DAIICHI SANKYO İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.
“SATIN ALMA” GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI

A. Uygulama Kapsamı
1. Aşağıdaki Genel Hüküm ve Koşullar, Daiichi Sankyo İlaç Tic. Ltd. Şti. (“Daiichi” olarak
anılacaktır)’nin ürün, emtia, her türlü iş ve diğer hizmetlerin satın alımında, ilgili
sözleşmelerin metinlerinde veya Daiichi tarafından verilmiş olan siparişlerde aksi
belirtilmediği sürece, Daiichi ile üçüncü kişiler (“Satıcı” olarak anılacaktır) arasında
akdedilmiş olan tüm sözleşmeler için geçerlidir.
2. İşbu Genel Hüküm ve Koşullar Daiichi ve Satıcı (birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır)
arasında yazılı ve açık bir mutabakat olmadıkça değiştirilemeyecek ve münhasıran geçerli
olacaktır. Bu kural, Daiichi ürünleri/hizmetleri koşulsuz kabul ettiğinde de geçerlidir.
3. Taraflarca yazılı olarak düzenlenen/düzenlenecek özel koşullar ile işbu Genel Hüküm ve
Koşullar arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, özel koşulların genel koşullara
karşı önceliği olacaktır.
B. Hüküm ve Koşullar
I. Genel Hüküm ve Koşullar
1. Siparişler/Siparişlerin Verilmesi
1.1. Daiichi, yazılı sipariş formunu Satıcı’nın yazılı olarak bildirdiği ve tarafların mutabık kaldığı
fiyat üzerinden verir ve Satıcı sipariş teslim süresi içerisinde vermiş olduğu bu fiyatla bağlı
kalır. Fiyat değişikliği yalnızca tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir. Sipariş öncesinde
Satıcı’dan yazılı bir teklif alınmamışsa, Satıcı beş (5) iş günü içerisinde, bağlayıcı son teslim
tarihi ve tutarı belirtmek suretiyle siparişi yazılı olarak teyit edecektir; aksi halde sipariş
Daiichi için bağlayıcı olmaktan çıkacaktır. Teslimden sonra meydana gelen fakat usulünce
bildirilip fiyat farkı talep edilmemiş ürün/hizmetler için herhangi bir bedel farkı Satıcı
tarafından talep edilemez.
1.2. Yukarıda belirtildiği şekilde istek üzerine (sipariş öncesi Satıcı’dan yazılı teklif alınmadığı
durumda) Daiichi’ye yapılan teklifler, yalnızca genel olarak yazılı şekilde yapılması gereken
Daiichi kabulünün ardından bağlayıcı hale gelecektir. Satıcı’nın teklifi, Daiichi tarafından
teslim alınmasının ardından, başka bir mutabakat sağlanmadığı sürece, dört (4) haftalık bir
süre boyunca kendisi için bağlayıcı olacaktır. Daha önce yazılı olarak mutabık kalınmışsa,
Daiichi sipariş formunu mutabık kalınan tutara göre tanzim edecek ve ödeyecektir.
1.3. Daiichi siparişleri “sipariş formlarını” kullanmak kaydıyla yazılı olarak verecek ve sipariş
formları Daiichi Satın Alma Birimi tarafından yetkili personel tarafından imzalanmış
olacaktır. Yazılı olmayan ve/veya yetkili personel tarafından imzalanmayan Sipariş
Formları geçersiz olacak ve geçersiz sipariş için Daiichi’den herhangi bir bedel talep
edilmeyecektir. Sipariş formunda sipariş numarası, hizmetin türü, miktar ve kapsam,
teslim süre sonu, varış yeri, ödeme şekli ve şartları ve diğer koşullarla ilgili şartnameler,
Satıcı için bağlayıcı olacaktır.
1.4. Daiichi, Sipariş Formu tarihi itibari ile 1 işgünü içerisinde form içeriğinde düzeltme,
değiştirme ya da siparişi tümüyle iptal edebilir. Bu durumda Satıcı herhangi bir zarar
iddiasında bulunmayacaktır.
2. Hizmetin Sağlanması/Ürünün Teslimi

2.1. Hizmetlerin sağlanması/ürünlerin eksiksiz ve ayıpsız teslimi için sipariş formunda belirtilen
tarih veya süre sonları bağlayıcıdır ve bunlara kesinlikle uyulması gerekmektedir. Sipariş
formunda bu süre olarak belirtilmiş ise, sürenin başlangıcı sipariş formunun Satıcı
tarafından teslim alınmasıyla başlar ve sürenin sonu her halukarda teslim
irsaliyesinin/faturasının imzalanması ile son bulur. Ancak Satıcı’nın sorumluluğu işbu
sözleşmede belirtilen yükümlülükler ile ayıp ya da kusur beyan ve ihbarı hakkında yasal
mevzuat hükümlerince devam eder.
