LINPAC SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI
1.

AÇIKLAMALAR

1.1

İşbu Koşullar kapsamında aşağıdaki ifadeler karşılarında belirtilen anlamlara gelmektedir.
İfade

Anlam

Alıcı:

İşbu hükümlerin amacı doğrultusunda satın alan
kuruluş olan LINPAC Packaging Limited veya Grup
Şirketleri’ni ifade etmektedir.

Koşullar:

İşbu satış hüküm ve koşullarını ifade etmektedir.

Anlaşma:

Alıcı tarafından verilen ve Satıcı tarafından kabul
edilen Sipariş’i ifade etmektedir.

Ürünler:

Anlaşma kapsamında Alıcı’nın Satıcı’dan satın alması
hususunda mutabık olunan Ürünler’i (tüm parçaları
dahil olmak üzere) ifade etmektedir.

Grup Şirketi:

Alıcı’nın tüm holding şirketleri, bağlı şirketleri ve
iştiraklerini ifade etmektedir.

Sipariş:

İşbu Koşullar’ı da kapsayacak şekilde, Alıcı’nın
Ürünler’i satın almak üzere Satıcı’ya yönelttiği yazılı
talimati ifade etmektedir.

Taraflar:

Alıcı ve Satıcı’yı ifade etmektedir. Ayrı ayrı “Taraf”
olarak anılacaktır.

Satıcı:

Sipariş’te tanımlanan
etmektedir.

Hizmetler:

Anlaşma kapsamında Alıcı’nın Satıcı’dan satın alması
hususunda
mutabık
olunan
hizmetleri
ifade
etmektedir.

firma

veya

şirketi

ifade

1.2

İşbu Koşullar kapsamında bir yasaya veya yasa hükmüne yapılan atıflar aksi öngörülmedikçe, söz
konusu yasanın veya yasa hükmünün değiştirilmiş, birleştirilmiş, genişletilmiş, tekrar yürürlüğe konmuş
veya yerine yürürlüğe konmuş haline atıf olarak yorumlanır.

1.3

İşbu Koşullar kapsamında, içerik bakımından uygun olduğu veya gerektiği sürece ifadelerin çoğul
ifadeler tekilleri, tekil ifadeler de çoğulları kapsayacak şekilde yorumlanacaktır.

1.4

İşbu Koşullar’daki başlıklar Koşullar’ın yorumuna etki etmeyecektir.

2.

HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

2.1

İşbu Koşullar, Alıcı’nın Satıcı ile yapmaya hazırlandığı anlaşmaya ilişkin koşullar olup, diğer tüm
hüküm ve koşulları kapsam dışı bırakarak Taraflar arasından akdedilen tüm Sözleşmeler’e
uygulanacaktır. Satıcı’nın fiyat teklifi, borç ikrarı veya sipariş kabulü, şartname veya benzer
dokümanların tasdik ettiği, belirttiği veya dahil ettiği hüküm ve koşullar Anlaşma’nın parçası
sayılmayacaktır. Satıcı, söz konusu hüküm ve koşullara dayanan haklarından feragat eder.
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2.2

Alıcı tarafından iletilen her Sipariş, Alıcı tarafından işbu Koşullar’a konu Ürün ve/veya Hizmetler’i satın
almak üzere yapılmış bir teklif olarak addedilecek ve Satıcı kabule ilişkin açık bildirimde bulunarak
veya Sipariş’i yerine getirerek tamamen veya kısmen teklifi kabul etmediği sürece Sipariş kabul edilmiş
olmayacaktır.

2.3

İşbu Koşullar Taraflar’ca akdedilmiş tüm Anlaşmalar bakımından uygulanacak ve Koşullar’da yapılacak
değişiklikler üzerinde yazılı olarak anlaşılıp Alıcı’nın Mali Denetçisi veya Başkan Yardımcısı tarafından
imzalanmadıkça hüküm ifade etmeyecektir.

3.

KALİTE VE DENETİM

3.1

Ürün ve/veya Hizmetler’in kalitesi, niceliği ve tasviri işbu Koşullar’da öngörülen ve Şipariş’te veya Alıcı
tarafından Satıcı’ya sağlanan ilgili şartnamede belirtilenlerle bağlı olacaktır.

3.2

Satıcı, Ürünler’in imalatı, ithalatı, ambalajlanması, paketlenmesi ve teslimi ile Hizmetler’in ifa
edilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve diğer hukuki gerekliliklere uyacaktır.

