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DUHAline Genel Satış Şartları ve Koşulları Sözleşmesi  

 

Tarih: Eylül 2016 

1. KABUL  

Bütün sipariĢler, Satıcının geçerli/uygun üretim tesisinde Satıcı tarafından kabulüne tabidir. “ġartlar ve KoĢullar” topluca, burada 
yer alan Ģartlar ve koĢulları, Satıcının herhangi bir “SatıĢ ġartları ve KoĢullarına Ġlave” dokümanı ve Satıcının fiyat teklifinde 
belirtilen Ģartlar ve koĢulları ifade etmektedir. “SözleĢme”, satın alma sipariĢine eklenen ve sipariĢin parçası addedilen bu ġartlar 
ve KoĢullar dahil olmak üzere bu sipariĢin kabul edilmesinden doğan sözleĢme ve ekleri anlamına gelmektedir. Alıcı kaynaklı 
bütün Ģartlar ve koĢullar, bu ġartlar ve KoĢullar tarafından geçersiz kılınmıĢtır ve yazılı olarak özellikle kabul edilmedikçe ve 
Satıcının bir usulüne uygun olarak yetkilendirilmiĢ temsilcisi tarafından imzalanmadıkça Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleĢmenin 
bir parçası olmayacak ya da sonradan bir parçası haline gelmeyecektir. Varsa, sipariĢin alındığına dair teyit kopyasının 
imzalanması ve Alıcıya geri gönderilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir sipariĢin alındığının teyidi, Satıcı tarafından 
herhangi bir ilave ya da farklı Ģart ve/veya koĢulun kabul edildiği anlamına gelmediği gibi, Satıcının kendi içinde giriĢimlere 
baĢlamıĢ olması da, ilave ya da farklı Ģart ve koĢulları içeren bir sipariĢin kabul edildiği Ģeklinde yorumlanmayacaktır.  
 
2. FİYATLAR  

Fiyatlar ve sevkiyat baĢlama, tedarik ve teslim süreleri, ham maddelerin, bileĢenlerin ve iĢi maliyeti ve elveriĢliliği ile i lgili 
değiĢiklikler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızn sair nedenlerden ötürü bildirimde bulunmaksızın değiĢikliğe tabidir. Bu 
türden değiĢiklikler, bütün rezerve edilmiĢ ve/veya teyit edilmiĢ tüm sipariĢlere, ödenmemiĢ fiyat tekliflerine ve Alıcı’nın sipariĢ 
talimatlarına da uygulanır. Fiyatlar Ex Works (INCOTERMS 2010)’e göre düzenlenir. Navlun ücretleri, aksi belirtilmedikçeAlıcı 
tarafından ödenir 
3. VERGİLER  

Fiyatlar, hiçbir satıĢ, kullanım, vergilendirme, mülkiyet, ihracat, ithalat vergilerini ya da iĢleme yerel, eyalet, federal ya da 
yabancı devletler tarafından yüklenebilecek diğer sair vergileri içermez. Bu tür vergiler, Alıcının sorumluluğundadır. 
4. TESLİMAT  

