
 

STAHL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

GENEL SATIŞ KOŞULLARI 

1. GENEL 

1. İşbu genel satış koşullarında: 

a. “Sözleşme” STAHL tarafından ürünlerin Alıcı'ya teslimine ilişkin sözleşmeyi 

ifade eder; 

b. “Satış Koşulları” işbu genel satış koşullarını ifade eder; 

c. “ETA”, kararlaştırılan Incoterms 2020 koşulları çerçevesinde öngörülemeyen 

koşullar hariç, malların adı geçen varış yerinde alıcıya teslim edildiği tarihi ifade 

eder; 

d. “Teklif”, fiyatlar, ürün bilgileri, teknik veri föyleri, sertifikalar vb. gibi, Ürünlere 

ilişkin bilgiler dahil olmak üzere, ürünlerin teslimi için STAHL tarafından Alıcı'ya  

sunulan herhangi bir teklifi ifade eder; 

e. “Ürünler”, herhangi bir ürün veya ürünleri, ürün ya da ürünlerin yan ürün veya 

ürünlerini, herhangi bir hizmet veya hizmetleri ve/veya bunların herhangi birinin 

herhangi bir kısmını ifade eder;  

f. “Alıcı” STAHL ile bir Sözleşme yapmış olan veya yapmak isteyen, gerçek veya 

tüzel, herhangi bir kişiyi ifade eder; 

g. “STAHL”, İstanbul, Tuzla, Türkiye'deki Stahl Kimya Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi'ni ifade eder. 

2. Satış Koşulları, STAHL ve Alıcı arasındaki her türlü Sözleşme, Teklif veya istek ve 

bunlardan herhangi birinden kaynaklanan takip, uzatma, tekrar ya da müteakip 

düzenleme için geçerli olacak ve bunların bir parçasını oluşturacaktır.  

3. Alıcı tarafından satın alma veya diğer herhangi bir şeyle ilgili olarak öne sürülen 

herhangi bir genel koşul, STAHL tarafından özellikle yazılı olarak kabul edilmediği 

sürece geçerli ve bağlayıcı olmayacak, açık bir biçimde reddedilecektir. 

4. STAHL, işbu Satış Koşulları'nı tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir. Bu durumda, 

STAHL, Alıcı'ya değişiklikleri zamanında bildirecektir. Söz konusu bildirim ve 

değiştirilen Satış Koşulları'nın yürürlüğe giriş tarihi arasında en az bir aylık süre 

olacaktır. 

5. Paris'teki Uluslararası Ticaret Odası'nın öngördüğü şartlar, aksi yazılı olarak 

kararlaştırılmadıkça, (Incoterms 2020), işbu Satış Koşulları'na, Sözleşme'ye ya da 



Sözleşme'den doğan veya Sözleşme ile ilgili herhangi bir diğer anlaşmaya da 

uygulanır.  

2. TEKLİFLER 

1. STAHL tarafından yapılan hiçbir Teklif, STAHL tarafından aksi yazılı olarak 

belirtilmedikçe, fiyat, içerik, uygulama, teslimat süreleri, elverişlilik vb. bakımından 

bağlayıcı olmayacaktır. Bağlayıcı olmayan bir Teklif'in Alıcı tarafından kabul edilmesi 

halinde, STAHL, Alıcı'nın Teklif'i kabul ettiğine dair yazıyı almasını müteakip iki iş 

günü içinde Teklif'i geri çekebilir. 

2. Satış Koşulları, madde 2(1)'e bağlı olarak, bir Teklif, STAHL tarafından aksi yazılı 

olarak belirtilmedikçe, Teklif'in yapıldığı günü müteakip altmış işgünü süreyle geçerli 

kalacaktır. 