3.3

Alıcı, teslimden önce herhangi bir zamanda Ürünler’i denetleme ve test etme hakkını haizdir. Satıcı,
söz konusu test ve denetime ilişkin olarak Alıcı’ya tüm makul olanakları sağlayacaktır.

3.4

Yapılan denetim ve testler sonucunda, Alıcı Ürünler’in Şipariş veya Alıcı tarafından Satıcı’ya sağlanan
veya tavsiye edilen şartname ve/veya modellere uygun olmadığı veya uygun olmama ihtimali olduğu
sonucuna varırsa, Alıcı bu husus hakkında Satıcı’yı bilgilendirecektir. Alıcı, Ürünler’i reddetme veya
Satıcı’nın Ürünler’in uygunluğunu sağlaması için derhal gerekli olan aksiyonları almasına izin verme
haklarından birini kullanma ve masrafları Satıcı’ya ait olmak üzere test ve denetim talep etme hakkını
haizdir.

3.5

Denetim ve testlerle bağlı olmaksızın, Ürünler’e ilişkin tüm sorumluluk Satıcı’ya ait olacaktır. Söz
konusu denetim ve testler Satıcı’nın bir anlaşma altındaki yükümlülüklerini azaltmayacak ya da
etkilemeyecektir.

3.6

Alıcı, teslim tarihinden sonra, koşullar uyarınca makul olan bir sürede Ürünler’in Sipariş’te belirtilen
özelliklerde olup olmadığını tespit edecek ve bu doğrultuda Ürünler’i kabul edecek veya reddedecektir.

3.7

Ürünler’in Madde 3’te düzenlenen hükümlere uygun olmaması halinde, Alıcı Madde 12’de sıralanan
yollardan birine veya birkaçına başvurma hakkını haizdir.

4.

GARANTİ VE TEMİNATLAR

4.1

Satıcı Ürünler’in,

4.2

4.1.1

Yeterli kalitede olacağını ve Satıcı tarafından vaat edilen veya Sipariş iletildiğinde Alıcı
tarafından Satıcı’ya yazılı olarak bildirilen amaçlara uygun olacağını,

4.1.2

Tasarım, malzeme ve işçilik bakımından her türlü kusurdan ari olacağını,

4.1.3

Alıcı tarafından Satıcı’ya verilen her türlü ilgili şartname veya numuneye uygun olacağını,

4.1.4

Ürünler’in satışına ilişkin tüm yasal gereksinimlere ve düzenlemelere uygun olacağını taahhüt
eder.

Satıcı, Hizmetler’in uygun niteliklere sahip ve eğitimli personel tarafından gerekli özen ve ihtimamla ve
her durumda, Alıcı’nın Satıcı’dan beklemesi makul olan en yüksek kalite standartlarında
gerçekleştirileceğini taahhüt eder. Satıcı gereken hallerde 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na uygun davranacaktır.
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4.3

Satıcı aşağıda sayılanlar nedeniyle Alıcı’nın ödemesine hükmedilen, Alıcı’nın maruz kaldığı veya
ödediği doğrudan veya dolaylı zararları (sayılanlarla sınırlı olmaksızın kar kaybı, iş kaybı, ticari itibarın
zedelenmesi ve benzeri zararlar), kayıp, hasar, zarar, maliyet ve giderleri (hukuki veya diğer mesleki
ücret ve masraflar da dahil olmak üzere) tazmin edecektir.
4.3.1

Satıcı tarafından Ürün veya Hizmetler’e ilişkin olarak verilen güvencenin ihlali,

4.3.2

Ürünler’in kullanımı, üretimi veya arzından doğan fikri mülkiyet haklarının ihlali veya ihlali
iddiası,

4.3.3

Ürünler’in arz edilmesi, teslimi veya kurulumu sırasında Satıcı veya onun çalışanları, temsilci
veya alt yüklenicilerinin eylem ve ihmalleri,

4.3.4

Satıcı personelinin Hizmetler’in sağlanmasıyla bağlantılı eylem ve ihmalleri,

4.1.3

Satıcı tarafından Anlaşma hükümlerini doğrudan veya dolaylı olarak ihlal etmesi, ihmali,
yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sonucunda Ürünler’in
kullanımından kaynaklanan ve Alıcı’nın çalışanları, temsilcileri veya bir müşteri ya da üçüncü
kişi tarafından Alıcı’ya yöneltilen sorumluluk, kayıp, zarar, yaralanma, gider ve masraflara
ilişkin talepler.

