İÇ PİYASA SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI

TANIMLAR
İşbu İç Piyasa Satış Hüküm ve Koşulları’nda aşağıdaki sıralanan ibareler kendilerine
atanan ve aşağıda tanımlanan anlamları taşıyacaktır.
“AKSA” Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
“Hüküm ve Koşullar” İç Piyasa Satış Hüküm ve Koşulları
“MÜŞTERİ” verdiği sipariş AKSA tarafından kabul edilen gerçek veya tüzel kişiler
“TARAFLAR” AKSA ve MÜŞTERİ
1. GENEL
MÜŞTERİ, AKSA’nın tek taraflı olarak ve hiçbir bildirime gerek olmaksızın, dilediği
zaman işbu Hüküm ve Koşullar’da değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan
eder.
AKSA, dilerse MÜŞTERİ ile ayrı bir Sözleşme yapma hakkını saklı tutar.
2. SATIŞA KONU MALIN CİNSİ VE MİKTARI
Satışa konu malın cinsi, AKSA tarafından üretilmekte olan tov, kesik elyaf, tops ve
filamenttir. Satışa konu malın cinsi ve miktarı, MÜŞTERİ’nin ihtiyaçları doğrultusunda
TARAFLAR’ca belirlenecektir.
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3. SATIŞ FİYATI
Satış fiyatı, AKSA tarafından aylık bazda MÜŞTERİ’ye gönderilecek olan ‘Fiyat
Listesi’ne göre belirlenecektir.
AKSA, piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak Fiyat Listesi’ni revize edebilir ve
revize edilen yeni Fiyat Listesi MÜŞTERİ’ye gönderilir.
4. MALIN TESLİM YERİ
Satışa konu malların teslim yeri Yalova, AKSA Fabrika Ambarı çıkışıdır.
5. SİPARİŞLER, SEVKİYAT, HASAR VE RİSK
5.1- Siparişler
Siparişler, her ayın 5’ine kadar yazılı olarak e-posta yolu ile ve/veya AKSA’nın dijital
sipariş yönetimi platformu “AKSAGO” aracılığıyla AKSA’ya iletilecektir. Ayın 5’inden sonra
gelen siparişlerin kabulü AKSA’nın onayına tabidir. En geç ayın 15’ine kadar tüm sipariş
açılımlarının AKSA’ya iletilmesi gerekmekte olup, aksi halde AKSA siparişi kabul etmeme/iptal
etme hakkına sahiptir.
MÜŞTERİ’nin siparişi uyarınca AKSA tarafından üretilen ürün ile ilgili olarak siparişin
iptali ya da değişikliği yapılamaz.
MÜŞTERİ tarafından verilmiş olan sipariş ancak AKSA tarafından yazılı onay verildiği
takdirde iptal edilebilir.
MÜŞTERİ, siparişini öncelik sıralamasını belirtmek suretiyle verecek olup, AKSA,
MÜŞTERİ’nin siparişini, MÜŞTERİ’nin istemiş olduğu öncelik sıralamasına göre karşılamaya
gayret edecektir.
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MÜŞTERİ, birlikte kullanacağı farklı ürünleri sipariş mektubunda belirtecektir.
MÜŞTERİ, renk çalışması için istemiş olduğu rengin yüzeyden veya kesitten çalışılması
gerektiğini bildirecektir.
Mücbir sebeplerin ve olağanüstü hallerin oluşması durumunda AKSA üretimi azaltabilir
veya durdurabilir.
5.2-