2.2. Hizmetlerin sunulmasıyla ilgili herhangi bir gecikme durumunda, bunlar farkına varılır
varılmaz nedenleri ve tahmini gecikme süresiyle birlikte Satıcı tarafından Daiichi’ye derhal
yazılı olarak bildirilmelidir. Hizmetlerin sunulmasıyla ilgili olarak mutabık kalınan
tarihlerde veya süre sonlarında yapılacak değişiklikler yalnızca Daiichi tarafından yazılı
onay verildiğinde geçerli olacaktır. Gecikme durumunda Daiichi’nin özellikle kendi
takdirine bağlı olarak hizmetlerin sağlanmasında yaşanan gecikme nedeniyle ifanın
tamamlanmasını ve/veya tazminat talep etme veya makul bir ek sürenin sona ermesinin
ardından sözleşmeden çekilme veya ifa yerine tazminat talep etme yetkisi vardır.
Gecikmenin ürün/hizmetin yalnızca bir kısmını etkilemesi durumunda, Daiichi’nin her
türlü zararının tazmini ile birlikte kısmi ifa kabul etme seçeneği vardır. Daiichi’nin kısmi ifa
kabul etmemesi halinde ise Daiichi dilerse tüm siparişi iptal ve iade edebilir ve Satıcı’dan
tazminat ile her türlü zararını talep edebilir.
2.3. Daiichi’nin ürün/hizmeti mutabık kalınan tarihte kabul edememesi durumunda, bunun
farkına varır varmaz Satıcı’yı bilgilendirecektir. Hizmetlerin sunulması/ürünlerin teslimi
için süre sonu, Daiichi’nin kabulündeki gecikme süresi kadar ertelenecek, ödemeler de
buna göre revize edilecektir. Buna ek olarak Daiichi’nin, sözleşmenin akdinin ardından
mücbir sebepler (örneğin doğal felaketler, salgın hastalıklar, savaş, ayaklanma veya
bunların neticeleri), grev veya hammadde eksikliği nedeniyle işletmesinde öngörülemeyen
kesintiler yaşanması durumunda, hizmetlerin sunulması/ürünlerin teslimi için mutabık
kalınan süre sonlarını herhangi makul bir zamana erteleme yetkisi vardır. Yukarıda
belirtilen iş kesintilerinin tamamen geçici olmaması veya hizmetin sunulması için orijinal
süre sonunun ardından iki (2) aydan daha uzun sürmesi durumunda, Daiichi dilerse sipariş
formunu iptal ederek, sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir.
2.4. Satıcı’nın, yazılı sipariş formunu öğrenmiş ancak makul bir süre içerisinde teslim almamış
olması durumunda, Daiichi tarafından sağlanması gereken belgelerin eksikliğini gecikme
için neden olarak öne sürebilir.
2.5. Daiichi, Satıcının malzeme/hizmet teslimini hafta içi Pazartesi-Cuma günleri saat 09:00 ila
16:00 arasında kabul eder. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde sipariş teslimi kabul
edilmez. Satıcı, sipariş edilen ürünü/hizmeti sipariş üzerinde belirtilen teslimat adresine
Daiichi’nin kendisine daha önceden yazılı olarak teslime yetkili olduğunu bildirdiği
personeline teslim edecektir.
2.6. Daiichi, sipariş fazlasını kabule mecbur değildir. Daiichi sipariş fazlası bedel farkını toplam
fatura bedelinden tenzile serbesttir.
3. Fiyatlar/ Ödeme Hüküm ve Koşulları
3.1. Satıcı ile ayrı sözleşmelerde herhangi bir hususta mutabık kalınmadığı sürece, ödemeler,
faturanın teslim alınmasının ardından %3 indirimle 21 gün sonra veya herhangi bir indirim
olmaksızın 60 gün sonra yapılacaktır. Daiichi’nin alındı kaşesi üzerindeki tarih belirleyici
olacaktır. Satıcı tarafından bağlayıcı olarak zikredilmiş olan bir fiyat, sabit fiyat olarak
kullanılacaktır ve sonrasında tek taraflı olarak artırılamayacaktır. İstisnai durumlarda
mutabık kalınan avans ödemeleri, fiyat şartnameleri ve eklerinde sunulan şekilde

yapılacaktır ve uygulanabildiği hallerde sürecin tamamlanması, Satıcı’nın tesislerinde
Daiichi teknik personeli tarafından izlenebilecektir. Daiichi, yalnızca Satıcı’dan banka
garantisi veya benzeri bir teminat aldıktan sonra avans ödemesi yapma hakkını saklı tutar.
3.2. Faturalar, ürünün teslimi/hizmetlerin sunulmasının ardından, teslimat sırasında ilgili
sipariş numarasını belirtmek suretiyle en kısa süre içerisinde tanzim edilecektir. Ayrı
sözleşme altında taraflar arasında farklı bir şekilde mutabık kalınmadığı sürece, Satıcı’nın
kısmi fatura kesmesine izin verilmez.
Tüm fiyatlar, paketleme ve sigorta dâhil ücretsiz teslimat esasında olacaktır. Fiyatlara
kurulum ve montaj işleri, eğitim, talimatlar ve devre diyagramlarının yanı sıra yazılımlar
için lisans ücretleri ve sınai mülkiyet haklarının bedelleri de dâhil olacaktır. Zorunlu katma
değer vergisi ayrı bir kalem olarak eklenmelidir. Daiichi, herhangi bir nedenle ödemede en
az 30 gün gecikmesi halinde yıllık yasal faiz oranında gecikme faizi ödemeyi taahhüt
etmiştir.