Satıcı tarafından aksi üzerinde anlaĢmaya varılmadıkça, bütün sevkiyatlar Ex Works (INCOTERMS 2010) Satıcının fabrikasında 
ya da deposunda yapılır. Bir umumi nakliyeciye , kargo firmasına ya da lisanslı kamyoncuya yapılacak teslimatlar, Alıcıya 
teslimat teĢkil eder, bu noktada Malların zilyedliği ve taĢımadaki bütün kayıp ya da zarar riski Alıcı’ya geçer. Alıcı, MALLARIN 
nakliyesinin ayarlanmasından ve masraflarının karĢılanmasından sorumludur. Hiçbir Ģekilde Satıcı, teslimattaki gecikmelerden 
kaynaklanan hiçbir zarar ya da masraf için yükümlü tutulamaz. Satıcı sevkiyatı yapmaya hazır iken Alıcı teslimatı geciktirirse, 
ödeme koĢulları, Satıcının sevkiyatı yapmaya hazır olduğu tarih itibariyle teslimat yapılmıĢ gibi iĢletilecektir. Malların muamelesi, 
bakımı ve gözetimi ile iliĢkili bütün masraflar, Alıcı’ya aittir.. Malların, Alıcı tarafından kabul edilmesi, bütün gecikmeye iliĢkin 
taleplerden feragat edildiği anlamına gelir. Alıcı ve Satıcı, Satıcının bu sipariĢi gerçekleĢtirmesinde “ZAMANIN ESASLI UNSUR 
TEġKĠL ETMEDĠĞĠNĠ” kabul ederler. Satıcı, ödeme koĢullarını, fiyatı ya da sipariĢin baĢka koĢul ve Ģartlarını etkilemeksizin 
belirtilen teslimat tarihlerinden en fazla beĢ (5) gün öncesine kadar Malları sevk etme hakkını saklı tutar. Satıcı, doğal afetler, 
Alıcının fiilleri, sivil ya da askeri mercilerin fiilleri, öncelikler, yangın, grevler, sel baskınları, terörist eylemler, isyanlar, salgın 
hastalıklar, karantina, savaĢ, ayaklanmalar, nakliye gecikmeleri, halk düĢmanı eylemleri, gereken iĢ gücünün, materyallerin ya 
da üretim tesislerinin sağlanamaması ya da bu sayılanlara benzer diğer sebeplere bağlı olarak yaĢanan gecikmeler ya da 
temerrütler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kendisinin ya da alt yüklenicilerinin makul kontrolü dıĢındaki sebeplere bağlı 
olarak teslimatın kısmen ya da tamamen gecikmesinden ya da imalatın yapılmamasından ötürü sorumlu değildir. Bu türden 
gecikme veya temerrüt halinde, teslim tarihi gecikme nedeniyle kaybedilen süre kadar uzatılır. 
5. ÖDEME KOŞULLARI  

Ödeme koĢulları, Satıcının fiyat teklifinde aksi ifade edilmedikçe peĢin ve nakittir. (i) Aylık %1.5 (yıllık %18) faiz oranındaki ya da 
(ii) geçerli kanun altında izin verilen maksimum orandaki temerrüt faizi, hangisi daha az ise, vadesi geçmiĢ hesaplara iĢletilebilir. 
Cari hesaba dayalı bütün sevkiyatlar, Satıcının muhasebe departmanının onayına tabidir. 
6. SINIRLI GARANTİ  

Satıcı, satılan Malların, aĢağıda belirtilen Garanti Süresi için malzeme ve iĢçilik bakımından ayıptan ari olduğunu garanti eder. 
Satıcı Malları için sadece ilk Alıcıya garanti verir. Bir Alıcının tasarımlarına ya da spesifikasyonlarına göre tamamen ya da 
kısmen, inĢa edilen ya da edinilen Mallar için Satıcının hiçbir garantisi yoktur. Bu Bölümdeki bu açık garanti, TĠCARĠ 
ELVERĠġLĠLĠK GARANTĠSĠ VE BELĠRLĠ BĠR AMACA UYGUNLUK (SATICI TARAFINDAN BĠLĠNEN YA DA BĠLĠNMEYEN) 
GARANTĠSĠ de dahil olmak üzere kanun gereğince ya da baĢka türlü açık ya da dolaylı mevcut olabilecek diğer tüm garantilerin 
yerine geçer ve bunları bertaraf eder, tüm bu tür garantiler Satıcı tarafından açıkça reddedilmiĢtir ve Alıcı tarafından da feragat 
edilmiĢtir. Ayıplara dair yazılı ihbar, Garanti Süresi içinde olmak kaydıyla herhangi bir ayıbın ilk keĢfediliĢinden itibaren derhal ve 
en geç sekiz (8) gün içinde Satıcıya yapılmalıdır. Ayıplı olduğu iddia edilen Mallar ya da parçalar, bu süre içinde Satıcıya iade 
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edilmelidir. Satıcının yegane yükümlülüğü ve buna mukabil Alıcının tek giderimi Satıcı’nın kendi seçimine bağlı olarak, Ürünü 
tamir etmek ya da değiĢtirmek ya da Alıcıya ayıplı olduğu iddia edilen Ürünün satın alma fiyatına eĢit bir miktarda bir kredi tahsis 
etmektir. Hiçbir koĢul altında, Satıcı, Satıcının Mallarının Alıcının ekipmanlarından sökülmesi ya da Alıcının ekipmanlarına 
yeniden takılmasından sorumlu değildir. Satıcının herhangi bir vekili, distribütörü ya da temsilcisi dahil hiçbir Ģahıs, Satıcı 
tarafından üretilen ve satıĢan Mallar ile ilgili Satıcı adına hiçbir beyan ve taahhütte bulunma veya garanti verme yetkisine sahip 
değildir. Alıcı, bu SözleĢme nezdinde satın alınacak Malları kendi inisiyatifiyle seçtiğini ve Satıcının Malların herhangi bir 
uygulamadaki performansı için Alıcıya karĢı hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacağını kabul ve beyan etmiĢtir. Satıcının, Satıcının 
fiyat teklifinde yer alan koĢullara uygun olarak Alıcıya herhangi bir hizmet (“Hizmetler”) tedarik etmesi halinde bu Hizmetler, fiyat 
Teklifinde yer alan Hizmetler tanımı kapsamında ve yoksa bu ġart ve KoĢullara uygun olarak tedarik edilmektedir. 
7. GARANTİ SÜRESİ  

