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1. Genel. İşbu genel şart ve koşullar, Arıtaş Kriyojenik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve onun iştirak şirketleri ve bağlantılı olduğu üçüncü kişiler (birlikte “Arıtaş” olarak anılacaktır.) tarafından alıcıya verilen, alıcı 
(bundan böyle “siz” olarak anılacaktır.) ile oluşturulan ve/veya yürütülen bütün fiyat tekliflerine, tekliflere, satımlara, teslimlere, hizmetlere, sözleşmelere ve bütün ilişkili faaliyetlere ve işlemlere uygulanacaktır. Bu 
şart ve koşullarda, ürün ifadesi, içeriğinde aksi belirtilmedikçe, hizmetleri de içermektedir. Arıtaş’ın tekliflerini veya ürünlerini veya hizmetlerini kabul ederek, Arıtaş’a sipariş vererek ve Arıtaş ile sözleşme yaparak 
işbu şart ve koşullar ile bağlı olduğunuzu ve bunlara uygun hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz. Arıtaş’ın iştirak şirketleri ve bağlantılı olduğu üçüncü kişiler, işbu şart ve koşullara size karşı başvurabilir. Arıtaş, 
söz konusu şart ve koşulların uygulanması halinde kendisini bağlayacaktır. Sizin genel şart ve koşullarınız veya sizin tarafınızdan yansıtılması istenilen veya şart koşulan herhangi bir farklı veya ek koşullarınız 
Arıtaş tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmeleri halinde Arıtaş için bağlayıcı hale gelecektir. Arıtaş tarafından ürünlerin veya hizmetlerin teslimi, kendi şart ve koşulları dışındaki şart ve koşulların 
(kullanımını) veya uygulanan diğer şart ve koşulları Arıtaş’ın kabul ettiği anlamına gelmemektedir.  

 
2. Teklifler ve siparişler. Arıtaş’ın bütün teklifleri bağlayıcı değildir. Sadece yazılı olarak sipariş verebilirsiniz. Eğer satın alım için Arıtaş’a sipariş verdiyseniz bu sipariş, Arıtaş tarafından söz konusu siparişin yazılı 

olarak kabul edilmesinden sonra iptal edilemez hale gelecektir. Siparişiniz, sadece Arıtaş’ın yazılı onayı ile kabul edildiği varsayılan satın alım için Arıtaş’a yapılan, tekliftir. Sipariş onayının tam ve doğru olduğunu 
teyit etmeniz gerekmektedir. Arıtaş’a elektronik yolla (örneğin, elektronik veri değişimi) mesajların gönderilmesi sizin riskinizdir.  

 
3. Ücretler. Bütün ücretler, geçerli her türlü satım, kullanım, tüketim ve diğer vergilerden hariçtir. İlgili bütün vergi, harç ve resimlerden sorumlu olup bunları ödemekle yükümlüsünüz. Bütün fiyat teklifleri, Arıtaş 

tarafından yazılı olarak uzatılmadıkça veya fiyat teklifinde daha kısa bir süre belirtilmedikçe 14 gün süreyle geçerlidir.  
 
4. Teslim ve talepler. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça teslim süresi, siparişin yazılı olarak onaylandığı tarihte başlar. Peşin ödeme veya ön ödeme kararlaştırılmışsa teslim süresi, (ön)ödemenin tamamen 