5.

TESLİM

5.1

Ürünler’in teslimi ve/veya Hizmetler’in ifası Alıcı’nın iş yerinde veya Ürünler’in teslimi/Hizmetler’in
ifasından önce Alıcı tarafından yazılı olarak kararlaştırılan diğer teslim yerlerinde gerçekleştirilecektir.
Satıcı, Ürünler’e ilişkin yük boşaltım işlemini Alıcı tarafından yönlendirilen şekilde yapacaktır. Satıcı,
Ürünler’i teslim için gerektiği gibi ve güvenli bir şekilde paketlenmiş, açıkça etiketlenmiş olarak ve
Ürünler’in ve Sipariş numarasının açıkça belirtildiği bir teslim notu ile birlikte teslim edecektir.

5.2

Teslim tarihi Sipariş’te belirlenecek, böyle bir tarih belirlenmediyse Sipariş’i takip eden 28 gün içinde
teslim gerçekleştirilecektir.

5.3

Satıcı Ürünler bakımından sevkiyatın yapılması, Hizmetler bakımından ifa edilmeleri üzerine Alıcı’ya
fatura gönderecektir. Tüm faturalarda ilgili Sipariş’in numarası belirtilecektir.

5.4

Satıcı her teslimatta sipariş numarası, sipariş tarihi, paket sayısı ve içerikleri ile kısmi teslimat halinde
teslim edilmeyen kısmı belirten bir teslim notu bulunmasını sağlayacaktır. Satıcı, mümkün olduğu
durumlarda teslimata ilişkin test sonuçlarını gösteren analiz belgesini de arz edecektir. Ürünler
Sipariş’te belirlenen teslim yerine ulaşmadan ve kimliği ispat için Alıcı’nın yetkili bir çalışanından imza
alınmadan teslimat gerçekleşmiş sayılmayacaktır. Teslim esnasında ispat için alınan imza Alıcı’nın
Ürünler’i denetlediği ya da Ürünler’in Sipariş’teki gerekliliklere uyduğu anlamına gelmez.

5.5

Teslimat zamanı kesin olarak belirlenmiş olup, bu süreye uyulmaması ek bir bildirime gerek
duyulmaksızın Anlaşma’ya aykırılık teşkil edecek ve fesih hakkı doğuracaktır.

5.6

Sipariş’te Alıcı tarafından aksi bir şarta bağlanmamışsa, teslimat Alıcı tarafından yalnızca normal iş
saatleri içinde kabul edilecektir.

5.7

Ürünler’in teslimi veya Hizmetler’in ifası belirlenen tarihte gerçekleştirilmezse, diğer haklarına halel
getirmeksizin Alıcı,
(a)

Anlaşma’yı tamamen veya kısmen feshetme,

(b)

Satıcı tarafından gerçekleştirilecek olan sonraki Ürün teslimleri veya Hizmet ifalarını reddetme,

(c)

Başka bir sağlayıcıdan ikame olarak sağlayacağı Ürün/Hizmetler için katlandığı masrafları
Satıcı’dan talep etme,
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(d)

Satıcı’nın Ürünler’in teslimi/Hizmetler’in ifasını ifa tarihinde gerçekleştirmemesinden dolayı
katlanılan her türlü ek ücret, kayıp ve masrafları talep hakkını haizdir.

5.8

Satıcı’nın Alıcı’dan paketleme malzemelerinin iade edilmesinin talep etmesi halinde, bu husus Alıcı’ya
iletilen teslimat notunda açıkça belirtilecek ve söz konusu paketleme malzemelerinin iadesine ilişkin
masraflar Satıcı’ya ait olacaktır.

5.9

Alıcı’nın teslimat veya ifanın kısımlar halinde gerçekleştirilmesini yazılı olarak kabul etmesi halinde,
ilgili Anlaşma her bir kısım için ayrı bir anlaşma olarak yorumlanacaktır. Bununla birlikte, Satıcı’nın bu
kısımlardan birinde teslimat veya ifayı gerçekleştirememesi halinde Alıcı tüm Anlaşma’yı reddetme
hakkını haizdir.

