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1. TARAFLAR
İşbu  Mutlu  Akü  Genel  Satın  Alma  Şartları (“SATIN ALMA ŞARTLARI”)
Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii Anonim Şirketi (“MUTLU AKÜ”) ile
tedarikçi firma (“SATICI”) arasında akdedilmiş olup MUTLU AKÜ’ye teslim
edilecek mal veya verilecek hizmetlerle (“İŞ”) ilgili düzenlemeleri içeren
ticari ilişkinin genel şartlarını oluşturmaktadır. MUTLU AKÜ ve SATICI tek
başına “TARAF”, birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

2. İŞ’İN KAPSAMI
İŞ,  TARAFLAR arasında akdedilecek yazılı bir  sözleşme (“SÖZLEŞME”) ile
belirlenecektir. TARAFLAR arasında yazılı bir SÖZLEŞME’nin mevcut
olmaması halinde, MUTLU AKÜ’nün vermiş olduğu ve SATICI’nın kabul
etmiş olduğu sipariş emri veya SATICI’nın MUTLU AKÜ tarafından
imzalanmış olan sipariş formu ya da teklifi yazılı SÖZLEŞME yerine
geçecektir. İşbu SATIN ALMA ŞARTLARI içerisinde kullanılan SÖZLEŞME
terimi, SÖZLEŞME’nin mevcut olmadığı hallerde, SATICI’nın MUTLU AKÜ
tarafından imzalanmış olan sipariş formu ya da teklifi veya sipariş emrini
de kapsamaktadır.
SÖZLEŞME’nin imzalanması veya sipariş emrinin kabulü ile SATICI işbu
SATIN ALMA ŞARTLARI’nı kabul etmiş sayılacaktır.
SÖZLEŞME içerisinde açıkça aksi kararlaştırılmadığı sürece, TARAFLAR
arasındaki ticari ilişkiye işbu SATIN ALMA ŞARTLARI içerisinde belirtilen
esaslar uygulanacaktır. İşbu SATIN ALMA ŞARTLARI, SÖZLEŞME’nin
ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.
SATICI, işbu SATIN ALMA ŞARTLARI çerçevesinde kendisine hiçbir
münhasır tedarik hakkı verilmediğini ve MUTLU AKÜ’nün tamamen kendi
takdirine dayanarak işbu SATIN ALMA ŞARTLARI kapsamında satın
alınacak ürünler ile aynı ya da benzer ürünleri muhtelif zamanlarda diğer
şahıslardan tedarik edebileceğini kabul ve beyan eder.

3. SİPARİŞ EMİRLERİ
MUTLU AKÜ SATICI’nın sipariş formu ya da teklifini kabul etmek suretiyle
ya da yazılı olarak SATICI’ya İŞ’e ilişkin olarak sipariş emri ile sipariş
verebilir. Söz konusu emir içerisinde İŞ’in temel unsurları belirlenecektir.
Sipariş emri, SATICI tarafından, tebellüğünü takip eden 3 gün içerisinde
yazılı olarak teyit edilmediği takdirde, MUTLU AKÜ ayrıca hiçbir ihbar ve
kanuni işleme gerek kalmaksızın sipariş emrinden dönme hakkına sahip
olacaktır. Sipariş emri, SATICI tarafından yazılı olarak teyit edilmediği
sürece, yapılacak teslimatların MUTLU AKÜ tarafından kesin veya geçici
olarak kabulü, sipariş konusu İŞ’in devamı anlamına gelmeyecektir.
İşbu SATIN ALMA ŞARTLARI’nın imza edilmesi MUTLU AKÜ tarafından
SATICI’dan mal alımı yapılması ve/veya SATICI’ya herhangi bir iş veya
hacim taahhütnamesi anlamına gelmemekte olup; siparişler işbu
maddede belirtilen şekilde verilecektir.