alınmasından sonra başlar. INCOTERMS’ün son versiyonu uygulanacaktır. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça teslim şartı EXW’dir. Arıtaş, kısmi teslimatlar yapma hakkına sahiptir. Ürünleri teslim alma 
yükümlülüğünüz vardır. Arıtaş’ın, sizin hesabınıza, ön ödemeli nakliye ve transit sigortası masraflarını yazılı olarak kabul etmesi halinde Arıtaş, faturasına, nakliye, yükleme-boşaltma ve transit sigorta 
masraflarını dâhil etme hakkına sahip olur. Navlun ücretinin tarafınızca ödenmemesi sebebiyle yük taşıyıcısı taleplerine karşı Arıtaş’ı tazmin edecek, savunacak ve zarar görmemesini sağlayacaksınız. Teklif 
edilen teslim tarihleri, taşımanın yapılacağı gerçekçi zamana ilişkin Arıtaş’ın en iyi tahminine dayanmakta olup değişikliğe tabidir. Teslim tarihleri, oluşturulan siparişin Arıtaş tarafından kabul edilmesiyle 
kesinleşecektir ve Arıtaş, söz konusu teslim tarihini karşılamak için en iyi çabayı gösterecektir. Arıtaş, erken veya kısmi sevkiyat yapabilir ve bu doğrultuda size fatura edebilir. Sevkiyat sırasındaki eksiklikler veya 
zararlar için tarafınızca yapılacak talepler, teslimden itibaren on (10) iş günü içinde, eksiklik veya zararın mahiyeti ve kapsamı detaylı bir şekilde belirtilerek yazılı olarak yapılmalı ve eksiklik veya zarara ilişkin 
talep olması durumunda, taşıyıcının yerel acentesi tarafından eksik veya zarar görmüş mal ve miktarlar listelenerek ön sayfasına kayıt düşülen asıl konşimento (veya okunaklı kopyası) ile eşlik edilmelidir. Alıcı, 
Ex-works teslim akabinde ve 30 günlük ek süre sonrasında Ürünleri teslim alınmazsa Ürünlerin depolanması için Arıtaş’a metrekare başına 8,00€ günlük depolama ücreti ödeyecektir.  

 
5. Mülkiyetin muhafazası ve zarar riski. Arıtaş tarafından teslim edilen veya edilecek olan bütün ürünler, bütün ödeme yükümlülüklerinizi tarafımıza tamamen yerine getirdiğiniz ana kadar Arıtaş’ın mülkiyetinde 

kalacaktır. Arıtaş’ın söz konusu ürünler üzerindeki mülkiyet haklarını korumak için gerçekleştirmek istediği bütün önlemler ve dokümanlar için tam destekte bulunmakla yükümlüsünüz. Ödeme yükümlülüklerinize 
uymazsanız veya Arıtaş’ın yükümlülüklerine uymayacağınıza ilişkin endişe duymakta geçerli sebepleri olursa ve uygun bir teminat sağlayabilme pozisyonunda değilseniz, Arıtaş, temerrüt ihtarı gerektirmeksizin, 
ürünlerin mülkiyetini geri almaya gayrikabili rücu yetkilidir. Zarar riski, siz ve Arıtaş arasında kararlaştırılan INCOTERM’e uygun bir şekilde, tarafınıza veya tarafınızla ilişkili üçüncü kişiye teslimle birlikte Arıtaş 
tarafından size geçer.  

 
6. Ürün ve hizmet şartnameleri. Fiyat listesi ve teslim çizelgesi, siparişin Arıtaş tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlükte olan ve Arıtaş tarafından yazılı olarak kabul edilen ürün ve hizmet şartnamelerinde 

belirtilen geçerli mevzuatlara, kurallara ve standartlara dayanmaktadır. Söz konusu mevzuatlar, kurallar ve standartlar değişirse veya siz ürün şartnamelerinde belirtilen mevzuatları, kuralları ve standartları 
değiştirirseniz ve söz konusu değişikliğin işin yürütülme masraflarını artırması veya azaltması veya teslim çizelgesini etkilemesi halinde Arıtaş, söz konusu azalım veya artırım konusunda size bildirimde 
bulunacak ve taraflar derhal iyiniyetli bir şekilde görüşmelere başlayıp, söz konusu değişiklik sebebiyle siparişte meydana gelen değişiklik üzerinde karşılıklı olarak mutabık kalacaklardır. Ürün ve hizmet 
şartnamelerinde yer alan mevzuat, kural veya standartlar ile uymayan mevzuat, kural veya standartlar veya bunlarla ilgili yorumlar, yazılı kopyaları sizin tarafınızdan Arıtaş’a sunulmadıkça ve ek özellikler Arıtaş 
tarafından işbu Sözleşmenin bir parçası olarak açıkça yazılı olarak kabul edilmedikçe, sözleşmeden muaf olacaktır.   