Sevkiyat, Hasar ve Risk

Siparişe konu ürün, işbu Hüküm ve Koşullar’da tanımlanan mücbir sebepler ve
olağanüstü haller haricinde, AKSA tarafından en geç siparişe konu olan malın üretildiği tarihten
itibaren 1 (bir) hafta içerisinde MÜŞTERİ’ye sevk edilecektir. Ancak, MÜŞTERİ’nin yazılı talebi
doğrultusunda sevkiyatın geciktirilmesi isteniyor ise, bu durum AKSA’ya yazılı olarak bildirilir
ve AKSA’nın onayı alınması şartı ile sevkiyat maksimum 1 aya kadar geciktirilebilir.
Siparişe konu malın hasar ve riski yükleme ile birlikte MÜŞTERİ’ye geçecektir. Navlun
ödemesi ve malın her türlü riske karşı sigortasını yaptırma yükümlülüğü MÜŞTERİ’ye aittir.
Malın sevkiyatının yapılabilmesi için sevk edilecek malın bedeline ilişkin teminatın
MÜŞTERİ tarafından tamamlanmış olması şarttır.
MÜŞTERİ’nin vadesi gelmiş ve ödenmemiş borcu olduğu takdirde sevkiyat yapılmaz.
MÜŞTERİ, işbu maddede yazılı hususları peşinen kabul ve taahhüt eder.
6. AYIP İHBARI VE AYIBA DAYALI SORUMLULUK
Müşteri mal ile ilgili problemlerini, proseslerinde görebileceği ilk safhada tespit edip Aksa’ya
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri; şikayet ile ilgili dokümanı, numuneyi, fatura bilgisini, balya
etiketi üzerindeki bilgileri ve kendi proseslerindeki kalite kontrole yönelik yaptığı analiz
sonuçlarını, aşağıda belirtilen her iki koşulda da Aksa’ya sağlamak zorundadır.
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a) Problemin müşterinin kendi tesisinde yaşanması durumunda,
b) Problemin malın katma değerli başka bir ürüne çevrilip üçüncü şahıslara satılması
sonucu alınması halinde
Aksa, şikayetlerden şikayet malın katma değerli ürüne çevrilip üçüncü şahıslara satılması
sonucu alınması halinde dahi, en fazla sattığı mal bedeli kadar sorumludur. Problem görüldüğü
anda Aksa’ya müşteri tarafından bildirilmelidir; mal müşteriye ulaştıktan sonraki 1 yıl içerisinde
alınan şikayetler Aksa tarafından değerlendirmeye alınır; 1 yıldan fazla bekleyen maldan
şikayet kabul edilmez. Müşteri, mal ile ilgili bir sorun gördüğü anda tüm malı kullanmadan
Aksa’ya bildirmekle yükümlüdür (maksimum 2 ton sorunlu iplik kabul edilebilir). Bu durum
zaman limitini etkilemez. Malın kusurunu kanıtlama yükümlülüğü müşteriye aittir.
Şikayet sonucunda Aksa tarafından iade alınmasına karar verilirse, mal fatura edildiği tarihteki
fiyat ve şartlardan geri alınır ve nakliyesi Aksa’ya aittir. Aksa’nın bilgisi dışında, Aksa’ya haber
verilmeden, müşteri hiçbir şekilde mal iadesi yapamaz.
Malların açıkça 2.kalite olarak satılması durumlarında, şikayet veya standartların altında
kalmış nitelikteki gerekçelerle ilgili talepler Aksa tarafından kabul edilmez.
7. MÜCBİR SEBEPLER VE OLAĞANÜSTÜ HALLER
Deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler ile savaş, seferberlik, terör eylemleri, resmi
makamların kısıtlamaları, salgın hastalıklar, grev ve lokavt, hammadde, yarı mamul madde ve
malzemenin ithalinin veya dahili piyasada teminin mümkün olmaması, enerji kısıtlaması,
herhangi bir sebeple fabrikada üretimin yavaşlaması, kısıtlanması, geçici olarak durdurulması
ve benzeri durumlar ile sınırlı olmamak üzere AKSA’nın herhangi bir kusur ya da ihmali
olmaksızın ve AKSA açısından mücbir sebep ve olağanüstü hal süresince siparişin ifasını
kaçınılmaz derecede imkansız hale getiren olağanüstü ve beklenmeyen haller ile resmi
merciler ve yetkili makamların emir ve yasakları, kamu idarelerinin ve kamu tüzel kişilerinin
siparişin ifasını engelleyen nitelikteki karar, iş ve işlemleri ve bu makamlardan kaynaklanan
nedenler mücbir sebep ve olağanüstü hal olarak kabul edilmiştir.
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Herhangi bir nedenle yukarıda belirtilen durumların malın teslimini geciktirmesi halinde
gecikilen süreler teslim süresine ilave edilecektir. Mücbir sebep veya olağanüstü hal
durumunun üç aydan fazla sürmesi durumunda, TARAFLAR’dan her biri siparişi tek taraflı
olarak ve tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahip olacaktır. Mücbir sebepler ve
olağanüstü haller, MÜŞTERİ’nin ödeme yükümlülüğünün ifasına engel teşkil etmez.
8. SÖZLEŞMENİN İŞLEYİŞİ VE ÖDEMELERE İLİŞKİN ŞARTLAR
8.1- AKSA ödemelerin ne şekilde yapılacağını (kıymetli evrak, havale vs.) belirleme
konusunda serbesttir.
8.2- Müşteri, AKSA’ya yapacağı ödemelerini peşin ya da vadeli olarak yapabilir. Baz
fiyata eklenecek VADE FARKI oranı Fiyat Listesi’nde yer almaktadır. Uygulanacak olan vade,
MÜŞTERİ’ye her bir sevkiyatta kesilecek olan faturada açıkça belirtilecek ve vade farkı
faturada ayrı satır olarak gösterilecektir. MÜŞTERİ fatura üzerinde vadeye ilişkin kayıtlar ile
vadenin belirtilmesini kabul etmiştir. MÜŞTERİ’nin fatura içeriğinde belirtilen vadeye sekiz gün
içerisinde itiraz etmemesi halinde faturada belirtilen şartlar geçerli sayılacaktır. Sipariş formu
ile siparişe istinaden düzenlenen fatura üzerinde belirtilen vadede farklılık olması halinde
faturada belirtilen vade uygulanacaktır.
8.3-

Faturalama siparişin alındığı ayın şartlarına göre yapılacaktır.