3.3. Ödeme, sipariş formunda belirtilmiş olan koşullara tabi olacaktır. Gecikmeli fatura
teslimatı durumunda, ödeme vadesi, ürünlerin önceden teslim alınması veya hizmetin
sözleşmeye uygun şekilde verilmesine tabi olarak, en erken faturanın teslim alındığı
tarihte başlayacaktır. Ödemenin kendisi ve ödeme zamanının Daiichi’nin garanti hakları
üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacaktır.
3.4. Daiichi tarafından yapılan herhangi bir ödeme, sonrasında veya siparişten farklı şekilde tek
taraflı olarak uygulanan akdi hüküm ve koşulların kabul edildiği anlamına gelmez.
3.5. Ödeme, Satıcı tarafından sağlanan hizmetin/ürünün tamamını kapsar. Diğer masraflar
(seyahat masrafı, tali masraflar, harcamalar) yalnızca önceden yazılı onay alınması ve ilgili
orijinal makbuzların sunulmasının ardından Daiichi tarafından ödenebilir.
4. Değişim Talepleri
Daiichi, madde 1.4.’teki hakkı saklı kalmak üzere, sözleşme imzalanmış olsa bile, özellikle
mutabık kalınmış hizmetler/ürünler, yöntem ve süre sonlarıyla ilgili olarak, hizmetin
kapsamında değişiklik yapılmasını talep edebilir. Bu durumda, Satıcı talep edilen
değişikliğin mümkün olup olmadığını ve özellikle çerçeve, ücretlendirme ve herhangi bir
işbirliği yükümlülüğü dikkate alınmak suretiyle sözleşme üzerinde nasıl etkiler
doğuracağını 10 iş günü içerisinde Daiichi’ye bildirecektir. Bu süre içerisinde herhangi bir
bildirimde bulunulmamışsa, talep edilen değişiklikler, fiyatlar ve süre sonları üzerinde
herhangi bir etkisi olmaksızın uygulanabilir olarak kabul edilecektir. Daiichi, bu neticeyi
ilgili değişim talebini gönderirken Satıcı’ya belirtecektir.
Taraflar, neticeleri nasıl idare edecekleri konusunda dostane bir şekilde mutabakata
varacaktır. Aksi halde, orijinal olarak mutabık kalınan hizmetin sağlanması işi, orijinal
koşullara göre devam edecektir.
5. Gizlilik
5.1. Satıcı için Daiichi tarafından sağlanmış olan tüm belgeler, veriler ve bilgilerin yanı sıra
Satıcı tarafından Daiichi’nin ürünleri, müşterileri ve ticari faaliyetleriyle ilgili olarak
edinilmiş olan tüm bilgiler, Daiichi’nin mülkiyetinde kalmaya devam edecek, bunlara gizli
olarak muamele edilecek ve bunlar sözleşmede mutabık kalınanlar dışındaki başka
herhangi bir amaçla üçüncü tarafların kullanımına açılmayacaktır. Satıcı, sipariş
formlarının, sözleşmenin ve teknik belgelerin konularını dikkatli ve herhangi kötü
kullanımı engelleyecek şekilde muhafaza edecektir. Bir siparişin ifasının ardından veya
siparişin verilmemesi halinde, suretleri ve kopyaları dâhil ilgili tüm belgeler talebe gerek
kalmaksızın ve ücretsiz olarak Daiichi’ye iade edilecektir. Satıcı’nın bunları bulundurmaya
hakkı yoktur.

5.2. Satıcı hiçbir zaman pazarladığı malzeme/hizmet hakkında Daiichi’nin rızası olmadan
Daiichi’yi referans gösteremez.
5.3. Satıcı, bu yükümlülüklerin kendisi veya tedarikçileri ya da çalışanları tarafından ihlal
edilmesi nedeniyle Daiichi’nin maruz kaldığı tüm zararları karşılamakla yükümlü olacaktır.
Bu sözleşme herhangi bir nedenle sona erdiğinde ya da feshedildiğinde, Satıcı kendisine
Daiichi tarafından verilen her türlü bilginin herhangi bir biçimde kullanılmasına da son
verecek ve en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde bu bilgiyi içeren bütün belgeleri kopya
almaksızın diğer Daiichi’ye iade edecek veya imha edecektir.
6. Veri Koruması
Satıcı sözleşme süresince ve sözleşmenin ifası amacı ile Daiichi’den temin ettiği Kişisel
Verilerden veri işleyen olarak sorumludur ve bu yolla temin ettiği kişisel verileri sözleşme
amacına uygun olarak ve yalnızca sözleşmenin ifası amacı ile, hukuka uygun olarak tutmak
ve işlemekle yükümlüdür. Satıcı, kendisine iletilen Kişisel Verilerin hukuka aykırı ya da
sözleşme hükümlerine ve amacına aykırı şekilde işlenmesinden, 3. kişiler ile
paylaşılmasından, ifşa edilmesinden sorumludur. Satıcı veri işleyen olarak Sözleşme
kapsamında Daiichi’den elde ettiği tüm kişisel verinin güvenliğini sağlamak amacı ile her
türlü gerekli hukuki, teknik ve idari önlemi almayı kabul ve taahhüt eder.