 
7. Ürün seçimi. Ürünlerin ve/veya hizmetlerin, öngördüğünüz amaca uygun olup olmadığından ve belirlenen ihtiyaçları karşıladığından emin olmak ve doğrulamak sadece sizin sorumluluğunuzdur. Arıtaş, teslim 

edilen ürünün ve/veya hizmetin, ürünü veya hizmeti kullanmak istediğiniz amaca uygun olduğunu hiçbir suretle garanti etmemektedir. Belirli bir proje için hangi Arıtaş ürününün veya hizmetinin seçileceğini 
netleştirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu durum, Arıtaş ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin diğer ürünlerle veya hizmetlerle nasıl kullanılacağı ve nasıl birleştirileceği ve birleştirilmesi gerektiği hallerinde de 
geçerlidir. Arıtaş tarafından verilen herhangi bir bilgi, hiçbir suretle, sizi bu sorumluluktan kurtarmamakta veya söz konusu sorumluluğun Arıtaş ile birlikte paylaşılmasına izin vermemektedir.  

 
8. Montaj ve/veya bağlantı hizmetleri. Siz ve Arıtaş arasında ayrıca kararlaştırılmışsa Arıtaş, ürünü sizin tesisinizde monte edecek ve/veya ürünü tesisinize bağlayacaktır. Yürürlükteki uluslararası ve/veya yerel 

standartlara, normlara ve düzenlemelere uygunluğun sağlanmasında sorumlu kalmaya devam edeceksiniz. 
 
9. Arıtaş temsilcilerinin yetkisi. Siparişin Arıtaş tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlükte olan ve Arıtaş ile yazılı olarak kabul edilen ürün ve/veya hizmet şartnamelerinde özellikle belirtilenler hariç olmak 

üzere, Arıtaş’ın hiçbir acentesi, çalışanı veya temsilcisi, sözlü veya yazılı yapılmış olsun veya olmasın Arıtaş’ı, ürünlere veya hizmetlere ilişkin herhangi bir beyan veya taahhütle bağlama yetkisine sahip değildir. 
İşbu satım genel şart ve koşulları ile Arıtaş’ın ve Arıtaş acentelerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin, ürün ve/veya hizmet şartnamelerinde özellikle belirtilenlerden başka beyanda bulunmadıklarını ve 
tarafınızca ürün veya hizmet alımlarının sadece söz konusu ürün ve/veya hizmet beyanlarına dayandığını teyit etmektesiniz.  

 
10. Kural ve standartlara uyulmaması. Arıtaş ürünlerinin diğer ürünlerle birlikte kullanılması dâhil Arıtaş ürünlerinin herhangi bir projede kullanımı, bütün mevzuat, kod, kural ve düzenlemelere tamamen uygun 

olmalıdır. Kullanımınız için ürünlerimizin seçiminde, siparişinde ve uygulanmasında nitelikli uzmanlardan destek aramanızı öneririz. Arıtaş, yalnızca Arıtaş ürünlerine ilişkin verdiği beyanları dışında, herhangi bir 
öneride bulunma veya uygunluk garantisi verme durumunda değildir. Arıtaş, hiçbir suretle, ürünlerin kullanımını düzenleyen ilgili kod(lar)a veya endüstriyel standart(lar)a uygunluktaki eksilikten doğan veya 
bunlara ilişkin herhangi talepten, masraftan veya zarardan size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımını veya ürünlerin diğer herhangi bir malzeme, parça veya sistem ile 
birlikte kullanımını veya montajını veya bağlantısını düzenleyen söz konusu ilgili kod(lar)a veya endüstriyel standart(lar)a uygunluktaki eksiklikten doğan veya bunlara ilişkin, türü, mahiyeti veya tanımı ne olursa 
olsun, bütün yükümlülüklere, taleplere, masraflara veya zararlara karşı Arıtaş’ı savunacak, tazmin edecek ve Arıtaş’ın zarara uğramamasını sağlayacaksınız. 