3. SÖZLEŞMELER 

1. Ancak STAHL bir sipariş teyidi ile Sözleşme'yi yazılı olarak teyit ettiğinde Sözleşme 

yapılacak olup, STAHL'in sipariş teyidi göndermemesi durumunda, ancak Alıcı, 

Ürünleri  teslim aldığı ve hemen iade etmediği halde Sözleşme yapılmış sayılacaktır. 

2. STAHL'in sipariş teyidi, Alıcı'nın siparişinden farklı ise, sipariş teyidinin alınmasını 

müteakip iki işgünü içinde STAHL'e aksi yönde yazılı bildirimde bulunulmadıkça, 

STAHL'in sipariş teyidi içeriğini Alıcı kabul etmiş sayılacaktır. 

3. Herhangi bir Sözleşme'nin ilavesi ve/veya tadilatı ve/veya herhangi bir taahhüt dahil 

olmak üzere, STAHL'in bir temsilcisi ya da STAHL adına hareket eden herhangi bir 

kişi tarafından yapılan herhangi bir Sözleşme, bir STAHL personeli tarafından yazılı 

olarak teyit edilmedikçe, bağlayıcı olmayacaktır. 

4. TESLİMAT 

1. STAHL tarafından belirtilen herhangi bir teslimat tarihi, elde mevcut bilgi dahilinde 

verilmiş bir tahminden ibaret olup, STAHL üzerinde bağlayıcılığı olmayacaktır. 

2. STAHL, Alıcı veya herhangi bir üçüncü şahsın, geç ya da eksik teslimat nedeniyle 

uğradığı herhangi bir masraf, kayıp ya da hasardan sorumlu olmayacaktır. Alıcı, 

sadece geç veya eksik teslimata dayanarak Sözleşme'yi iptal edemez. 

3. Teslimat, STAHL'in inisiyatifine bağlı olarak, STAHL tarafından aksi belirtilmedikçe 

STAHL Mahalli'nde FCA (Taşıyıcıya Teslim) koşullarında yapılacaktır. 

4. Alıcı, teslimat konusunda işbirliği yapacak ve Ürünleri teslim alacaktır. Alıcı, Ürünleri 

teslimat tarihinden sonra on işgününü geçen bir süre içinde teslim almadığı takdirde, 

STAHL zarar veya hasar için tazminat talep etme hakkı saklı kalmak üzere, 

Sözleşme'yi feshedebilir. Alıcı, Ürünleri teslim almadığı takdirde, Ürünler masraf ve 



riski Alıcı'ya ait olmak üzere saklanacaktır. 

5. MİKTAR 

1. Teslimat ve faturalandırma, Tuzla, İstanbul, Türkiye ya da STAHL'in başka bir 

deposundan net ağırlık bazında yapılacaktır. STAHL, Sözleşme için verilen 

miktardan %3 (yüzde üç) çok ya da az teslimat yapabilir. 

2. Teslimat tankerler içinde yapılırsa, STAHL ve Alıcı, bu amaçla başka bir resmi kantar 

belirlemeye karar vermedikçe, net ağırlık resmi STAHL kantarının ağırlık 

sertifikasında belirtilen net ağırlık sayılacaktır.  

6. FİYATLAR VE GİDERLER 

1. STAHL tarafından aksi belirtilmedikçe, fiyatlar Stahl Mahalli'nde FCA (Taşıyıcıya 

Teslim) şartlarına dayalı fiyatlar olup, katma değer vergisi (KDV), diğer vergiler 

ve/veya maliyetleri içermez.  Uygulanabilir ise, KDV, masraf ve/veya faize 

eklenecektir. 

2. Sözleşmede Alıcı'nın talebi üzerine bir değişiklik veya ekleme yapılacak ise, STAHL 

kararlaştırılan fiyatı artırmaya yetkili olacaktır. STAHL Alıcı'nın talimatlarını 

zamanında almaz ise, STAHL'in oluşan masraflarını Alıcı tazmin edecektir.  