Ancak her hâlükârda, sipariş çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi durumunda, taraflar
arasında ilave bir veri koruma sözleşmesi akdedilecektir. Taraflar, siparişlerin işbu
sözleşme çerçevesinde işlenmesi veya yerine getirilmesi konusunda görevlendirilen tüm
kişiler konusunda azami özen gösterildiğinden, veri korumasıyla ilgili yasal hükümlere
uyulduğundan ve bunların üçüncü taraflara verilmediğinden veya başka bir amaçla
kullanılmadığından emin olacaklardır.
7. Garanti
7.1. Satıcı, ürünlerin veya (işlerin) hizmetlerin kusurlardan ari olacağını taahhüt eder. Kusur
için yasal mevzuat geçerli olacaktır.
7.2. Ürün ve hizmetlerde kusur durumunda, Daiichi dilerse yalnızca Satıcı’ya başvurabileceği
gibi, Daiichi’nin bu hakları, Satıcı’nın alt tedarikçisine kadar genişleyebilir. Ancak her
hâlükârda Satıcı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
7.3. Satıcı, ürünlerin/(işlerin) hizmetlerin teslimatı/verilmesinin ardından bu ürün ve
hizmetlerin en az 36 aylık bir süre için garantisi altında olduğunu taahhüt eder. Satıcı’nın
garanti süresi daha uzun ise bu süre geçerli olur.
7.4. Kusurun tespiti durumunda, diğer haklarına zarar gelmeksizin Daiichi, ücretsiz tamirat
veya yenisi ile değişim dahil yasal seçimlik haklarını talep edebilir veya sözleşmeyi
tazminatsız ve önelsiz olarak feshedebilir. Daiichi dilerse, sonradan ifa konusunda Satıcı’ya
makul bir ek süre de verebilir; bu sürenin sonunda yerine getirilmez ise de sözleşmeyi
tazminatsız ve önelsiz olarak feshedebilir ya da ücretin tutarını düşürebilir (semen tenzili)
ve menfi/müspet zararı karşılayan tazminat veya masraflarının ödenmesini talep edebilir.
Satıcı tarafından bir ifanın kısmi olarak yerine getirilmesi durumunda, kusurlu
parça/hizmet için belirtilen bu haklar, sözleşmenin veya siparişin tamamı için geçerli
olacaktır.
7.5. Satıcı’ya ek süre verilmiş ise, tamirat veya kusurdan ari ikame teslimat için verilmiş olan
makul sürenin sona ermesinin ardından, Daiichi bu kusurları, masrafları Satıcı’ya ait olacak
şekilde üçüncü bir taraf aracılığıyla giderme veya diğer türlü tedarikin ikamesini sağlama
yetkisine sahiptir. Ancak belirli bir aciliyet ya da yüksek zarar riski nedeniyle acele edilmesi
gerektiği durumlarda, Satıcı’ya durumu düzelme şansı vermesi beklentisinin makul
olmadığı durumlarda, ek süre verilmez.

7.6. İkame ürünler/(işler) hizmetler durumunda, yukarıda belirtilen garanti süresi, değişimin
tesliminin ardından başlar. Tamirat durumunda, garanti süresinin sonu, tamirat süresi
boyunca uzatılır. Ürünlerin/(işlerin) hizmetlerin bir kısmının ikamesi durumunda, bu
parçalarla ilgili olarak yukarıda belirtilen garanti süresi, ikame kısmi yüklemenin veya
(işlerin) hizmetlerin tesliminin ardından başlar; kısmi ürün/(iş) hizmet tamiratı
durumunda, garanti süresinin sonu, kısmi teslimat/(işler) hizmetlerin tamirat süresi
boyunca uzatılır.
7.7. Satıcı’nın ürün hasarı konusunda sorumlu olması durumunda, nedeni kendi kontrol ve
organizasyon alanında olduğu sürece ve harici ilişkilerden kendisi sorumlu olduğu ölçüde
üçüncü tarafların Daiichi’ye yapacağı tazminat taleplerine karşı Daiichi’yi korumakla
yükümlüdür. Daiichi’nin diğer yasal hakları bundan etkilenmeyecektir.
7.8. Bu bağlamda, Satıcı, Daiichi tarafından yapılan bir geri çağırma kampanyasından veya
bağlantılı olarak doğan tüm masraflarını da karşılamakla yükümlüdür. Mümkün ve uygun
olduğu sürece, Daiichi uygulanacak geri çağırma önlemlerinin içeriği ve kapsamıyla ilgili
Satıcı’ya bilgi verecek ve kendisine durumunun izahatı için şans tanıyacaktır.