 
11. Garanti. ARITAŞ, ARITAŞ TARAFINDAN ÜRETİLEN BÜTÜN ÜRÜNLERİN, İLK KULLANIMDAN (VEYA DEPOYA YERLEŞTİRİLMESİNDEN) SONRAKİ 1 YILDAN VEYA SEVK TARİHİNDEN SONRAKİ 18 

AYDAN HANGİSİ DAHA ÖNCE SONA ERECEKSE O SÜRE BOYUNCA MALZEME VE İŞÇİLİKTEKİ KUSURLARDAN ARİ OLACAĞINI GARANTİ ETMEKTEDİR. ANCAK, YEDEK VEYA YENİSİYLE 
DEĞİŞTİRİLMEK ÜZERE SATILAN PARÇALAR, SEVK TARİHİNDEN SONRAKİ 90 GÜNDEN VEYA ASIL ÜRETİCİLERİ TARAFINDAN SUNULAN GARANTİNİN SONA ERMESİNE KADARKİ SÜREDEN 
HANGİSİ DAHA ÖNCE SONA ERECEKSE O SÜRE BOYUNCA GARANTİLİDİR. BÜTÜN İKİNCİ EL ÜRÜNLER VE PARÇALAR, SADECE ASIL ÜRETİCİLERİ TARAFINDAN SUNULAN GARANTİYİ 
KAPSAMAKTADIR. Bu garantiler, Arıtaş tarafından sağlanan montaj ve/veya bağlantı hizmetlerini, sizin tarafınızdan sağlanan hizmetleri, tasarımları, ürünleri, ekipmanları, hizmetleri veya malzemeleri 
kapsamamaktadır ve Arıtaş’ın (1) uygun olmayan bir şekilde monte edildiğini veya onarıldığını; (2) Arıtaş’ın önceden alınmış yazılı onayı olmaksızın herhangi bir şekilde değiştirildiğini veya düzeltildiğini; (3) kötü 
kullanıma, uygun olmayan kullanıma, aşırı dış güç kullanımına, kusur veya kazaya tabi olduğunu;  (4) belirlenmiş tasarım şartları dışında Arıtaş’ın talimatlarına, şartnamelerine ve çizimlerine aykırı bir şekilde 
monte edildiğini, saklandığını, kullanıldığını veya çalıştırıldığını veya olağan çalıştırma ve bakım uygulamalarına aykırı kullanıldığını; (5) kullanılmış ürün, prototip veya numune olarak satın alındığını; veya (6) 
olağan eskime ve yıpranmadan, çürümeden veya aşınmadan kaynakladığını düşündüğü ürünlere veya hizmetlere veya bunlara ilişkin parçalara uygulanmamaktadır. Yukarıda belirtilenlerden her biri, mevcut 
garantileri geçersiz kılacaktır. Olağan bakım parçalarının doğru montajı, değişiklik meydana getirmemektedir. Verilen söz konusu ürünlerin kullanımı, yeniden satımı veya kiralanmasından doğan herhangi bir 
üçüncü taraf taleplerine karşı Arıtaş’ı savunmayı, tazmin etmeyi ve zarara uğramamasını sağlamayı kabul etmektesiniz.  

 
12. Münhasır çözüm. Yukarıda belirtilen garanti süresi boyunca meydana gelen yukarıda anılan ilgili garantilere uyulmaması halinde ürünleri, gereğine uygun bir şekilde temizleyecek ve problemin belirtildiği yazılı 

bildirimi derhal Arıtaş’a yapacaksınız. Ancak, söz konusu bildirim, hiçbir şekilde, söz konusu hatanın fark edilmesinden sonraki 30 iş gününden daha fazla olmayacaktır. Sözleşmedeki bütün yükümlülüklerinizi 
yerine getirmeniz ve işbu 11. Maddede belirtilen prosedürlere uygun hareket etmeniz şartıyla Arıtaş, bildiriminizin alındığı tarihten sonraki 30 iş günü içinde söz konusu ürünleri muayene edecektir. Söz konusu 
uygunsuzluğun düzeltilmesi için Arıtaş’ın tek yükümlülüğü ve sizin de tek çözüm yolunuz, takdiri Arıtaş’a ait olmak üzere: (1) uygun olmayan ürünlerin veya parçaların onarılması veya (2) uygun olmayan 
ürünlerin veya parçalarının yenisi ile değiştirilmesidir. Garantiye uygun bir şekilde yapılan onarım ve ikameler, bunlardan hangisi daha uzunsa, orijinal garanti süresinden kalan süre ile veya 30 gün süreyle 
garanti edilir. Arıtaş, takdiri sadece kendisine ait olmak üzere söz konusu ürünlerin, Arıtaş’ın onarım tesislerine veya fabrikasına ve buralardan nakliyesi veya tesisinize gidilmesi için bütün düzenlemeleri 
yapacaktır. Ancak Arıtaş, ürünlerin sökülmesi ve tekrar monte edilmesi dâhil ayıp için çalışma erişiminin sağlanmasından, Arıtaş’ın onarım tesisine veya fabrikasına veya buralardan nakliyesi masraflarından 
sorumlu değildir. Bunlara ait risk ve masraflar size aittir. Arıtaş tarafından söz konusu hatanın yukarıda belirtilen garanti kapsamında olmadığına karar verilmesi halinde Arıtaş, söz konusu bütün muayene ve 
diğer masraflar için size fatura kesecektir ve siz bunu ödemeyi kabul etmektesiniz. Ürünler ve hizmetler için ödemeler yapılana kadar Arıtaş’ın, ayıplı olduğu gösterilen ürün veya hizmetlerden sorumluluğu söz 
konusu olmayacaktır. 