8.4-

Satışlar döviz ve TL bazında olabilir.

Döviz bazlı satışlarda kur farkı MÜŞTERİ’ye aittir.
Ön ödemenin ilgili ayın ilk 5 gününde yapılması gerekmektedir.
8.5- TL bazlı satışlar için müşteri fiyat listesinde belirtilen tarihe kadar siparişin kabulü
için yazılı bildirim yapmakla yükümlüdür. Vadeli TL alımlar için fiyat listesinde belirtilen tarihe
kadar müşteri vadeye uygun çek getirmek zorundadır. Müşterinin yeterli teminatı varsa TL
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alımlar için uygun vadeli şahsi çek getirebilir, teminat yetersiz ise uygun vadeli ve marjlı müşteri
çeki getirmek zorundadır. Bu koşullar sağlanmadığı taktirde sipariş döviz bazlı kabul
edilecektir.
8.6Döviz bazlı faturaların ödemelerinde, ödemenin yapılacağı gün saat 10:00’da
açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kuru esas alınacaktır.
8.7- MÜŞTERİ’nin işbu SÖZLEŞME’de belirtilen şartlarda yapması gereken
ödemelerde temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ’nin yapacağı ödemeler öncelikle
ödenmemiş en eski tarihli Kur Farkı, Vade Farkı ve Fiyat Farkı faturalarından başlayarak tarihi
en yeni olana kadar kısım için kabul edilecektir. Tüm vade farkı, kur farkı ve fiyat farkı
faturalarının karşılığının ödenmesinin ardından yapılacak ödemelerde ise ödenmemiş en eski
tarihli mal bedeli faturalarından başlamak suretiyle en yeni tarihli mal bedeli faturalarına kadar
olan kısımdan mahsup edilecektir.
8.8- TARAFLAR, her yılın bitimini müteakip bir önceki yıl sonuna ait hesap
mutabakatını yapacaklardır. MÜŞTERİ, AKSA tarafından gönderilen mutabakat formunda
mutabık olmadığı takdirde formun kendisine ulaştırılmasının ardından sekiz (8) gün içerisinde
yazılı olarak itiraz etmemesi halinde mutabakat formunda belirtilen hususları aynen kabul etmiş
sayılır.
8.9AKSA imza yetkilileri tarafından MÜŞTERİ’ye herhangi yazılı (şirket antetli
kağıdına yazılı, şirket kaşesi altında, şirket yetkilisi tarafından atılmış ıslak imzalı) bir bildirim
yapılmadıkça, MÜŞTERİ ödemelerini AKSA’nın fatura üzerinde yazılı banka hesap
numaralarına yapacaktır. MÜŞTERİ’ye bu konuda şüpheli bir bildirim yapılması halinde ise,
MÜŞTERİ AKSA’ya şüpheli bildirim ile ilgili olarak derhal bilgi verecek ve AKSA’dan yazılı teyit
alarak ödeme yapacaktır.
Aksi halde AKSA yanlış banka hesabına yapılan ödemelerden dolayı hiçbir sorumluluk
kabul etmeyecektir. AKSA’nın bu konudaki her türlü hukuki hakları saklıdır.
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9. KDV BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
Mal bedeli, kur farkı ve vade farkı faturalarına ilişkin KDV bedelleri, faturaların
düzenlendiği ayı takip eden ayın 26’sında MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. Mal bedeline
ilişkin KDV bedeli, faturanın tanzim edildiği tarihteki kur esas alınarak Türk Lirası cinsinden
belirlenecektir.
10. FATURALAR
10.1- Mal Bedeli Faturaları
Mal Bedeli Faturası, AKSA tarafından Fiyat Listesi ile döviz bazında tespit edilen mal
birim bedelinin, faturanın düzenlendiği tarihte saat 10:00’da açıklanan Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Döviz Kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilmesi ve MÜŞTERİ’ye sevk edilen
mal miktarı ile çarpımı sonucu hesaplanan bedel üzerinden düzenlenecektir. Kullanılan Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kuru ve fatura bedelinin döviz bazındaki karşılığı fatura
üzerine kayıt olarak işlenecektir.
10.2- Kur Farkı
Mal Bedeli Faturası, MÜŞTERİ tarafından ödendiğinde, faturanın düzenlendiği tarih ile ödeme
tarihi arasındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kuru farkı için Türk Lirası
cinsinden kur farkı faturası tanzim edilecektir. MÜŞTERİ bu doğrultuda meydana gelmiş ve
gelebilecek kur farkı bedellerini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kur farkına ilişkin faturalar, fatura tarihini takip eden ilk gün birinci gün addedilmek
üzere, tebellüğ tarihten itibaren 7 gün içinde ödenecektir.
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10.3- Vade Farkı
Mal bedeli ve kur farkına ilişkin faturaların, Faturada yer alan döviz bazındaki vade farkı
oranı tahakkuk ettirilerek, Türk Lirası cinsinden vade farkı faturası tanzim edilecek ve işbu
fatura, MÜŞTERİ tarafından faturanın tebellüğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenecektir.
MÜŞTERİ bu doğrultuda meydana gelmiş ve gelebilecek vade farkı bedellerini ödemeyi kabul,
beyan ve taahhüt eder. Vade farkı hesaplamasında 360 gün baz alınır.
Vade farkı oranları, faturalarda belirtilmiş olup işbu vade farkı oranları, piyasa şartlarına
ve ekonomik şartlara bağlı olarak AKSA tarafından değiştirilebilir ve değişiklik MÜŞTERİ’ye
bildirilir.
10.4- Fiyat Farkı
Birim fiyatlarda sehven AKSA ve MÜŞTERİ lehine / aleyhine oluşan farklar “fiyat farkı”
faturası düzenlenmek kaydıyla düzeltilir.
11. SÜRELER
İşbu SÖZLEŞME ile belirlenen sürelerin son gününün bayram, resmi tatil ve hafta sonu
tatiline rastlaması durumunda, süre, tatili takip eden ilk iş günü sona erer. Ödemeler açısından
Cumartesi iş günü sayılmaz.
12. TEMİNAT
MÜŞTERİ’nin işbu Hüküm ve Koşullar’dan ve TARAFLAR arasındaki ticari ilişkiden
doğan her türlü fatura, kıymetli evrak cari hesap ve sair borçlarını ödeme yükümlülüğünün
teminatını teşkil etmek üzere aşağıdaki teminatları AKSA tarafından kabul edilir.
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-

