)
iki hafta bağlı kalacaktır. Satıcı teklifi sadece bu iki hafta
içerisinde, alıcıya yönelik yapacağı yazılı bir beyanla kabul
edecektir.
Siparişe ait kroki, plan ve diğer belgeler, bunlara ait bütün telif
haklarını kendisinde saklı tutan alıcının mülkiyetinde kalır.
Satıcı, alıcının tekliflerini 2. paragraf, 1). şık’ta belirtilmiş süre
içerisinde kabul etmediği takdirde, söz konusu belgeleri derhal
alıcıya iade edecektir.
Ödemeler

1.

Satıcının siparişinde belirltilmiş olan fiyat bağlayıcıdır ve
taraflar arasında yazılı daha başka bir anlaşma yapılmadığı
takdirde (ücretsiz) eve teslim olarak geçerlidir. Ambalaj
maliyetleri fiyata dahildir. Fiyata, o gün geçerli kanunî Katma
Değer Vergisi (KDV) dahil değildir. Satıcı tarafından
düzenlenecek bütün faturalar, alıcı tarafından verilmiş olan
sipariş numarasını içermek zorundadır.
Alıcı, satıcı ile yazılı daha başka bir anlaşma yapılmamış ise,
malın satıcı tarafından sevkiyat/teslimat tarihi ile faturanın
alındığı tarih itibariyle 21 iş günü içerisinde % 3 iskontoyla
veya 60 gün içerisinde net bedeli ödemekle mükelleftir.
Alıcı genel kapsamıyla tüm yasal takas veya (mal) hapis
haklarına sahip olup, satıcının muvafakatı olmaksızın satış
sözleşmesiyle ilgili tüm hak ve taleplerini terk ve feragat (devir
ve teslim) hakkına sahiptir. Satıcı, alıcının önceden yazılı
muvafakatı olmadan sözleşme ilişkisinden doğacak alacak ve
talepleri üçüncü kişilere terk ve devir edemez.

3.

IV.

Teslimat süresi

1.

Alıcı tarafından siparişte belirtilmiş olan teslimat süresi veya
verilmiş teslimat tarihi satıcı için bağlayıcıdır.
Satıcının malı geç teslim etmesi halinde, söz konusu
gecikmeden alıcıya yasal hak ve talepler doğar. Alıcının
tazminat talep etmesi durumunda, satıcı, söz konusu
mükellefiyetin ihlalinde kendisinin suçlu olmadığını kanıtlama
hakkına sahiptir.

2.

Alıcı, hasar ve hatalardan dolayı satıcıya karşı kendisinin
lehine doğacak yasal hak ve taleplere sahip olup, satıcı da
alıcıya karşı yasal kapsamda söz konusu hak ve talepleri
tazmin etmekle mükelleftir. Alıcı, eli kulağında tehlike veya acil
ihtiyaç durumlarında, bunlarla ilgili masrafları satıcıya yüklemek
kaydıyla söz konusu hasar ve hataları başkasına gidertme
hakkına sahiptir.

VI.

Satıcının mesuliyeti/Sigorta güvencesi

1.