Tüm Ürünler teslim tarihinden itibaren iki (2) yıl süre için garanti edilir. 
8. YAZILIM GARANTİSİ  

Materyalde ya da Alıcıya satılan Mallara dahil edilebilen bilgisayar yazılımı programları, verilen dokümantasyonda tanımlanan 
belirli bir iĢ takımını gerçekleĢtirmek üzere tasarlanmıĢtır ve “OLDUĞU GĠBĠ” sunulmuĢtur. Yazılım programlarının özelliklerinin 
Alıcının taleplerine uygun olup olmadığını tespit etmek Alıcının sorumluluğudur ve Alıcı, yazılım programlarının doğru Ģekilde 
çalıĢtığını teyit etmelidir. Alıcı, bu tip yazılım programlarının gizli ayıplara sahip olabilecek karmaĢıklıkta olduğunu ve Satıcının, 
bütün yazılım özelliklerinin tedarik edildiği gibi doğru Ģekilde çalıĢacağına dair hiçbir garanti vermediğini kabul eder. Satıcının 
otomasyon sunucularının kullanımı için, otomasyon sunucusuna düzgün olmayan Ģekilde verilerin okunması ve yazılması, 
otomasyon sunucu yazılımı fonksiyonunun bozulmasına yol açabilir ve otomasyon sunucusunun ve/veya otomasyon 
sunucusuna program yazımının çökmesine sebep olabilir. Verilerin otomasyon sunucusuna düzgün olmayan bir Ģekilde 
okunması ve yazılması, o otomasyon sunucusu tarafından kontrol edilen cihazın fonksiyonunun bozulmasına yol açabilir. Satıcı, 
verilerin otomasyon sunucusuna düzgün olmayan bir Ģekilde okunması ve yazılmasına bağlı olarak herhangi bir cihaza verilen 
zarardan ya da herhangi bir cihazın sebep olduğu zarardan ötürü sorumlu tutulamaz. 
9. SORUMLULUK SINIRLAMASI  

AKSĠ HERHANGĠ BĠR HÜKME BAĞLI OLMAKSIZIN, BU SÖZLEġMENĠN ĠFASINDAN, GEÇ ĠFASINDAN YA DA ĠHLALĠNDEN 
KAYNAKLANAN VE KAR KAYBI DAHĠL FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN VE SÖZ KONUSU TALEPLER ĠSTER 
SÖZLEġMEYE, ĠSTER HAKKANĠYET PRENSĠPLERĠNE, ĠSTER HAKSIZ FĠĠLE ĠSTERSE BAġKA ESASLARA DAYANSIN 
SATICI HĠÇBĠR ÖZEL, TESADÜFĠ, DOLAYLI YA DA SONUÇ ĠTĠBARLI ZARARLARDAN, SORUMLUOLMAYACAKTIR. 
SATICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SATICININ BU SÖZLEġME’DE ÖNGÖRDÜĞÜ GARANTĠYE UYGUN OLARAK AYIPLI 
MALZEME YA DA ĠġÇĠLĠK SEBEBĠYLE SATICININ AYIPLI OLDUĞUNA KANAAT GETĠRDĠĞĠ HERHANGĠ BĠR ÜRÜNÜ YA DA 
PARÇAYI KENDĠ ONAYLI TAMĠR TESĠSĠNDE (KENDĠ SEÇĠMĠNE BAĞLI OLARAK VE YUKARIDA ĠFADE EDĠLDĠĞĠ ÜZERE) 
MÜNHASIRAN TAMĠR ETMESĠ YA DA DEĞĠġTĠRMESĠ ĠLE SINIRLIDIR. HĠÇBĠR ġEKĠLDE SATICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BU 
YÜKÜMLÜLÜĞE SEBEP OLAN ÜRÜNÜN SATIN ALMA FĠYATINI AġMAYACAKTIR. BU PARAGRAF HÜKMÜ, BU 
SÖZLEġME’NĠN SONA ERMESĠ YA DA FESHEDĠLMESĠ HALĠNDE DAHĠ YÜRÜRLÜKTE KALMAYA DEVAM EDECEKTĠR. 
10. GENEL TAZMİNAT  