Alacak Sigortası,
İpotek,
Teminat Mektubu,
Banka Avalli Poliçe,
DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi).

13. İHRACAT KONTROL YÜKÜMLÜLÜĞÜ
AKSA tarafından MÜŞTERİ’ye satılacak mallarla ilgili olarak sözleşmelerde yapılan aracılık
ile ya da bu mallarla ilgili diğer ekonomik kaynakların sağlanması ile ve ayrıca ambargoların
geçilmesine dair iş kısıtlamaları ve yasaklarla ilgili olarak, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik
Devletleri ve/veya Birleşmiş Milletler tarafından uygulanan bir ambargo(lar) MÜŞTERİ
tarafından hiçbir surette ihlal edilmemelidir.
İhracat kontrol yönetmeliklerinden kaynaklanan veya MÜŞTERİ’nin bu yönetmeliklere
ve/veya yukarıda 1. maddedeki yükümlülüklerine uymaması sonucu ortaya çıkan herhangi bir
talebe, muameleye, davaya, cezaya, kayba, maliyete ve zarara karşı MÜŞTERİ AKSA’yı
tazmin edecek ve zararlarını karşılayacaktır. MÜŞTERİ AKSA’nın bu durum neticesinde ortaya
çıkan tüm kayıplarını/zararlarını karşılayacaktır.
14. GİZLİLİK:
AKSA tarafından MÜŞTERİ’ye ifşa edilen AKSA’ya ait her türlü bilgi ticari sır niteliğinde
olup gizli bilgi olarak kabul edilecektir. MÜŞTERİ, bu gizli bilgilerin korunmasını, üçüncü
şahıslara ifşa edilmemesini ve kullanılmamasını sağlamakla yükümlü olduğunu beyan, kabul
ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda, AKSA’nın bu ihlalden
kaynaklanan her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ, çalışanlarının, tedarikçilerinin, danışmanlarının da gizlilik yükümlülüğüne aynen
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uymakla yükümlü olduklarını, aksi takdirde gizlilik yükümlülüğünün ihlalinden MÜŞTERİ’nin
sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. YETKİLİ MAHKEME:
İşbu Hüküm ve Koşullar’dan doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
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