8. Yükümlülük
8.1. Satıcı, kasıtlı olarak veya ihmal nedeniyle Daiichi veya personeli nezdinde doğan tüm
zararlardan sorumlu olacaktır. Satıcı, Daiichi’nin talebiyle, personel, mülk ve finansal
zararları kapsayan, uygun tutardaki bir sorumluluk sigortasına sahip olduğunu
kanıtlayacaktır.
8.2. Satıcı, hizmet/sipariş/işlerin tüm yasal gerekliliklere uygun olduğunu ve diğer tarafların
haklarının ihlal edilmediğini taahhüt eder.
8.3. Üçüncü bir tarafça, Satıcı’nın hizmetleri/siparişleri/işleriyle ilgili kusurla bağlantılı olarak
Daiichi’ye karşı hak talebinin öne sürülmüş olması durumunda, Satıcı Daiichi’yi bu hak
taleplerinden muaf hale getirmekle yükümlüdür. Daiichi’nin, Satıcı adına ve hesabına
onayını almadan özellikle uzlaşmaya varmak başta olmak üzere üçüncü taraflarla herhangi
bir düzenleme yapma yetkisi yoktur. Satıcı’nın Daiichi’yi muaf tutma yükümlülüğü, üçüncü
taraf hak taleplerinden veya bağlantılı olarak doğabilecek tüm masraflar için de geçerlidir.
9. Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali Sorumluluğu
9.1. Satıcı, sözleşmeli ürünlerin/(işlerin) hizmetlerin fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve
bunların kullanımını engelleyecek veya kısıtlayacak diğer üçüncü taraf haklarından ari
olduğunu garanti eder.
9.2. Satıcı, ürün/hizmetlerin her türlü sınai mülkiyet haklarının ihlalinden doğan tüm üçüncü
taraf talepleri konusunda Daiichi’yi muaf tutar. Satıcı, bu sözleşme kapsamında tedarik
edeceği mal veya hizmetler üzerinde diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hukuku
kapsamında doğmuş ve doğacak her türlü hakların, Daiichi tarafından satın alınmasından ve
kullanılmasından/kullandırılmasından geri dönülmez biçimde sorumlu olup; bu şekilde
ortaya çıkacak hak sahiplerinden Daiichi’ye gelebilecek her türlü hak ve/veya talepleri,
hukuki ve cezai takiplerden ve bunların zararlarını bir ihtar, ihbar ve mahkeme kararına
gerek kalmaksızın Satıcı derhal karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. Satıcı, bu tür
durumlarda üçüncü şahıslar tarafından kendisine yöneltilen hak taleplerinin ciddi olduğu,
kendisi ve yetkilileri hakkında hukuki ve cezai yollara müracaat edilmesi riski bulunduğu
kanaatine varması halinde, Satıcı’nın muvafakatine gerek olmaksızın talep sahibi ile haricen
sulh olarak ödeme yapma ve bu konuda Satıcı’ya rücu etme hakkına sahiptir.
9.3. Satıcı, sözleşmeli ürünler/(işler) hizmetler konusunda sınai mülkiyet haklarının ihlali
nedeniyle kendisine karşı yapılan tüm hak taleplerini derhal ve yazılı olarak Daiichi’ye
bildirmekle yükümlüdür.

10. Devir/Mahsup/Altyükleniciler
Satıcı, Daiichi’nin yazılı izni olmaksızın, işbu sözleşmeyi veya bundan kaynaklanan haklarını
veya yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye devredemez. Daiichi işbu sözleşmede belirtilen
herhangi bir yükümlülüğün üçüncü bir kişiye devredilmesine izin verdiği takdirde, Satıcı
devralanın buradaki hüküm ve koşullara uygun hareket etmesini temin edecek ve aksine
yazılı anlaşma olmadıkça devir alan üçüncü kişi ile birlikte Daiichi’ye karşı müştereken ve
müteselsilen sorumlu olacaktır.
Satıcı’nın üçüncü taraflara karşı hak taleplerinin devrinin yanı sıra altyüklenici kullanımı
konusunda Daiichi’nin önceden izni alınmalıdır. Satıcı, devralanın/altyüklenicinin işbu Genel
Hüküm ve Koşullar konusunda bilgilendirilmiş ve bunları kabul etmiş olmasını sağlamalıdır.
Daiichi’nin bu hükmü ihlal nedeni ile doğmuş kendi hak taleplerini, Satıcı’nın ödeme
taleplerinden mahsup etme veya bu hak talepleriyle ilgili alıkoyma hakkını kullanma yetkisi
vardır.
11. Süre/Fesih
Bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girmek ve imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık
dönem için geçerli olmak üzere imza edilmiştir. Aksi ihbar olunmadıkça birer yıllık dönem
için kendiliğinden uzar.
Daiichi, işbu sözleşmeyi ve diğer süregelen yükümlülükleri, Satıcı’ya bir (1) ay öncesinden
yazılı bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle
feshedilebilir. Fesih anına kadar teslim edilmiş/verilmiş olan ürünler ve (işler) hizmetlerin
bedelleri, ilgili doğrulamaların sağlanmasının ardından, sözleşme hüküm ve koşullarına
uygun olarak ödenecektir.