7. ŞİKAYETLER 

1. Teslimat üzerine, Alıcı derhal ve mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde Ürünleri 

muayene edecektir. Alıcı, olası her türlü olası kusur ile ilgili her türlü şikayeti, ilk 

muayenenin ardından tespiti müteakip iki işgünü içinde yazılı olarak STAHL'e 

bildirecektir. Herhangi bir olası  kusurun bu ilk muayenenin ardından, fakat Ürünlerin 

teslim tarihinden sonra altı ay içinde tespit edilmesi halinde, Alıcı sadece olası 

kusurun ilk muayene sırasında makul olarak tespit edilebilme olanağının bulunması 

halinde bu olası kusura ilişkin her türlü şikayeti STAHL'e bildirecektir.   Yukarıda 

belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra gelecek hiçbir şikayet geçerli olmayacak 

ve işbu Sözleşme Stahl tarafından düzgün ifşa edilmiş sayılacaktır.  

2. STAHL'e söz konusu şikayeti araştırma fırsatı ve olanakları makul ölçüde 

tanınmadığı takdirde, Alıcı herhangi bir olası kusurdan şikayet etme hakkına sahip 

olmayacaktır. Alıcı, teslim edilen Ürünleri ancak STAHL'in yazılı izni ile STAHL'e iade 

edecektir. Ürün iadesinden kaynaklanan masraflar Alıcı'ya aittir. 

3. Alıcı, sipariş teyidi, proforma fatura veya fatura  ile ilgili her türlü şikayeti, sipariş teyidi, 

proforma fatura veya fatura tarihinden sonraki sekiz işgünü içinde STAHL'e yazılı 

olarak bildirecektir. 

4. Alıcı, STAHL'e bir şikayet sunsa bile, ödeme yükümlülükleri dahil olmak üzere, Alıcı 



STAHL'e karşı tüm yükümlülükleri yine de yerine getirecektir. 

5. STAHL, şikayete konu Ürünler'in muayene sonuçlarını alıp, şikayeti yazılı olarak 

kabul veya reddedene kadar, Alıcı'ya yapılacak diğer teslimatları erteleyebilir. 

8. GARANTİ 

1. STAHL, Satış Koşulları'nın 7 ve 8. madde hükümlerine bağlı olarak, satın alma 

siparişinin teyidi / kabulü ile birlikte farklı bir bilgi verilmedikçe, STAHL tarafından 

üretilen Ürünlerin, bu Ürünlere ait Son Kullanma Tarihi'ne kadar herhangi bir kusur 

bulundurmayacaklarını, niteliklerini ve uygulama özelliklerini koruyacaklarını garanti 

eder ("Garanti"). 

2. Garanti'nin geçerli olması, için Alıcı'nın, 

a. Ürünler'deki kusurun Satış Koşulları, Madde 8(1)'de belirtilen Garanti dönemi 

içinde ortaya çıktığını; 

b. Ürünün, ürün şartnamesine uymadığını; ve 

c. Ürünlerin, STAHL tarafından verilen kapalı kaplar veya diğer ambalaj içinde 

saklandığını ve Ürünlere ait saklama talimatlarına uyulduğunu ispatlaması 

gerekir. 

3. STAHL bir Garanti talebini kabul etmeye karar verdiği takdirde ve ölçüde, STAHL, 

kendi inisiyatifine dayanarak, kusurlu Ürünleri ya değiştirme ya da Ürün bedelini iade 

etme kararı verecektir. Bu durumda, Alıcı, Garanti kapsamındaki talebe esas olan 

kusura ilişkin olarak, diğer her türlü tahsilat, tazminat haklarından, STAHL'ı sorumlu 

tutma ve Sözleşme'yi iptal etme haklarından feragat edecektir.  Ürünlerin 

değiştirilmesi, orijinal Garanti süresini uzatmaz. 