Üçüncü bir şahsın satıcının sorumlu olduğu üründeki bir hasar
veya hatadan dolayı alıcıdan tazminat talebinde bulunması
durumunda, şayet söz konusu hasar veya hata satıcının kendi
yetki ve organizasyonu kapsamında oluşmuşsa, satıcı ilk istem
üzerine, üçüncü şahısların tüm hak ve talepleri ile bu hak ve
taleplere karşı kendini korumak ve savunmak için yapacağı
gerekli masraflar da dahil olmak üzere, alıcıyı bu taleplerin
dışında ve bunlardan muaf tutmakla mükelleftir.
Alıcının, VI. madde, 1. şık’ta belirtilmiş bir hasar/zarar durumu
nedeniyle ürünü piyasadan geri çekme aksiyonu nedeniyle
veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkacak masrafları alıcıya
tazmin etmekle mükelleftir. Alıcı, imkan dahilinde ve zaman
elverirse, ürünü piyasadan geri çekme aksiyonunun içeriği ve
kapsamı konusunda satıcıyı bilgilendirecek ve satıcıya bu
konuda tavır bildirmesi için fırsat verecektir. Alıcının bunun
dışındaki diğer hak ve talepleri mahfuz kalacaktır.
Sıtıcı, malın değerine uygun kapsamda kişi ve eşya hasarlarını
tazminli bir ürün mesuliyet sigortası yaptırmak ve bunu
yürütmekle mükelleftir. Alıcının bunun dışındaki diğer hak ve
talepleri mahfuz kalacaktır.
Satıcı tarafından yapılan sevkiyatın üçüncü bir şahsın kanunen
korunmuş (tescilli) bir (telif) hakkını ihlal etmesinden dolayı
üçüncü bir şahsın alıcıdan tazminat talebinde bulunması
durumunda, satıcı, alıcıyı ilk istem üzerine bu mükellefiyetten
ve söz konusu hak ve talebe karşı kendini korumak ve
savunmak için yapacağı gerekli tüm masrafların dışında ve
bunlardan muaf tutmayı taahhüt eder. Alıcı satıcının yazılı
muvafakatı (rızası) olmadan, üçüncü bir şahsın hak ve
taleplerini kabul edemez ve/veya söz konusu hak ve taleplerle
ilgili olarak üçüncü şahıslarla herhangibir sözleşme yapamaz.
Tazminden muafiyet hak ve talepleri, alıcının üçüncü şahsın
kendisine yönelik tazminat talebini öğrendiği gün veya tarih
itibariyle üç veya malın teslimatı itibariyle en geç on yıl sonra
zaman aşımına uğrar.

Teklif ve sözleşmenin akdi

III.

2.

2.

V.

Teminat/Garanti /Mesuliyet

1.

Alıcı, satıcı tarafından yapılacak sevkiyattan/teslimattan
itibaren olmak üzere makul bir süre içerisinde malın kalite ve
sayı (adet) ile miktarını (tam veya eksik olup olmadığını)
kontrol etmekle mükelleftir. Bariz hatalarla ilgili itirazlar, şayet
söz konusu itiraz alıcı tarafından malın sevkiyatı itibariyle beş
iş günü içerisinde gönderildiği ve akabinde satıcının
zamanında eline geçtiği, saklı hatalara ilişkin itirazlar ise,
şayet alıcı ilgili itirazını, söz konusu hatanın tespit edildiği
gün itibariyle beş iş günü içerisinde gönderdiği ve akabinde
satıcının zamanında eline geçtiği takdirde zamanında
yapılmış sayılır.

2.

3.

4.

VII.

Gizlilik prensibi/Saklı mülkiyet hakkı

Alıcının eline geçen tüm parça ve belgeler alıcının mülkiyetinde kalır.
Satıcı bunları, ancak alıcının yazılı muvafakatı (rızası) ile bu sözleşme
dışında değerlendirebilir ve/veya üçüncü şahıslara verebilir veya
üçüncü şahısların bunlara ulaşmalarına izin verebilir. Satıcı bunları,
ilgili sözleşme uygulandıktan sonra masrafları kendisine (satıcıya) ait
olmak kaydıyla derhal alıcıya vermekle yükümlüdür.

VIII.

Yargı yeri /İfa yeri/Uygulanacak hukuk

1.

Sevkiyat/teslimat ve ödemeler (çek davaları dahil) ile satıcı ve
alıcı arasındaki sözleşmeyle ilgili her türlü ihtilaf durumunda ifa
yeri ile yetkili tek mahkeme, satıcının Ticaret Kanunu’nda
tanımlanmış
tüccar
sıfatında
olması
durumunda,
Rheine/Vestfalya’dır.
Sözleşme tarafları arasındaki ilişkiler sadece Almanya Federal
Cumhuriyeti’nde geçerli hukuka tabidir.

2.
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