 
13. Sorumluluğun reddi. ÜRÜNLERLE İLGİLİ OLARAK ARITAŞ TARAFINDAN VERİLEN VEYA VERİLDİĞİ VARSAYILAN AÇIK VEYA ZIMNİ BAŞKA GARANTİ BULUNMAMAKTADIR. ARITAŞ, TİCARETE 

ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ, SATIM, TİCARET VEYA KULLANIM GİDİŞATINDAN DOĞAN GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK, ZIMNİ 
VEYA KANUNİ OLSUN VEYA OLMASIN DİĞER BÜTÜN GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. AYIPLI VEYA UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN ÇÖZÜM, TAKDİRİ ARITAŞ’A AİT OLMAK ÜZERE, (1) 
UYGUN OLMAYAN VEYA AYIPLI ÜRÜNLERİN ONARILMASI VEYA (2) UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLERİN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İLE SINIRLIDIR. ARITAŞ GARANTİSİ, ŞARTLARINA TAMAMEN 
UYULMAMASI İLE GEÇERSİZ OLACAK VE/VEYA İPTAL EDİLMİŞ SAYILACAKTIR.     

 
14. Sorumluluğun sınırlandırılması. ARITAŞ, SİPARİŞE KONU HERNAGİ BİR ARITAŞ ÜRÜNÜNÜN SATIMI, TESLİMİ, KULLANIMI, ONARIMI, KURULUMU, BAĞLANTISI VEYA VERİMLİLİĞDEN DOĞAN VEYA 

BUNLARLA İLİŞKİLİ OLAN KULLANIM, GECİKME KAYBINDAN, İKAME ÜRÜN MASRAFLARINDAN, ARIZA SÜRESİ MASRAFLARINDAN, KAZANÇ, KAR VEYA İTİBAR KAYBI VEYA ZARARINDAN, 
CEZALARDAN VEYA ARIZİ, CEZAİ, ÖZEL VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN DOLAYI (BUNLARIN OLASILIĞI İLE İLGİLİ UYARILSA BİLE) SİZE VEYA (SİZİN MÜŞTERİLERİNİZ VEYA YÜKLENİCİLERİNİZ 
DAHİL) HERHANGİ BİR DİĞER KİŞİYE VEYA TÜZEL KİŞİYE KARŞI HİÇBİR SURETLE SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. ARITAŞ’IN SÖZLEŞMEDEN VEYA DİĞER ALANLARDAN DOĞAN 
SORUMLULUKLARI, SÖZ KONUSU ÜRÜNLERİN NET FATURA DEĞERİ İLE VE FATURANIN TAMAMI, SADECE BU ÜRÜNLERE İLİŞİN DEĞİLSE, FATURANIN SORUMLULUKLA İLGİLİ OLAN O KISMI İLE 
SINIRLIDIR. ARITAŞ’IN SORUMLULUĞU, HER HALUKARDA HER ZAMAN İÇİN, ARITAŞ’IN SORUMLULUKLARI İLE İLGİLİ OLARAK SİGORTACISINDAN ALDIĞI TUTAR İLE SINIRLIDIR. ARITAŞ, 
TARAFINIZIN SİGORTA EDİLEN ZARAR VE KAYIPLARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.  