4. Aşağıdaki durumlarda Garanti geçerli olmaz: 

a. Kusurun, kısmen veya tamamen, Ürünler'in olağandışı, hatalı, mantıksız veya 

ihmalkar ve/veya Stahl'in saklama talimatlarına aykırı kullanımı sonucu 

meydana gelmesi; 

b. Teslim edilen Ürünler'in tadil veya tahrif edilmesi; 

c. Teslim edilen Ürünler'in işlenmiş veya kullanılmış olarak, üçüncü taraflara 

aktarılması; 

d. Kusurun kısmen veya tamamen, yetkililerce şart koşulan düzenlemelerin bir 

sonucu olması; 

e. STAHL'in, Ürünleri veya parçalarını üçüncü taraflardan almış olması ve 

STAHL'in söz konusu tarafça verilen garanti kapsamında bizzat talepte 

bulunamaması;  



f. Hammadde, kimyasal, mal ve ambalajın, STAHL tarafından, Alıcı'nın açık onayı 

ile kullanılmış olması; veya 

g. Ürünler'deki kusurun, kalite, renk, rötuş, boyut, yapı bakımından, sektörde kabul 

edilebilir veya teknik olarak kaçınılması imkansız küçük çaplı bir sapma niteliğinde 

olması. 

5. Alıcı, STAHL'e karşı yükümlülüklerini karşılamamış ise, Garanti geçerli olmaz. 

Alıcı'nın teslim edilen Ürünlerin kullanımı ile ilgili STAHL tarafından yapılan bir tavsiye 

veya öneriye uymuş olması durumunda bile, söz konusu tavsiye sadece eldeki 

mevcut bilgiye göre verilmiş olduğundan, geçerli olmayacaktır. 

9. SORUMLULUK 

1. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmüne bakılmaksızın, STAHL aşağıdakilerden 

hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır: 

a. Madde 12'de (mücbir sebepler) tanımlanan mücbir sebepler dolayısıyla 

STAHL'in Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya 

ihlali; 

b. STAHL çalışanları, STAHL tarafından tutulmuş üçüncü kişiler, veya STAHL 

tarafından tavsiye edilen kişilerin, STAHL tarafından teslim edilen Ürünler'in 

uygulanması veya kullanılmasına ilişkin olarak söz konusu kişilerce verilmiş 

herhangi bir talimat sonucunda olanlar dahil, STAHL yöneticilerinin kasıtlı fiili 

veya ağır ihmali sonucunda olanlar hariç olmak üzere, herhangi bir ihmalkar 

veya kasti fiili ya da kusuru;  

c. Ürünler'in, herhangi bir özel amaca uygun olmamaları ya da Ürünler'in 

olağandışı, mantıksız veya hatalı kullanımı ya da saklanması sonucu oluşan 

hasar; 

d. Ürünler içindeki herhangi bir ürün ya da ürünlerin, menşei STAHL olmayan 

herhangi bir ürün veya ürünlerle karıştırılması sonucu ortaya çıkan zarar veya 

hasar; 

e. Ürünlerin ambalajlanması sonucunda, Ürünler'in kullanımından kaynaklanan 

istenmeyen reaksiyon;  

f. Tekrar satılan, işlenen, tekrar paketlenen, uyarlanan ve/veya herhangi bir 

şekilde değiştirilen Ürünler;  

g. Güvenlik talimatları, depolama talimatları ya da Ürünler'in kullanımı, saklanması, 

işlenmesi, uygulanması vb. işlemlere ilişkin diğer talimatlara uyulmamasından 

kaynaklanan zarar veya hasar; 



h. Kar kaybı, üçüncü şahısların uğradıkları kayıp veya hasar gibi, ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere, sonuca bağlı zarar veya hasarlar, dolaylı zarar veya 

hasarlar; 

i. Madde 8 (garanti) uyarınca Garanti'nin geçerli olmadığı koşullarda Ürünlerle ilgili 

ortaya çıkan zarar veya hasar; ile 

j. Teslim edilen Ürünler ile bağlantılı olarak bir üçüncü şahsa ait herhangi bir 

patent hakkının ihlali. 