Alıcı, sipariĢ kapsamındaki Mallar’ın Alıcının ya da Alıcının ilgili selefinin mülkiyeti ya da kontrolü altındayken, sebebiyet 
vereceği yaralanmalar ya da kiĢilere ya da mülke gelen zararlar için Satıcı’yı her türlü yükümlülükten muaf tutacaktır ve bütün 
masraf ve vekalet ücretlerini ödeyecektir. 
11. PATENT TAZMİNATI  

Satıcı, bu bölümde hususen olarak belirtilenler haricinde hiçbir patentin, ticari markanın, telif hakkının, ticari takdim Ģeklinin, 
ticari sırrın ya da benzer hakların ihlali bakımından hiçbir yükümlülük altına girmeyecektir. Satıcının herhangi bir yükümlülüğü, 
bu SözleĢme’nin baĢka bölümlerinde belirtilenler ile sınırlı olacaktır. Satıcı, bu bölümde ortaya konan sınırlamalara ve koĢullara 
tabi olarak patentlerin, ticari markaların, telif haklarının, ticari takdim Ģekillerinin ve ticari sırların (bundan böyle topluca “Fikri 
Mülkiyet Hakları” olarak anılacaktır) ihlal iddialarına karĢı Alıcıyı müdafaa ve tazmin edecek ve koruyacaktır. Satıcı, Alıcıya 
satılan bir kalemin (ürünün) (“Kalem”) üçüncü bir Ģahsın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal ettiğine dair bir iddiaya dayanılarak açılan 
herhangi bir davada müdafaasını masrafları kendine ait olmak üzere yapacaktır ve davada sonucunda hükmedilen herhangi bir 
tazminat bedelini ödeyecektir. Satıcının, Alıcıyı müdafaa ve tazmin etme yükümlülüğü, Alıcının bu ihlal iddialarını öğrendikten 
sonraki on (10) gün içinde Satıcıya bildirimde bulunmasına bağlıdır ve Satıcı, ihtilafın halli ya da uzlaĢma için gerçekleĢtirilecek 
bütün müzakereler dahil olmak üzere iddialara ya da davalara karĢı yapılacak savunmalarda yegane kontrol sahibi olacaktır. Bir 
Kalemin (satılan ürünün), bir üçüncü Ģahsın Fikri mülkiyet Haklarını ihlal eden bir iddiaya tabi olması halinde, Satıcı, kendi 
takdirine bağlı olarak, Alıcı’nın Kalemi (satılan ürünü) kullanmaya devam etmesini sağlayabileceği gibi, ihlali gidermek amacıyla 
bu Kalemi değiĢtirebilir ya da modifiye edebilir ya da Kalemin iadesini teklif edebilir ve beraberinde makul bir yıpranma payını 
düĢerek satın alma fiyatından ücret iadesi yapabilir. Yukarıdakilere bağlı olmaksızın, Satıcı’nın, Alıcı tarafından sağlanan 
bilgilere dayanan ya da tasarımları tamamen ya da kısmen Alıcı tarafından belirlenen Kalemlere iliĢkin olarak yönlendirilen ihlal 
iddiaları için ya da Kalemlerin modifikasyonundan, birleĢtirilmesinden ya da bir sistem içinde kullanılmasından kaynaklanan 
ihlaller için hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bölümün yukarıdaki hükümleri, Satıcının yegane ve inhisarı 
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yükümlülüklerini ve buna mukabil Alıcının da Fikri Mülkiyet Haklarının ihlali halinde elde edebileceği yegane ve inhisarı tazminatı 
teĢkil eder. Bir talebin Alıcı tarafından tedarik edilen bilgilere dayanması ya da bir Kalemin tasarımının tamamen ya da kısmen 
Alıcı tarafından belirlenmesi halinde Alıcı, bu Ģekilde bir Kalemin herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı, ticari takdim Ģekli, 
ticari sır ya da herhangi benzer bir hakkı ihlal etmesinden kaynaklanan bütün masraflara, giderlere ya da hükümlere karĢı 
Satıcıyı müdafaa ve tazmin edip koruyacaktır. 
12. MÜLKİYET HAKLARI  