4. DEĞİŞİKLİKLER
İŞ’in kapsamında ve/veya SÖZLEŞME’de yapılacak tüm değişiklikler ancak
TARAFLAR’ın karşılıklı yazılı mutabakatı ile gerçekleştirilecektir.

5. FİYAT VE TESLİM YERİ
Fiyatlar, SÖZLEŞME’de aksi belirtilmediği sürece sabit olup İŞ’in ambalajlı
olarak SÖZLEŞME’de belirtilen mahalde tam ve eksiksiz olarak MUTLU
AKÜ’ye teslimi için belirlenmiştir. SÖZLEŞME’de aksi belirtilmediği sürece,
nakliye ile sair masraflar da fiyata dâhildir.
Fiyat artışları, ancak MUTLU AKÜ’nün yazılı onayının alınması ile mümkün
olacaktır. SATICI’nın fiyat artışı talebine karşın, MUTLU AKÜ’nün onayının
gecikmesi İŞ’in teslimini engellemeyecektir.
Montajı SATICI tarafından yapılacak İŞ’ler ile ilgili satın almalarda, SATICI,
isçilerinin sosyal güvenlik primlerini tam ve eksiksiz olarak ödemekle ve
bunlara ilişkin evrak ile birlikte MUTLU AKÜ’nün talep edeceği sair evrakı
İŞ’in yapılmasından önce MUTLU AKÜ’ye teslim etmekle yükümlüdür.

6. İŞ’İN TESLİMİ
İŞ’in teslim süresi SÖZLEŞME’de belirtilecektir. Teslim tarihi,
SÖZLEŞME’de aksi kararlaştırılmadığı sürece;

a. Mal alımlarında, malın MUTLU AKÜ tarafından belirtilen sevk
adresine SATICI tarafından teslim edileceği tarih;

b.  Hizmet alımlarında, hizmetin MUTLU AKÜ tarafından belirtilen
teknik görevliler tarafından kabul edildiği tarihtir.

Mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, teslimat, süresi içerisinde veya hiç
yapılmadığı takdirde, MUTLU AKÜ SÖZLEŞME’yi feshederek uğramış
olduğu zararın tazminini SATICI’dan talep edebilecektir.
Mücbir sebep halleri ve MUTLU’nun kusurundan kaynaklanan haller
dışında, İŞ’in belirlenen süre içerisinde SÖZLEŞME şartlarına uygun olarak
yerine getirilmemesi durumunda SATICI, gecikilen her gün için Tarafların
yazılı olarak belirlediği cezai şartı ödemekle yükümlü olacaktır.  SATICI
İŞ’in zamanında tamamlanmasının işbu SÖZLEŞME’nin esaslı şartı
olduğunu ve bu nedenle belirlenen cezai şartın makul olduğunu, söz
konusu cezai şart aleyhine herhangi bir tenkis talebi veya sair itirazda
bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Söz konusu cezai şart tutarı
MUTLU tarafından SATICI’ya yapılacak ödemelerden mahsup edilecek,
cezai şart tutarının SATICI’ya yapılacak ödeme tutarını aşması durumunda
ise SATICI bakiye kısmı kendisine yapılan bildirim üzerine nakden ve
defaten MUTLU’ya ödeyecektir. Tarafların cezai şart tutarına ilişkin olarak
yazılı anlaşmaya varmamış olmaları durumunda, işbu madde
uygulanmayacaktır. Her halükarda, gecikmenin 10 günü aşması
durumunda, MUTLU’nun işbu SÖZLEŞME’yi feshetme hakkı vardır.
SÖZLEŞME’de aksi belirtilmedikçe, SATICI taahhüt ettiği İŞ’in, söz konusu
İŞ için uygulanan yürürlükteki TSE standartlarına, çevrenin korunmasına
ilişkin olanlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm
mevzuata  ve  varsa  MUTLU  AKÜ’nün  İŞ’e  ilişkin  şartname  ve
yönetmeliklerine uygun olacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. MÜLKİYETİN VE RİSKİN GEÇİSİ
SÖZLEŞME’de  aksi  belirtilmediği  sürece,  İŞ’in  teslimine  kadar  ortaya
çıkabilecek tüm masraflar (sigorta, nakliye vb.) ile tüm risk ve sorumluluk
SATICI’ya ait olacaktır.
İŞ’in MUTLU AKÜ standartlarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak
ambalajlanması SATICI’nın sorumluluğundadır. Ambalajın bozuk ve
yetersiz olması sebebiyle meydana gelebilecek her türlü̈ hasar, zarar ve
ziyandan SATICI sorumlu olacaktır.
SATICI tarafından düzenlenecek olan her türlü sevk evrakının (sevk
pusulası, irsaliye, koli listesi vb.) ve faturaların tam ve eksiksiz olarak
MUTLU AKÜ’ye teslim edilmesi gerekmektedir.  SATICI tarafından
yapılacak her teslimat için en az 3 nüsha sevk irsaliyesi düzenlenir.
MUTLU AKÜ’ye teslim edilen sevk evrakları ve faturalarda eksiklik ve
yanlışlıklar tespit edilmesi halinde, bunlar tanzim edilmemiş sayılacaklar
ve SATICI’ya iade edileceklerdir. SATICI, söz konusu eksiklik ve yanlışlıkları
derhal düzeltecek ve MUTLU AKÜ’ye gönderecektir. Aksi takdirde, SATICI
MUTLU AKÜ’den ödeme talep edemeyecektir.
İŞ’in  SÖZLEŞME’ye  ve  mevzuata  uygun  olarak  MUTLU  AKÜ’ye  teslim
edilmesi ve 8. maddeye uygun olarak kabulün gerçekleşmesiyle İŞ’in
mülkiyeti MUTLU AKÜ’ye geçecektir.