12. Tasfiye Durumunda Fesih
Satıcı’nın varlıkları için tasfiye işlemlerinin başlatılmış olması, iflas veya konkordato
talebinde bulunması durumunda Daiichi derhal bilgilendirilmelidir. Bu durumlarda,
Daiichi’nin herhangi bir önel vermeksizin sözleşmeyi ihbarsız ve tazminatsız olarak
feshetme yetkisi olacaktır.
II. Ürünlerin Satın Alımı için Özel Hüküm ve Koşullar
Özel hüküm ve koşullarda yer alan ilave hususlar, genel hüküm ve koşullara ilaveten geçerli
olacaktır.
1. Riskin Devri
1.1. İfa ve fiyat riski, tarafların yazılı olarak anlaşması ile, sevkiyat masraflarının Daiichi
tarafından karşılanacağı ve Daiichi’nin nakliye sigorta poliçesini kendisinin yaptırdığı
hallerde bile, yalnızca teslimatın kesin kabulü ile Daiichi’ye geçer.
INCOTERMS 2010’a göre teslim şekli “DDP” [gümrük resmi ödenmiş olarak teslim (...varış
yerinin adı)] olacaktır.
1.2. Satıcı, teslimat sırasında tüm gerekli ürün bilgisi, güvenlik bilgisi, montaj talimatları, işçilik
koruma önlemleri, işletme ve tüketim bilgilerini Daiichi’ye sağlamakla yükümlüdür.
2. Nakliye/Paketleme/Sigorta/Gümrük Yönetmelikleri
2.1. Tehlikeli madde teslimatı durumunda, Satıcı tarafından varış yerine kadar ilgili
yönetmeliklere kesinlikle uyulmalı ve gereklilikleri yerine getirilmelidir.
2.2. Satıcı, teslimatın düzgün şekilde paketlenmesinden sorumludur. Satıcı, paketleme
malzemesini masrafları kendine ait olacak şekilde geri almak ve imha etmekle yükümlüdür.
2.3. Siparişler, sevk irsaliyesi ve çeki listesiyle birlikte, belirtilen süre sonunda, teslimat yerine
ücretsiz olarak teslim edilecektir. Satıcı, düzgün ithalat için gerekli olan tüm bilgileri
sağlayacak ve mümkünse öncesinde ancak en geç teslimat anında ilgili belgeleri ibraz
edecektir.

2.4. Yük ordinosu veya sevk irsaliyesi gibi tüm yükleme belgelerinde yasal mevzuatın öngördüğü
hususlar, sipariş numarası, sipariş tarihi, teslimat konusu, teslimat miktarı ve uygun
hallerde Daiichi tarafından belirtilmiş olan teslimat adresi yer alacaktır. Sipariş, teknik
aletler veya makinelerle ilgili olduğu sürece, sevk irsaliyesinde ilgili alet, üretim veya seri
numarası belirtilmelidir. Tüm sevk irsaliyeleri, tek suret şeklinde sunulmalıdır.
2.5. Tedarik edilen makineler, cihazlar ve diğer ekipmanlar, kimyasal endüstrisi için kaza önleme
yönetmelikleri, VDE kılavuzlar, teknik denetleyici makamların gereklilikleri, AB
yönetmelikleri, çevresel yönetmelikler ve teknik ekipmanlar için güvenlik yönetmeliklerinin
gerekliliklerini karşılıyor olmalıdır.
2.6. Teslimatların veya hizmetlerin kararlaştırılmış süre sonundan önce yapılması veya verilmesi
durumunda, ödemelerin vade tarihleri, sanki teslimat kararlaştırılmış süre sonunda yapılmış
gibi işlem görecektir. Bu durumda Daiichi, ürünlerin erken kabulünden doğacak tüm
masrafları (depo kirası vs.) Satıcı’ya fatura etme hakkını saklı tutar.
2.7. Nakliye sırasında tüm ilgili demiryolu, deniz ve hava yolu taşımacılığı koşulları dikkate
alınmalıdır ve kamyon yüklemesi durumunda da CMR bulunmalıdır. Satıcı, dolaşım
belgesinde yer alan bilgilerin tamlığı ve doğruluğu ile bunların gümrük yönetmeliklerine
uygunluğundan yükümlüdür.
2.8. Satıcı, 1. siparişinin teyidinin bir parçası olarak, AEO-sertifikasyonunun numarasını veya
duruma göre uygun bir güvenlik beyanını Daiichi “Gümrük Departmanına” ibraz etmeyi
taahhüt eder. Bu bağlamda ayrıca, ilgili tüm değişiklikleri derhal yazılı olarak Daiichi’ye
bildirmeyi de taahhüt eder.
2.9. Satıcı, yürürlükteki ithalat ve ihracat yönetmeliklerine uyulmasından sorumludur. Satıcı,
ihracat kontrolü ve gümrük kanunuyla ilgili olan tüm bilgileri derhal yazılı olarak Daiichi
Gümrük Departmanına bildirmekle yükümlüdür.