Bu sipariĢin yerine getirilmesi için geliĢtirilen, yapılandırılan ya da baĢka türlü gerekli olan bütün desenler, aletler, Ģablonlar ve 
fikstürler, çizimler, tasarımlar, yazılımlar ve diğer materyaller ve veriler, bedellerine bakılmaksızın, Satıcının malı olacaktır ve 
Satıcının mülkiyetinde ve kontrolünde kalacaktır. Bu sipariĢte hususi olarak öngörülen haller haricinde, Alıcı, bu sipariĢle ilgili 
hiçbir teknik veri, Fikri Mülkiyet Hakkı ya da yazılım üzerinde hiçbir hakka sahip değildir. Satıcının bu sipariĢle bağlantılı olarak 
Alıcıya mülkiyet haklarına iliĢkin bilgi, çizim, tasarım ya da veri sağlaması/paylaĢması halinde, Alıcı bu bilgilerin, çizimlerin ya da 
verilerin, Satıcının yetkilisinin yazılı izni alınmaksızın bir üçüncü Ģahsa ifĢa edilmemesini ya da Alıcı tarafından kullanılmamasını 
kabul eder. 
13. MALLAR ÜZERİNDEK HAK; TEMERRÜT; TASFİYE  

Alıcı ve Satıcı arasındaki bu SözleĢme’nin ya da herhangi baĢka bir anlaĢmanın koĢulları altında Alıcının iflas etmesi ya da 
Alıcının herhangi bir sebeple temerrütte olması halinde, Satıcı, baĢka herhangi bir iĢlem yapma gereksinimi olmaksızın Satıcının 
seçimine bağlı olarak, sipariĢin gerçekleĢtirilmesini tamamen ya da kısmen durdurmaya, sevkiyatları tamamen ya da kısmen 
durdurmaya, ve/veya sevk halindeki Malları geri çağırmaya, bunları geri almaya ve Satıcı tarafından Alıcı hesabına 
depolanmakta olan bütün Malların mülkiyetini geri almaya, yetkili olacaktır. Alıcı, bu Ģekilde alıkonulan, geri alınan, geri çekilen 
veya yeniden sahip olunan tüm Malların Satıcı’nın mutlak mülkiyeti olarak değerlendirileceğini onaylamaktadır. Yukarıdakiler, 
hiçbir Ģekilde, sözleĢme, kanun ya da hakkaniyet prensipleri tahtında Satıcı’nin sahip olduğu hiçbir hak ya da talebi sınırlayıcı 
olarak yorumlanamaz. 
14. SATICI TARAFINDAN FERAGAT ETMEME HÜKMÜ  

ġart ve KoĢullar’ın herhangi bir hükmünden Satıcı tarafından feragat edilmesi, baĢka herhangi bir hükmünden de feragat olarak 
yorumlanmayacaktır. Satıcı tarafından herhangi bir zamanda bu ġart ve KoĢulların herhangi bir hükmünün uygulanmaması, bu 
hükümlerden feragat edilmesi anlamına gelmeyecektir ya da Satıcının bu hükümleri herhangi bir zamanda uygulama hakkına 
halel getirmeyecektir. Bu ġart ve KoĢulların herhangi bir hükmünün, kanunlara göre geçersiz ya da uygulanamaz addedilmesi 
halinde, tüm diğer hükümler geçerli ve yürürlükte kalacaktır. 
15. TEMLİK  

Alıcı, Satıcının önceden alınmıĢ yazılı izni olmaksızın, tamamen ya da kısmen, sipariĢi devir ve temlik etmeyecektir, alt 
sözleĢme yapmayacaktır ya da baĢka türlü transfer etmeyecektir. Bu Ģekilde Satıcının önceden alınmıĢ yazılı izni olmaksızın 
yapılan herhangi bir devir, alt sözleĢme ya da transfer iĢlemi geçersiz olacaktır. 
16. DEĞİŞİKLİKLER  