5.10

Alıcı’ya teslim edilen Ürünler’in miktarının Alıcı tarafından sipariş edilen miktarı aşması durumunda,
Alıcı fazla kısmı ödemekle bağlı olmayacak, fazla kısma ilişkin risk Satıcı’ya ait olacak ve masrafları
Satıcı’ya ait olmak üzere iade edilebilecektir.

5.11

Ürünler, güvenli ve Alıcı çalışanlarının sağlığını riske sokmayacak veya Alıcı’nın ürünlerine zarar
vermeyecek ve üçüncü kişilerin sağlıklarını ve ürünlerini riske sokmayacak şekilde sağlanacaktır.
Satıcı, her koşulda sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uygun harekete edecek ve özellikle (bahsi
geçenleri sınırlamaksızın) Ürünler’in güvenli olarak teslim alınması, paketlerinden çıkarılması,
depolanması ve kullanımına veya Hizmetler’in güvenli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli olan tüm
veri ve bilgileri Alıcı’nın çalışanlarına bildirecektir.

6.

RİSK/MÜLKİYET
Ürünler’in alıcıya tesliminin tamamlanmasına dek (yük boşaltım ve istifleme de dahil olmak üzere)
Ürünler’e ilişkin riskler Satıcı’nın üzerinde doğacak, teslimle birlikte Ürünler’in mülkiyeti Alıcı’ya
geçecektir.

7.

ÜCRETLER

7.1

Ürün ve/veya Hizmetler’in ücretleri Sipariş kapsamında belirtilecektir. Alıcı tarafından yazılı olarak aksi
kararlaştırılmadığı müddetçe, ücretlere katma değer vergisi ya da Ürün ve/veya Hizmetler üzerinden
kesilecek diğer satış veya hizmet vergileri dahil olmayacak, ambalajlama, paketleme, sevkiyat, taşıma,
sigorta, teslim, gümrük vergileri, resim ve harçlar da dahil olmak üzere diğer tüm ücretler dahil
olacaktır.

7.2

Ücretlere ilişkin değişiklikler veya ek ücretler Alıcı tarafından kabul edilmeyecektir.

7.3

Alıcı, yaptığı nakit ödemeler, toplu alımlar veya Satıcı tarafından yapılan mutat satışlar için Satıcı’nın
satış hüküm ve koşullarında belirtilmiş olmasına bakılmaksızın, indirim hakkını haizdir.

8.

ÖDEMELER

8.1

Alıcı, Ürünler’in teslim veya Hizmetler’in ifa edildiği ayın son gününü takip eden 90 gün içinde Ürün
ve/veya Hizmetler’in ücretlerini ödeyecektir. Alıcı’nın ödeme süresine uymaması Anlaşma’nın ihlali
anlamına gelmeyecektir. Taraflar’ın önceden Ürünler’in teslim veya Hizmetler’in ifa edildiği ayın son
gününden sonra 60 günden daha fazla süren bir ödeme dönemi üzerinde anlaşmış olması halinde,
Taraflar üzerinde anlaştıkları bu hükümlerle bağlı olmayı kabul eder ve işbu Koşullar’ın 8.1. maddesi
uygulanmaz.

8.2

Diğer hak ve başvuru yollarına halel getirmeksizin, Alıcı bir Anlaşma uyarınca Satıcı’ya ödemekle
yükümlü olduğu tutardan Satıcı’nın kendisine ödemesi gereken tutarı mahsup etme hakkını haizdir.
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9.

GİZLİLİK
Satıcı, gizli bilgi niteliğinde olan ve Alıcı veya temsilcileri tarafından kendisine açıklanmış tüm teknik ve
ticari bilgiler, şartnameler, icatlar, süreç ve girişimler ile Satıcı tarafından öğrenilen Alıcı’nın işletmesi
veya ürünlerine ilişkin gizli bilgileri kati bir şekilde gizli tutacak, yalnızca Satıcı’nın işbu Koşullar
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için söz konusu bilgileri bilmeleri gereken
çalışanları, temsilcileri ve alt yüklenicilerine açıklayacak ve söz konusu çalışanlar, temsilciler ve alt
yüklenicilerin Satıcı’nın bağlı olduğu gizlilik yükümlülükleriyle bağlı olmasını sağlayacaktır.

10.