2.10. Daiichi belirli bir yükleme şekli belirtmediği sürece, Satıcı Daiichi çıkarları için en iyi olan
yükleme şeklini seçecektir. Satıcı’nın gecikmiş olması halinde, sonradan ifayı, masrafları
kendine ait olacak şekilde, ekspres nakliye (ekspres veya acil teslimat, kurye, ekspres paket,
uçak yüklemesi vs.) yoluyla gerçekleştirmekle yükümlüdür.
2.11. Satıcı, nakliye sigortasının masraflarını üstlenecektir.
2.12. Satıcı’nın veya alt tedarikçilerinin yukarıdaki hükümlere uymaması durumunda, Daiichi’nin
diğer haklarına zarar vermeksizin, ürünlerin teslimatını kabul veya reddetme yetkisi vardır.
3. Denetim ve Şikâyet Yükümlülüğü
3.1. Daiichi, teslim edilen ürünleri hemen fark edilebilecek bariz kusurlar (açık kusurlar) için
denetlemek ve Satıcı’ya bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Daha sonraki bir tarihte ortaya
çıkan kusurlarda (gizli kusurlar), Daiichi makul bir sürede Satıcı’ya bildirimde bulunmakla
yükümlüdür. Ürünlerin genellikle kullanımına kadar paketinde kalacak olması durumunda,
yalnızca paketten çıkarıldığı sırada açığa çıkan kusurlar da gizli kusur olarak kabul
edilecektir.
3.2. Daiichi, kusurlu ürünlerin kabulünü reddedebilir. Kusurlu ürünlerin incelemesi ve
iadesinden doğan tüm ilave masraflar, Satıcı tarafından karşılanacaktır.
4. İlave veya azaltılmış Teslimat
Satıcı’nın ilave veya azaltılmış miktarda teslimat yapma hakkı yoktur. Ancak yine de
miktarda sapma yaşanırsa, ilave teslimatların bedeli ödenmeyecektir. Teslimat miktarının
azaltılmış olması durumunda, Daiichi teslimatın kabulünü kısmi teslimat olarak reddetme,
farkın teslim edilmesini talep etme veya fiyatı orantılı olarak düşürme yetkisine sahiptir.
Her türlü durumda, yapılmış olan kısmi teslimatlar bağımsız bir işlem olarak kabul
edilmeyecektir.

5. Mülkiyetin Korunması
Satıcı, yalnızca kendi münhasır mülkiyetinde bulunan ve üçüncü taraf haklarıyla üzerinde
takyidat bulunmayan ürünleri teslim edecektir. Bir üçüncü tarafın ilgili ürünler için hak talep
etmesi durumunda, Satıcı Daiichi tarafından bilgilendirilecek ve Daiichi, bu husustaki
üçüncü taraf hak taleplerinden muaf tutulacaktır.
III. İşler ve diğer Hizmetlerin Satın Alımı için Özel Hüküm ve Koşullar
Özel hüküm ve koşullarda yer alan ilave hususlar, genel hüküm ve koşullara ilaveten geçerli
olacaktır.
1. Hizmetlerin İfası
Satıcı, hizmetleri sözleşmeye tabi olarak, temel mesleki ahlak ilkelerine uygun şekilde ve
sözleşmenin akdi sırasında var olan son teknoloji ve bilim dikkate alınmak suretiyle
verecektir.
2. İş Sonuçları/Kabul
2.1. Hizmet teslimi için taraflar arasında önceden bir teslim tarihi veya süre sonu belirlenmemiş
ise; Satıcı, iş sonuçlarının nihayete ermesinin ardından derhal Daiichi’yi bilgilendirecektir.
Daiichi ile mutabık kalınan bir kabul tarihi belirlenecek ve Satıcı bu hususta
bilgilendirilecektir. Sipariş formunda aksi kararlaştırılmadığı sürece, her zaman resmi bir
teslim-kabul denetimi ile Daiichi ve Satıcı tarafından imzalanmış olan bir denetim tutanağı
bulunacaktır. Ancak bu tutanak imzalanmış olsa bile Daiichi’nin yasal hakları saklıdır.
2.2. Açık kusurlar nedeniyle koşullu kabul işlemi yazılı olarak yapılacaktır. İş sonuçlarının
denetimde başarılı olamaması durumunda, Daiichi dilerse 30 günden fazla olmamak üzere
Satıcı’ya makul bir ilave süre verecek ve bu sürenin ardından denetim tekrarlanacaktır.
Denetimin bu süre içinde tamamlanamaması durumunda, Daiichi’nin sözleşmeyi
tazminatsız ve önelsiz fesih hakkı doğacaktır. Daiichi bu sebeple uğramış/uğrayacak olduğu
menfi/müspet tüm zararlarını Satıcı’dan talep edecektir.
2.3. Ancak işler ve diğer hizmetler kabul edilmiş olsa dahi gizli ayıp mevcut olması bu hizmet ve
işlerin kesin kabulü anlamına gelmez.