SipariĢin tamamındaki ya da bir kısmındaki değiĢiklikler sadece Satıcının onayıyla ve sevk edilecek Malların hem fiyatında hem 
de tarifesinde yapılacak adil bir ayarlamaya izin verecek Ģartlar altında yapılabilecektir. DeğiĢiklikler, sadece Alıcının yetkili 
temsilcisi tarafından yazılı olarak Satıcıya bildirilmesi üzerine kabul edilecektir ve uygulamaya konulacaktır. 
17. FESİH  

SipariĢin tamamen ya da kısmen feshi, sadece Satıcının önceden alınmıĢ yazılı izniyle ve Satıcı’nın zararlarına karĢı tazmin 
edilmesini ve adil bir kar elde etmesini sağlayacak koĢullar altında yapılacaktır. 
18. HAKLARIN KORUNMASI  

Satıcı’nın, Alıcıya halihazırda satılan Mallar üzerinde değiĢiklik ya da geliĢtirme yapmak gibi herhangi bir yükümlülüğü 
olmaksızın Satıcı, Malların tasarımında ve içine eklenen materyallerde müteakip geliĢtirmeler ve değiĢiklikler yapma hakkını 
saklı tutar. 
19. İNCELEME VE MALLARIN KABULÜ  

Bu sipariĢ altında tedarik edilen Malların nihai incelemesi ve kabulü, Malların Alıcının tesisinde kabulünden itibaren sekiz (8) gün 
içinde Alıcı tarafından yapılacaktır. Alıcının Malları, yukarıdaki süre içinde incelememesi ve yazılı olarak reddetmemesi, Malların 
kabul edildiği anlamına gelecektir. Alıcının kaynak denetleyicisinin, inceleme ve kabulü gerçekleĢtirmek üzere görevlendirilmesi 
halinde, ilgili test dokümantasyonunun kaynak denetleyicisi ya da Alıcı’nın yetkili temsilcisi tarafından imzalanması, Malların 
Alıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir. 
20. KURULUM  

Bütün Mallar, Alıcı tarafından ve masrafları Alıcıya ait olmak üzere kurulacaktır. Alıcının, Satıcının hizmetlerini talep etmesi 
halinde, bu hizmet, söz konusu hizmetin gerçekleĢtirilme zamanında uygulanan tarife üzerinden tedarik edilecektir ve seyahat, 
otel faturaları ve genel giderler dahil tüm diğer masraflar ilave edilerek ücretlendirilecektir. 
21. GEÇERLİ KANUN  

Bu sipariĢ’e Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve buna göre yorumlanacaktır. 1980 Uluslararası Mal SatıĢı için 
BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi’nin (UNCISG) geçerli olacağı iĢlemler bakımından ve sipariĢ taraflarının anlaĢmazlıkların çözümü 
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için kabul ettikleri yargı yerine rağmen, bu ġart ve KoĢullar dahil olmak üzere bu SözleĢme’nin Tarafları’nın hak ve 
yükümlülüklerine, UNCISG’nin hükümleri uygulanmayacaktır. Taraflar, Ġstanbul mahkemelerini ve icra dairelerini, bu sipariĢten 
ve sipariĢin ayrılmaz bir parçası olan bu SatıĢ ġart ve KoĢullarından kaynaklanan bütün anlaĢmazlıkların çözümü için inhisarı 
olarak yetkilendirmiĢlerdir. 
22. ANLAŞMANIN BÜTÜNÜ  

BU ANLAġMA, ÜRÜNLERĠN YA DA HĠZMETLERĠN ALIMI VE SATIMI ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK TARAFLAR ARASINDAKĠ NĠHAĠ 
ANLAġMAYI TEMSĠL EDER VE DAHA ÖNCEKĠ TÜM TEKLĠFLERĠN, SĠPARĠġ TEYĠTLERĠNĠN, TAAHHÜT MEKTUPLARININ, 
PROTOKOLLERĠN YA DA TARAFLAR ARASINDAKĠ DĠĞER ANLAġMA VE MUTABAKATLARIN BU SÖZLEġME ĠLE 
ÇELĠġEN HER TÜRLÜ ÇELĠġEN KOġUL VE HÜKÜMLERĠNĠ GEÇERSĠZ KILAR. 
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