ALICI’NIN MÜLKİYETİ
Her türlü materyal, ekipman, araç, kalıp, telif hakkı, tasarım hakları ile Alıcı tarafından Satıcı’ya iletilen
çizim, şartname ve verilere ilişkin veya Alıcı tarafından Satıcı’ya iletilmese bile Ürünler’ın üretiminde
özel olarak kullanılan her türlü fikri mülkiyet hakkı Alıcı’nın münhasır mülkiyetindedir. Satıcı, söz
konusu materyalleri Alıcı’ya iade edilene kadar güvenli gözetimi altında ve iyi koşullarda saklayacak,
Alıcı’nın yazılı talimatı olmadığı sürece yok etmeyecek veya Alıcı tarafından kendisine verilen yazılı
yetki dışında kullanmayacaktır.
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FESİH

11.1

Alıcı, herhangi bir zamanda ve neden göstermeksizin Anlaşma’yı kısmen veya tamamen yazılı
bildirimede bulunarak feshedebilir. Bu durumda, Anlaşma kapsamındaki işlere son verilecek ve Alıcı,
fesih esnasında devam etmekte olan işler için Satıcı’ya adil ve makul bir tazminat ödeyecektir. Tahmini
karlar ile dolaylı kayıplar söz konusu tazminat kapsamında değildir.

11.2

Alıcı, aşağıdaki hallerin varlığı halinde yazılı bir bildirimle Anlaşma’yı derhal feshedebilecektir.
(a)

Satıcı’nın Anlaşma’nın hüküm ve koşullarını ihlal etmesi halinde,

(b)

Satıcı’nın malvarlığı üzerinde haciz, icra veya benzer bir işlemin söz konusu olması halide,

(c)

Satıcı’nın kendi isteği ile ya da isteği dışında aciz hali, iflas ve iflasın ertelenmesi hali, kayyum
tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması, yeniden yapılanma veya birleşmeler
hariç olmak üzere kendi isteği ile ya da isteği dışında tasfiyeye gitmesi halide,

(d)

Satıcı’nın faaliyetlerine son vermesi veya son verme ihtimalinin bulunması halinde,

(e)

Satıcı’nın finansal durumunun, Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini gereği gibi yerine
getirmesini tehlikeye düştüğünü düşündürecek kadar kötüleşmesi halinde.

11.3

Anlaşma’nın feshi, Alıcı’nın fesihten önce doğmuş hak ve yükümlülüklerine halel getirmez. İşbu
Koşullar’dan açık veya zımni olarak fesihten sonra da uygulanacağı belirtilenler fesihle bağlı olmaksızın
geçerliliğini sürdürecektir.
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BAŞVURU YOLLARI

12.1

Alıcı’nın diğer hakları ve başvuru yolları saklı kalmak üzere, Ürünler’in teslimi veya Hizmetler’in ifasının
işbu Koşullar’a veya belirli bir Anlaşma’ya uygun olmaması ya da Satıcı’nın bunlara uygun
davranmaması halinde, Ürün veya Hizmetler’in Alıcı tarafından kabul edilip edilmediğine
bakılmaksızın, Alıcı kendi takdirine bağlı olarak aşağıdaki yolların birinden veya birkaçından
faydalanabilir.
(a)

Sipariş’in iptali,

(b)

Ürünler’in reddedilmesi (kısmen veya tamamen) ve Satıcı’nın ilgili Ürünler’e ilişkin kendisine
ödenen miktarı derhal geri ödemesi şartı ile risk ve masrafı Satıcı’ya ait olmak üzere Ürünler’in
Satıcı’ya iade edilmesi,
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(c)

Kendi takdirine bağlı olarak, masrafları Satıcı’ya ait olmak üzere, Ürünler’e ilişkin kusurların
düzeltilmesi veya Ürünler’in yerine yenilerinin ikame edilmesi ve Anlaşma’nın koşullarına
uyulmasının sağlanması için gerekli işlemlerin yürütülmesi seçeneklerinden birinin seçilmesi,

(d)

Satıcı’ya sorumluluk yüklemeksizin ileride yapılacak olan Ürün teslimi veya Hizmet ifalarının
reddedilmesi,

(e)

Masrafları Satıcı’ya ait olmak üzere Ürün ve/veya Hizmetler’in Anlaşma’ya uygun hale
getirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,

(f)

Satıcı’nın Anlaşma’yı ihlali dolayısıyla maruz kalınan zararlara ilişkin taleplerin iletilmesi,

(g)

İşbu Koşullar kapsamında meydana gelen hatalardan dolayı Satıcı’ya hataların düzeltilmesi için
başvurulan her sefer için 100£ tutarında ödemeyi ifade eden fatura gönderilmesi.