2.4. Riskin Daiichi’ye devri, kesin kabulden sonra gerçekleşir.
3. İş Sonuçları üzerindeki Haklar
3.1. Sipariş çerçevesinde fikri mülkiyete konu iş sonuçları olması durumunda, Satıcı işbu belge
ile tüm münhasır haklarını, devredilebilir kullanım ve tüketim hakları, sınai mülkiyet hakları
ve sınai mülkiyet haklarına benzer diğer tüm haklarını herhangi bir yer veya zaman
sınırlaması olmaksızın gayrikabili rücu olarak Daiichi’ye verir.
3.2. Daiichi, tüm iş sonuçlarını özellikle çoğaltmak, işlemek ve yaymak başta olmak üzere diğer
tüm bilinen şekillerde kullanma veya tüketme hakkına sahiptir. Daiichi, özellikle de
aşağıdaki hususlarda yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın münhasır hakka sahiptir:
a) İş sonuçlarının bilinen tüm veri taşıyıcılarında çoğaltılması ve medya ortamlarında
depolanması ve bunların ağ içinde kullanımı;
b) İş sonuçlarının modifiye edilmesi, işlenmesi ve tercüme edilmesi;
c) İş sonuçlarıyla ilgili olarak basit veya kapsamlı alt lisansların satılması ve verilmesi ile iş
sonuçlarının yukarıdaki b) bendi hükümlerindeki yetkilere tabi olarak tadil edilmesi;
d) İş sonuçlarının üçüncü taraflara örneğin uzaktan iletim yoluyla veya kablosuz olarak
sunulması ve geçirilmesi ve bunların örneğin çevrimiçi veya internet aracılığıyla üçüncü
tarafların erişimine açılması; ve

e) Satıcı ile yapılan ayrı sözleşmeler çerçevesinde geliştirilen tüm yeni işleme
teknolojilerinin, geliştirme araçlarının, kütüphanelerin ve yazılım bileşenlerinin
kullanılması.
3.3. Satıcı, yukarıda belirtilen hakların devri için gerekli olan tüm yasal izinleri almak ve bunları
talep üzerine Daiichi’ye sunmakla yükümlüdür.
3.4. Satıcı, eser sahibi olarak anılma hakkından feragat eder ve kendisi tarafından kullanılan
çalışanları ile diğer üçüncü taraflardan ilgili feragatnameleri almakla yükümlüdür.
4. Daiichi İşletme Tesislerinde Gerçekleştirilen İşler
Daiichi tesislerinde (geçici olarak) verilmiş olan (işler) hizmetler konusunda, Satıcı’nın kendi
çalışanlarına talimat verme konusunda münhasır yetkisi vardır. Satıcı’nın çalışanları,
herhangi bir şekilde Daiichi çalışanı olarak kabul edilmeyecek, Daiichi bu personelin asıl
işvereni olarak yorumlanmayacaktır. Bu çalışanlar yalnızca Daiichi dâhili kuralları ile genel
veya özel durumlara göre, yönetim tarafından sözlü ya da yazılı olarak verilen iş güvenliği
talimatlarına uyacaklardır.
C. Çeşitli Hükümler
1. Reklam Yasağı/Başlıklar/Bölünebilirlik
1.1. Satıcı ve/veya bağlı şirketleri, Daiichi’nin önceden yazlı onayı alınmadığı sürece, Daiichi ve
bağlı şirketlerinin isimlerini, ticari markalarını, logolarını veya diğer ayırt edici işaretlerini
(“Tanımlama Bilgileri”) hiçbir beyanında, kamuoyu duyurusunda veya reklamında
kullanmamayı ve Daiichi ile olan ticari ilişkisinin varlığını basın açıklaması yoluyla
duyurmamayı veya diğer türlü kamuya mal etmemeyi veya ifşa etmemeyi taahhüt eder.
1.2. İşbu genel hüküm ve koşullarda yer alan başlıklar yalnızca netlik verme amacı taşır ve
bunlar ilgili hükmün içeriğini hiçbir şekilde yorumlamaz, sınırlandırmaz veya kısıtlamaz.
1.3. İşbu genel hüküm ve koşullarda bir veya daha fazla hükmün geçersiz hale gelmesi, diğer
hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Daiichi tarafından teyit edilmiş olan sözleşme içeriğine
yapılan tadiller ve ilaveler yalnızca ilgili tadil/eklenti Daiichi tarafından yazılı olarak teyit
edildiğinde geçerli hale gelir.
2. Hukukun Seçimi/ Yargı Yeri/ Vergi/Tebligat Adresi
2.1. İhtilafların halli için Türkiye Cumhuriyeti Kanunları münhasıran geçerli olacak olup, İstanbul
(Çağlayan) mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.
2.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan tüm vergi ve harçlar ile Damga Vergisi taraflarca eşit olarak
ödenecek olup, Daiichi dilerse Satıcı tarafına düşen damga vergisini ödeyerek Satıcı’ya
yapacağı ödemeden bu bedeli mahsup edebilir.
2.3. Bu sözleşme ile ilgili tüm tebligat, mahkeme celbi ve yazışmalar yukarıda adresi belirtilen
diğer tarafa taahhütlü olarak yapılacaktır.