8. KABUL İŞLEMİ
SATICI tarafından teslim edilen İŞ’in kalite kontrolü, teknik muayenesi ve
kabulü MUTLU AKÜ tarafından yapılacaktır. Teslimatın miktar ve hesap
kontrolünün yapılması, sipariş emrinde belirtilen şartlara uygunluğunun
tespit edilmesi ve teslimat faturasının MUTLU AKÜ tarafından kabul
edilmesi sonrasında MUTLU AKÜ, SATICI’ya ödeme yapacaktır.
İŞ’te tespit olunan hata ve kusurlar, MUTLU AKÜ’nün bu yolu seçmesi
halinde  SATICI  tarafından  bedelsiz  olarak  ve  MUTLU  AKÜ’nün  vereceği
süre  içerisinde  düzeltilecektir.  SATICI,  MUTLU  AKÜ  tarafından  kabul
edilmeyen malzemeyi, bildirimden itibaren 3 (üç) gün içinde masrafları
SATICI tarafından karşılanmak şartı ile iade alacaktır. Malzemenin iade
alınmaması halinde malzemede meydana gelebilecek zarar ve
hasarlardan MUTLU AKÜ sorumlu olmayacaktır.
SÖZLEŞME’de  aksine  bir  hüküm  olmadıkça,  MUTLU  AKÜ  kısmi  teslimat
talebini kabul etmeme hakkına sahiptir.
SATICI, sıfır hatalı İŞ’i asgari maliyet fiyatı ile elde etmek ve bunu
belirlenen sürelerde teslim etmek için gerekli tüm önlemleri almayı
taahhüt eder. Bu amaçla SATICI, MUTLU AKÜ tarafından istenen
performansa ulaşmak ve nihai tüketicinin tatmin olmasını sağlamak için
MUTLU AKÜ’nün uygun gördüğü şekilde sürekli gelişme planının
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uygulanması gerektiğini kabul eder. SATICI, MUTLU AKÜ’ye maliyetleri
düşürücü ve kaliteyi iyileştirici yönde teklifler yapabilecektir. SATICI bu
durumda tekliflerini, yaptığı iyileştirmeleri ve gerçekleştirdiği kabul
testlerini gösteren bir teknik dosya ile birlikte MUTLU AKÜ’ye verecektir.
SATICI, MUTLU AKÜ tarafından tedarikçi geliştirme kapsamında yapılacak
çalışmalarda MUTLU AKÜ ile iş birliği içerisinde katılım sağlamayı taahhüt
eder.