13.

DEVİR

13.1

Satıcı, önceden Alıcı’nın yazılı onayını almaksızın Anlaşma’yı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere
devredemez.
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Alıcı, Anlaşma’yı kısmen veya tamamen üçüncü kişi, firma ve kuruluşlara devredebilecektir.

14

GRUP ŞİRKETİNİN ELDEN ÇIKARILMASI

14.1

Alıcı’nın Grup Şirketleri’nden birini elden çıkarması (hisse satışı veya Grup Şirketi’nin işletme ve
malvarlığının büyük ölçüde elden çıkarılması yoluyla) (“Elden Çıkarılan Şirket”) halinde, Satıcı’nın
takdirine bağlı olarak, Alıcı,
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(a)

Anlaşma kapsamında Alıcı tarafından Elden Çıkarılan Şirket’e tahsis edilen Ürünler’ın miktarını
azaltacak veya

(b)

Elden Çıkarılan Şirket’e tahsis edilmiş Ürünler’i başka bir Grup Şirketi’ne tahsis edecektir.

RÜŞVETİN ÖNLENMESİ
Satıcı Anlaşma süresi boyunca, çalışanları, üstlenicileri ve temsilcilerinin (sorumluluk yüklenebilenler)
gereği gibi işlemeyen bir fonksiyon veya faaliyet için finansal veya başka türlü avantajlar elde
edilmesini de kapsayacak şekilde, rüşvet teklif etmesi (kamu görevlileri de dahil olmak üzere) veya
almasını önleyeceğini beyan eder. Söz konusu beyanın ihlali halinde Alıcı’nın sahip olduğu diğer
haklara halel getirmeksizin, Satıcı’nın işbu maddedeki beyanı ihlal etmesi durumunda, Alıcı Anlaşma’yı
derhal feshedebilecektir.
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MÜCBİR SEBEP
Alıcı, öngörülemeyen ve kendi kontrolünde olmayan, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, beşeri ve doğal
afetler, terörizm, protestolar, sivil ayaklanmalar, yangın, sel, grev, lokavt veya diğer iş anlaşmazıkları
(Taraflar’a ilişkin olup olmamasına bakılmaksızın) ile gerekli materyallerin taşınması ve sağlanmasını
kısıtlayan ya da geciktiren olaylar nedeniyle, Alıcı’nın faaliyetlerini yürütmesi engellenir veya gecikirse,
Alıcı teslim veya ödeme tarihini erteleme, Anlaşma’yı feshetme veya sipariş edilen Ürünler’ın miktarını
azaltma haklarını haizdir.

17

GENEL HÜKÜMLER

17.1

Alıcı’nın işbu Koşullar veya Anlaşma kapsamındaki hakları ve başvuru yolları, işbu Koşullar’daki ve
Anlaşma’daki diğer haklarına halel getirmez.
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17.2

Anlaşma’nın veya işbu Koşullar’ın hükümlerinin kısmen veya tamamen, yargılama yetkisi olan bir
mahkeme veya idari kurum tarafından hukuka aykırı, geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz
addedilmesi halinde, bu durum Koşullar’ın veya Anlaşma’nın geri kalan hükümlerinin geçerliliğine etki
etmeyecektir.

17.3

Anlaşma veya işbu Koşullar’dan doğan herhangi bir hakkın süresinde kullanılmaması veya gecikmeli
olarak kullanılması, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme’nin herhangi
bir hükmünün bir Tarafça ihlaline karşın diğer Taraf’ın herhangi bir işlem yapmamış olması diğer
Taraf’ın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez ve diğer Taraf müteakip ihlal hallerinde de
Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanmak hakkına sahiptir.

17.4

İşbu Koşullar veya Anlaşma’nın herhangi bir hükmünün ihlaline karşın Alıcı’nın herhangi bir işlem
yapmamış olması Alıcı’nın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez. Alıcı, müteakip ihlal hallerinde de
Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanmak hakkına sahiptir.

17.5

İşbu Koşullar veya Anlaşma’nın oluşturulması, kurulması, icra edilmesi, geçerliliği ve bunlara ilişkin
diğer tüm hususlar Türk hukukuna tabi olup, tüm ihtilaflar için İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.