 
15. Ticaret Mevzuatlar ile uyum. Avrupa Birliği (AB) veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, bunların daireleri, kurumları ve alt bölümleri dahil olmak üzere veya ürünlerin veya nihai ürünlerin satılacağı, 

monte edileceği, kullanılacağı veya çalıştırılacağı ülkeler dahil geçerli yetkisi olan ülkenin resmi kurumlarının herhangi bir mevzuatı veya düzenlemesi tarafından, herhangi bir teknik bilgi, data veya sizin nihai 
ürünlerinizle kullanılmak üzere sağlanan ürünler dahil ürünün sağlanması veya teslim edilmesinin yasaklanması veya kısıtlanması halinde Arıtaş’ın, hiçbir şekilde, söz konusu teknik bilgiyi, datayı veya ürünleri 
sağlama veya teslim etme zorunluluğu yoktur. Arıtaş’ın buradaki yükümlülüklerinin ifası tamamen veya kısmen herhangi bir ilgili resmi kurum tarafından yasaklanmışsa veya işbu sözleşmeye konu ürünlerin 
ihracat veya ithalatı, makul bir süre içinde ihracat ve ithalat izinlerinin alınamaması sebebiyle imkânsız hale gelmişse, uygun görüldüğü takdirde, Arıtaş’ın yükümlülükleri, Arıtaş’ın kendi takdirine bağlı olarak sona 
erer ve Arıtaş, makul tutarda iptal masrafına hak kazanır. Arıtaş tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, sözleşmeye göre ihraç veya ithal edilen ürünlerden ve satılan nihai ürünlerden doğan bütün 
sorumluluğu kabul etmektesiniz ve ihracat sorumlusu ve ithalat sorumlusu olacaksınız ve dokümanların oluşturulmasından, ilgili resmi kurum tarafından talep edilen lisansların alınmasından ve ihracat ve ithalat 
için gerekli olan bütün harç ve vergilerin ödenmesinden sorumlu olacaksınız. Arıtaş’ın ürünlerini, nihai ürünlerini ve bunların parçalarını, teknik bilgileri ve dataları ihraç, yeniden ihraç veya ithal ederken Avrupa 
Birliği (AB) veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, bunların daireleri, kurumları ve alt bölümleri dâhil olmak üzere veya yetkisi olan ülkenin ilgili resmi kurumunun mevzuatlarına ve düzenlemelerine salt ve 
tamamen uymayı ve söz konusu ilgili mevzuatlara, ürünlerin, nihai ürünlerin veya bunların parçalarının son kullanıcısı tarafından uyulmasını sağlamayı kabul etmektesiniz. ABD Yaptırım Düzenlemeleri, AB 
ticaret mevzuatları ve düzenlemeleri, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Düzenlemeleri, İhracat İdaresi Düzenlemeleri ve tüm ABD ve AB anti-boykot ve ambargo düzenlemeleri dâhil söz konusu ilgili bütün ihracat ve 
ithalat mevzuatları ile uygun bir şekilde hareket ettiğinizi beyan ve garanti etmektesiniz ve Arıtaş tarafından muhtelif zamanlarda talep edilmesi halinde Arıtaş’a, yazılı uygunluk garantisini sağlayacaksınız. 
Özellikle, Özel Olarak Belirlenmiş Yurttaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ABD veya AB ihracat kontrol ve yaptırımlarıyla ilgili ABD veya AB Hükümeti tarafından 
sağlanan yasaklı kişiler listesinde belirtilen bir kişiye ve söz konusu kişiler tarafından %50 veya daha fazla oranla sahip olunan tüzel kişiliklere, geçerli ABD veya AB yaptırımlarına tabi olan ülkelere veya ABD 
veya AB ambargo yasağı olan kişilere veya söz konusu ticari düzenlemeler veya diğer ilgili ticaret mevzuatları ile yasaklanan kullanım amacı için herhangi bir ürünü, nihai ürünü veya bunların parçalarını veya 
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teknik bilgisini ihraç, yeniden ihraç etmeyeceksiniz, satmayacaksınız veya kiraya vermeyeceksiniz. Yukarıda belirtilen ticaret düzenlemeleri dâhil ilgili ihracat ve ithalat düzenlemelerinin tarafınızca ihlalinden 
kaynaklanan bütün zararlardan ve (avukatlık ücretleri dâhil) masraflardan veya bunlara karşı Arıtaş’ı tazmin edecek ve zarara uğramamasını sağlayacaksınız. 