9. ÖDEME
SÖZLEŞME’de aksi belirtilmedikçe ödemeler, MUTLU AKÜ’ye
gönderilecek fatura karşılığında, fatura tarihinden 60 gün sonraki ilk
MUTLU AKÜ ödeme gününde, ödeme seçenekleri arasından seçim yetkisi
tamamen ve tek başına MUTLU AKÜ’ye ait olmak üzere, SATICI’nın banka
hesabına havale şeklinde veya çek ile yapılacaktır. SATICI’nın cari
hesabında  MUTLU  AKÜ’ye  borcu  olması durumunda,  MUTLU  AKÜ  söz
konusu ödemenin SATICI’nın borcundan mahsup edilmesine karar verme
hakkına sahiptir.
Ödemenin yapılabilmesi için Madde 8’de belirtilen kabulün gerçekleşmesi
şarttır.
SÖZLEŞME’de aksi belirtilmedikçe MUTLU AKÜ avans ödemesi
yapmayacaktır. Avans ödemesinin söz konusu olduğu durumlarda,
MUTLU AKÜ SATICI’dan avans karşılığında kesin teminat alma hak ve
yetkisine sahiptir.

10. GARANTİ SÜRESİ VE KAPSAMI
SATICI  tarafından  teslim  edilen  İŞ,  MUTLU  AKÜ  tarafından  kabulü
tarihinden itibaren her türlü imalat ve montaj hatalarına karşı,
SÖZLEŞME’de daha uzun bir süre öngörülmedikçe 24 ay süre ile SATICI’nın
garantisi altındadır.
Garanti  süresi  içinde,  MUTLU  AKÜ  tarafından  tespit  edilen  mal  veya
hizmetteki  ayıplar,  bütün  masrafları SATICI’ya  ait  olmak  üzere,  bu
ayıpların SATICI’ya bildirilmesinden itibaren, bildirimdeki belirtilen süre
içerisinde bedelsiz giderilecektir.
MUTLU AKÜ tarafından tespit edilen ayıplar, SATICI tarafından bildirilen
sürede giderilmez veya giderilemez ise, MUTLU AKÜ İŞ’in fiyatını tenzil
etmek veya masrafları SATICI’ya ait olmak üzere ayıpları bizzat gidermek
veya bir üçüncü şahsa yaptırma hakkına sahip olacaktır.
MUTLU AKÜ’nün ilgili mevzuat hükümleri gereği sahip olduğu hakları
saklıdır.

11. MÜLKİYET HAKKI
İŞ ile ilgili olarak SATICI’ya verilmiş olan ve masrafları MUTLU AKÜ
tarafından karşılanan fotoğraf, teknik resim, ölçü ve sair veriler ile model,
alet, kalıplar, malzemeler ve bunlara göre imal edilmiş malların mülkiyeti
MUTLU AKÜ’ye aittir.
SATICI, İŞ ile ilgili olarak malların satışının ve/veya kullanımının patent
hakkını, tescil edilmiş ya da edilmemiş tasarımı, herhangi bir hakkı, telif
hakkını, tescilli markayı veya ticaret unvanını veya her ne surette olursa
olsun  bir  başka  fikri  mülkiyet  hakkını ihlal  etmeyeceğini  ve  de  bu  tür
herhangi bir hakkın ihlalinden ya da ihlali iddiasından dolayı ortaya
çıkacak veya maruz kalınan tüm davalardan, alacak taleplerinden,
isteklerden, maliyetten, ücret ve masraflardan dolayı MUTLU AKÜ’nün
göreceği zararları tamamen tazmin edeceğini garanti eder.
MUTLU AKÜ aleyhine bir alacak talebinde bulunulması ya da dava açılması
halinde  MUTLU  AKÜ  SATICI’ya  yazılı ihbar  gönderecektir  ve  SATICI  da
masrafı kendisine ait olarak bu konunun karara bağlanmayla ilgili tüm
görüşmeleri  ve  bu  konu  hakkında  ortaya  çıkabilecek  her  tür  takibatı
yürütecektir.