2. İşbu Satış Koşulları'nda ve Sözleşme'deki hükümlere rağmen, Sözleşme 

kapsamında STAHL'e atfedilen her türlü sorumluluk, aşağıdakilerle sınırlı olacaktır: 

a. Hatalı Ürünler'in değiştirilmesi; veya 

b. Eğer, STAHL'in değerlendirmesine göre, değişiklik mümkün değil ise, söz 

konusu Ürünlerin maliyetini aşmayan bir ücret. 

Ürünler STAHL tarafından üretilmemiş ise, STAHL'in sorumluluğu, her halükarda, 

STAHL'in tedarikçisinin STAHL'e karşı sorumluluğunu aşmayacaktır. 

10. ÖDEMELER 

1. Tüm hesapların ödemesi, fatura üzerinde belirtilen vade içinde, aksi yazılı olarak 

kararlaştırılmadıkça, herhangi bir sebeple hiçbir indirim veya kesinti olmaksızın 

yapılacaktır. Alıcı, vade içinde ödeme yapmadığı takdirde, Alıcı, herhangi bir temerrüt 

bildiriminde bulunmak gereği olmaksızın, kanunen temerrüde düşmüş olacaktır. 

STAHL'in banka hesap ekstresinde belirtilen valör tarihi, fiili ödeme tarihi olarak kabul 

edilecektir.  

2. Ödemeler STAHL tarafından fatura üzerinde belirtilen döviz cinsinden (EUR veya 

USD) yapılacaktır.  Katma Değer Vergisi ile ilgili kur farkı oluştuğu takdirde, lehine 

kur farkı oluşan taraf, söz konusu kur farkı için fatura düzenleyecektir. Karşı taraf, kur 

farkı faturasını, herhangi bir kesinti olmadan eksiksiz yapmayı kabul eder. 

3. Herhangi bir faturanın vade tarihinde ödenmemesi durumunda, Alıcı, temerrüde 

düşmüş sayılacak ve Alıcı'nın tüm alacakları derhal ve eksiksiz muaccel olacaktır. 

Böyle bir durumda ve STAHL'in herhangi bir sözleşme veya kanun kapsamındaki 

hakları saklı kalmak üzere, STAHL, (i) (müteakip) teslimatları durdurma ve/veya (ii) 

vadesi geçen tutara, tüm ödenmemiş tutarların tahsil edildiği tarihe kadar, Avrupa 

Merkez Bankası tarafından zaman zaman yayınlanan, asgari %0 (yüzde sıfır) olmak 

üzere, Eonia oranının senelik %5 (yüzde beş) üzerindeki orandan faiz işletmeye 

yetkili olacaktır. 

4. Sözleşmenin yapılması üzerine ve sonrasında, Alıcı, STAHL'in ilk talebinde, 



Sözleşme kapsamındaki ödeme ve diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için 

yeterli teminat vermekle yükümlüdür. Kabul edilebilir tek teminat şekli, banka garanti 

mektubu veya akreditiftir. STAHL, talep edilen teminat verilene kadar, teslimat dahil 

her türlü yükümlülüğün ifasını askıya alabilir.  

5. STAHL Ürünler'i taksitler halinde teslim ettiği takdirde, her bir takside ilişkin hesaplar, 

ayrı hesaplar olarak kabul edilecek ve tüm Sözleşme için geçerli ödeme koşullarına 

uygun olarak ödenecektir. 

6. STAHL tarafından Alıcı'ya yapılan tüm ödemeler, ilk önce, Alıcı'nın faiz ve/veya diğer 

masraf borçlarına ve sonrasında en eski vadeliden başlayarak ödenmemiş 

faturalardan kaynaklanan borçlarına mahsup edilecektir. 