 
16. Dava açma süresi. (Takipler dâhil) tarafınızca açılacak herhangi bir dava, söz konusu talebe sebep olan olayın vukuundan sonra bir (1) yıl içinde ve her hâlükârda ürünün tesliminden  sonraki iki (2) yıl 

geçmeden açılacaktır. Eksikliği halinde söz konusu talebin süresi sona ermiş kabul edilecektir. Söz konusu talebe neden olan olayın meydana gelmesinden bir (1) yıl sonra ve ürünün tesliminden iki (2) yıl sonra, 
hangisi daha erken sona ermişse, o tarihten sonra doğan dava hakkından feragat etmiş bulunmaktasınız.   

 
17. Mücbir Sebep. Arıtaş, ne şekilde olursa olsun hukuki tabir ve içtihat hukuku tarafından nasıl addedildiğine bakılmaksızın, don, yangın, (doğal) felaketler, hammadde eksikliği, grev, tedarikçiler tarafından ürün 

sağlanmasında duraklama, işletme bünyesinde öngörülemeyen durumlar, nakliyattaki zorluklar, ithalat ve ihracat kısıtlamaları, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya yetkisi olan diğer hükümetler tarafından 
getirilen kısıtlamalar ve/veya bunların yanı sıra ürünlerin üretimini veya nakliyesini tamamen veya kısmen imkansız hale getiren beklenmedik engeller dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Arıtaş’ın kontrolü 
dışındaki durumlar sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen başarısızlık dolayısıyla ifa edilmeyen yükümlülüklerinden sorumlu olmayacaktır.  Arıtaş, mevcut malzemelerini, kendi iç müşterileri dâhil 
alıcıları arasında, Arıtaş’ın kendi takdirine göre adaletli bir şekilde dağıtabilir. 

 
18. Sona erme ve durdurma. Başlıca mücbir sebep, tarafınızın iki aydan daha uzun süredir temerrütte olması, ödemelerin ertelenmesi talebinde bulunmanız, iflas beyanında bulunmanız için talep olması veya sizin 

iflas talebinizde bulunmanız, bir veya daha fazla malvarlığınız üzerine haciz konması hallerinde veya Arıtaş’ın makul kanaatine göre, finansal durumunuzun sebep yaratması halinde Sözleşmenin uygulanması 
engellenmişse veya geciktirilmişse, Arıtaş, size göndereceği bir yazılı bildirimle, dava dışı bir yolla, sizinle olan sözleşmesini, size herhangi bir tazminat hakkı yaratmaksızın sona erdirmeye veya sözleşmede 
belirtilen yükümlülüklerinin ifasını durdurmaya yetkilidir. Arıtaş, bütün – ilgili, önceki veya sonraki – siparişlerin ifasını tamamen veya kısmen durdurabilir. Arıtaş, fesih tarihine kadar ifa edilen bütün işler için ve 
söz konusu fesihle makul derecede ilişkili olduğu kadarıyla fesihten sonrakiler için tahsil etme hakkına sahiptir.  

 
19. Ödeme. Fatura üzerinde aksi bir beyanda bulunulmamışsa ödeme, Arıtaş tarafından gösterilen hesaba banka transferi yoluyla, fatura tarihi itibariyle 14 takvim günü içinde yapılacaktır. Arıtaş, takdiri sadece 

kendisine ait olmak üzere, finansal durumunuz teminat sağlayabileceğini kanıtlamıyorsa, tam veya kısmi ödemeyi önceden teminat altına alma hakkını saklı tutar. Arıtaş, alacak hesabınızın veya münferit sipariş 
emirlerinin geri ödenmesini garanti altına almak için sizden teminat isteme hakkını saklı tutar. Tarafınızın yükümlülüğün yerine getirilmesini durdurma hakkı veya takas hakkı hariç tutulmuştur. Ödeme 
yükümlülüğünüzü durdurma izniniz yoktur ve sipariş edilen diğer ürünleri ve aynı siparişteki kısmi teslimatları teslim alma ve bunlar için ödeme yapma yükümlülüğünüz devam etmektedir. Ödemeye ilişkin 
masraflar, örneğin fatura tutarlarının havalesi için banka tarafından uygulanan ücretler ve sevk evrakının sunulmasında oluşan masraflar tarafınızca karşılanacaktır.  

 
20. Vadesi geçmiş tutarlar. Vadesi geldiğinde ödenmeyen tutarlara, ödenene kadar aylık birbuçuk (%1.5) oran üzerinden (bileşik) faiz uygulanacaktır. Ancak, yasa tarafından söz konusu oran üzerinden gecikme 

faizine izin verilmiyorsa, en yüksek yasal oran uygulanacaktır. Ödemenin burada belirtildiği şekilde yapılmaması halinde Arıtaş, ödeme yapılana kadar diğer ürünleri vermeme veya bütün bakiye tutarların derhal 
muaccel olacağına ilişkin bildirimde bulunma veya siparişi feshetme ve ödeninceye kadar tazminat alma hakkına sahiptir. Arıtaş’ın, vadesi geldiğinde ödenmeyen tutarlar olması halinde siparişin ödenmemiş 
kısmına ilişkin satış koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.   

 
21. Fikri mülkiyet hakları. Arıtaş tarafından size iletilen veya (örneğin: analiz, tasarım, dokümantasyon, rapor, teklif gibi) diğer herhangi bir suretle sağlanan ürünlere, malzemelere ve/veya hizmetlere ilişkin fikri 

mülkiyet hakları, Arıtaş veya onun tedarikçileri ve/veya lisans verenlerinden hangisi için uygulanabilir ise münhasıran ona aittir.  
 
22. Çeşitli hükümler. İşbu şart ve koşullar, Arıtaş tarafından tanzim edilen nihai yazılı teklifte yer alan şartlarla birlikte, sözleşmeyi meydana getirir ve taraflar arasındaki sözleşmenin bütünlüğünü teşkil eder ve 

Arıtaş ve sizin aranızda burada belirtilenler dışında sözleşme, anlaşma, kısıtlama, taahhüt ve beyan yoktur. İşbu genel şart ve koşulların herhangi bir hükmünün, herhangi bir sebeple geçersiz veya icra edilemez 
şeklinde yorumlanması halinde söz konusu geçersizlik ve icra edilemezliğin, diğer hükümleri etkilemediği kabul edilir ve işbu genel şart ve koşullar, söz konusu hüküm sanki şart ve koşullara hiç dâhil 
olmamışçasına yorumlanır ve uygulanır. Taraflardan herhangi birinin, herhangi bir zamanda veya dönemde, işbu genel şart ve koşullardaki herhangi bir hükmü icra etmemesi, söz konusu hükümden veya söz 
konusu tarafın hakkından, sonrasında, siparişteki hükümlerin uygulanmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Herhangi bir hakkınızı, Arıtaş’ın makul olmayan nedenlerle vermekten 
kaçınmayacağı yazılı ön izni olmaksızın devredemezsiniz. Yazılı ön izin olmaksızın yapılmak istenen devir, geçersiz olacaktır. Kontrolde değişiklik, yasaklanmış devir olarak kabul edilir. Belirtilen veya ifade edilen 
hiçbir şey, işbu şart ve koşulların tarafı dışındaki kişilere, herhangi bir hak veya yasal çözüm yolu sağlandığı şeklinde yorumlanamaz ve bu amacı güdemez. Arıtaş, genel şart ve koşullarda değişiklik ve ekleme 
yapma hakkını saklı tutar. Arıtaş sizi, değişiklik ve eklemeye ilişkin bilgilendirecektir.  

 
23. Uygulanacak hukuk ve anlaşmazlıkların çözümü. Kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmaksızın Arıtaş ile olan sözleşmenize ve burada öngörülen işlemlere, Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacak ve söz 

konusu sözleşme ve işlemler, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre yorumlanacaktır. Viyana Satım Sözleşmesinin uygulanabilirliği hariç tutulmuştur. Istanbul Mahkemeleri münhasır yetkiye sahiptir.  
 
 