7. Alıcı, yasal harçlar ve mahkeme dışı masraflar dahil olmak üzere, Alıcı'nın borcunun 

tahsili için yapılan tüm masrafları ödeyecektir. 

11. MÜLKİYETİ MUHAFAZA 

1. İşbu Satış Koşulları'nın diğer hükümlerine bakılmaksızın, Alıcı, STAHL ve Alıcı 

arasında yapılmış tüm Sözleşmeler kapsamında STAHL'e borçlu olduğu tüm tutarları 

(faiz, masraf ve cezalar dahil), bu Sözleşmelere ilişkin olarak tüm müşterek 

yükümlülükler ve Alıcı'nın temerrüdüne dayanarak STAHL tarafından öne sürülen 

tüm talepler dahil olmak üzere, eksiksiz ve kesin olarak ödeyene kadar, STAHL, 

STAHL tarafından Alıcı'ya teslim edilmiş Ürünlerin zilyetlik ve mülkiyetini muhafaza 

edecektir.  Bununla beraber, Alıcı, işin olağan akışı içinde veya Alıcı'nın STAHL'in bir 

distribütörü olması durumunda, STAHL'in sahip olduğu bu Ürünleri satabilir.  

2. Alıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, STAHL'in sahip olduğu Ürünler için yeterli 

sigorta teminatı satın alabilir. Bu teminat, Alıcı'nın merkezi / deposunun bulunduğu 

ülkede normalde sigorta yaptırılan zarar, hırsızlık ve diğer riskleri kapsayacaktır. 

STAHL'in ilk talebi üzerine, Alıcı, sigorta poliçesinin ve ödeme makbuzunun bir 

kopyasını STAHL'e ibraz edecektir. 

3. Ürünler'in gönderilmesi amaçlanan, gönderildiği veya Alıcı'nın bulunduğu ülke veya 

ülkelerin kanunları, bu şekilde mülkiyeti muhafazayı tanımıyor ise ya da bu hakkın 

kısmen veya tamamen geçerli olması veya kazanılması için belirli koşullar öngörüyor 

ise, Alıcı, Ürünler'in tesliminden önce bu hususa ilişkin STAHL'e eksiksiz bilgi 

verecektir. Alıcı, STAHL'in ilk talebi üzerine, söz konusu koşulların karşılanmasında 

STAHL ile işbirliği yapacak veya - yalnızca STAHL'in inisiyatifine göre ve STAHL 

adına - Ürünler'e ilişkin olarak, mülkiyeti muhafaza ile benzer hükme sahip ve üçüncü 

şahıslar nezdinde geçerli olacak bir teminat hakkı verecektir. İşbu Sözleşme'ye 



girmekle, Alıcı, STAHL'e yukarıdaki işlemi gerçekleştirmek için gerekli her türlü 

tedbiri alma yetkisini gayrikabilirücu olarak vermektedir. 

4. Ürünler mülkiyeti muhafazaya tabi olduğu ve Alıcı Satış Koşulları'nın 11(3) maddesi 

hükümleri uyarınca Ürünler üzerinde benzer bir teminat hakkı verme veya verilmesini 

organize etme yükümlülüğüne tabi olduğu sürece, Alıcı, STAHL tarafından teslim 

edilen Ürünler üzerinde rehin veya herhangi başka bir mükellefiyet tesis 

etmeyecektir. 

12. MÜCBİR SEBEPLER 

1. Tarafların hiçbiri, taraflardan birinin denetimi dışındaki bir eylemden (mücbir sebepler 

gibi) kaynaklanan gecikmelerden ya da  adem-i ifadan sorumlu olmayacaktır. STAHL 

söz konusu ise, mücbir sebepler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, doğal afet, işçi 

grevleri, pandemi, STAHL çalışanları veya personelinin hastalığı, lokavt, ayaklanma, 

STAHL'in Ürünler'in tamamı veya bir kısmını sağlayan tedarikçilerinin temerrüdü 

veya gecikmesi, savaş hali, ham madde kıtlığı veya eksikliği, salgın hastalık, ulaşım 

güçlükleri veya imkansızlıkları, genel veya kısmi seferberlik, ithalat ve/veya ihracat 

yasağı, Sözleşme'ye girildikten sonra getirilen resmi düzenlemeler, yangın, patlama, 

iletişim hattı arızası, elektrik kesintisi, deprem, sel ve benzer afetleri içerecektir. 

Mücbir sebepler, ödeme yapmama gerekçesi olamaz. 

2. Herhangi bir mücbir sebebin vukuu halinde, tarafların teslimat ve diğer yükümlülükleri 

askıya alınacaktır. STAHL'in yükümlülüklerini ifası mücbir sebep nedeniyle üç ayı 

aşan bir süreyle kısıtlanır veya engellenir ise, tarafların her biri, bu konuda yazılı 

bildirimde bulunarak Sözleşme'yi feshedebilir. Bu bildirimin ardından, tarafların 

hiçbiri, halihazırda teslim edilmiş Ürünlere ilişkin yükümlülükleri hariç olmak üzere, 

işbu Sözleşme kapsamında başka hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. 

13. İHRACAT 

1. Ürünler Türkiye dışına ihracat amacıyla satılıyorsa, STAHL, gümrük formalitesine 

uymak için tüm zorunlu gereksinimleri karşılayacak ve kararlaştırılan Incoterm 

koşuluna göre Ürünler'i ihraç etmek için zaruri tüm belgeleri temin edecektir. 

14. FİKRİ VE/VEYA SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 

1. STAHL'in Ürünler ile ilgili herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkına sahip 

olduğu takdirde ve ölçüde, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, STAHL, Ürünler'in 

Alıcı'ya tesliminden sonra bu hakları korumaya yetkili olacaktır. 

2. Alıcı, Ürünler'den kaynaklanan hiçbir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkının emaresini 

çıkarmayacak veya değiştirmeyecektir. 



3. Ürünlerin Alıcı tarafından verilen bir formüle göre imal edildiği hallerde, Alıcı, teslim 

edilen Ürünler ile ilgili üçüncü şahıslarca öne sürülen taleplere karşı, özellikle bir 

üçüncü şahsın elindeki fikri veya sınai mülkiyet hakkının ihlali ile öne sürülenler dahil, 

ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, STAHL'i tazmin edecek ve STAHL'i bu tür 

taleplerden muaf tutacaktır.  

15. GEÇERSİZLİK 

Satış Koşulları'nın herhangi bir hükmünün geçersiz ve hükümsüz olması durumunda, 

söz konusu hükme mümkün olduğunca uyulacaktır. Bu durumda, Satış Koşulları'nın 

diğer hükümleri geçerli olmaya devam edecek ve taraflar, geçersiz veya uygulanabilir 

olmayan hükmü, öz olarak orijinal hükme mümkün olduğunca benzer bir veya daha 

fazla yeni hükümle değiştireceklerdir. 

16. YETKİLİ MAHKEME 

1. Satış Koşulları, Sözleşme ve Sözleşme'den doğan veya Sözleşme ile ilgili her türlü 

anlaşma, münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.  

2. Satış Koşulları, Sözleşme veya Sözleşme'den doğan ya da Sözleşme ile ilgili 

herhangi bir anlaşmadan kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, zorunlu bir yasal 

hükümle engellenmedikçe veya STAHL, meseleyi, Alıcı'nın işyeri veya 

ikametgahının bulunduğu yerin yetkili mahkemesine taşımadıkça, münhasıran 

Türkiye, İstanbul'daki yetkili mahkemeye sunulacaktır.  

3. Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG- 

Viyana, 11 Nisan 1980) işbu Satış Koşulları'na, Sözleşme'ye ya da Sözleşme'den 

doğan veya Sözleşme ile ilgili herhangi bir diğer anlaşmaya da uygulanır. 