12. DENETİM
MUTLU AKÜ, SATICI’nın imalat ve depolama tesislerinde makul süre
önceden bildirimde bulunmak ve işin olağan akışını engellememek
kaydıyla denetim gerçekleştirme hakkına sahiptir. SATICI, MUTLU
AKÜ’nün yapacağı denetimler konusunda MUTLU AKÜ’ye her türlü
kolaylığı sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
MUTLU AKÜ, SATICI’nın imalat ve depolama tesislerinde yapacağı
denetimlerde ürünlerin imalatıyla ilgili her türlü araştırmayı yapabilir.

Ancak bu husus SATICI’nın ürünleriyle ilgili sorumluluğunu hiç bir şekilde
azaltmaz.

13. MÜCBİR SEBEP
SATICI, SÖZLEŞME dâhilindeki İŞ’in ifasını engelleyecek savaş, yangın,
yasal grev, sel, deprem, fırtına gibi mücbir sebeplerin oluşumunu takiben
mücbir sebebin meydana geldiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde
MUTLU AKÜ’ye yazılı olarak bildirecektir.
Mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar geçecek süre SÖZLEŞME süresine
eklenecektir. Mücbir sebebin bir ayı geçmesi halinde, MUTLU AKÜ’nün
SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır.

14. EMNİYET TEDBİRLERİ
SATICI, İŞ’in sevk ve idaresi için yürürlükte bulunan ilgili kanun,
yönetmelik ve sair mevzuatla birlikte MUTLU AKÜ’nün yönetmelik, emir
ve talimatlarına uymak zorundadır.
İŞ’in ifası sırasında SATICI veya çalışanları tarafından MUTLU AKÜ’ye
çalışanlarına ve üçüncü kişilere herhangi bir zarar verilmesi durumunda,
veya  SATICI  veya  çalışanlarının  İŞ’in  ifası sırasında  zarar  görmesi
durumunda, münhasıran SATICI sorumlu olacak İŞ ile ilgili olarak montajın
SATICI tarafından yapılması kararlaştırılmışsa, montajın yapılması
sırasında meydana gelebilecek olumsuzluklardan SATICI sorumlu olacak
ve MUTLU AKÜ’ye rücu edemeyecektir.

15. SÖZLEŞME’NİN DEVRİ
SÖZLEŞME’den doğan haklar ve yükümlülükler ancak TARAFLAR’ın yazılı
mutabakatları ile üçüncü kişilere devredebilir. SATICI’nın MUTLU AKÜ’nün
muvafakatiyle SÖZLEŞME’yi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere
devretmesi halinde dahi, SATICI İŞ’in ifasından ve SÖZLEŞME’deki
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden devralan ile birlikte müştereken
ve müteselsilen sorumludur.

16. GİZLİLİK
Taraflar arasında özel bir gizlilik sözleşmesi imzalanmamış olması
durumunda, SATICI, İŞ’e ilişkin olarak MUTLU AKÜ tarafından kendisine
verilen bütün teknik bilgileri ve dokümanları, özellikle geliştirilen yeni
ürünlere ve yeni modellere ilişkin bilgileri ticari sır olarak saklayacak, gizli
kalması gereken bu tür bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. SATICI,
çalışanlarının ve söz konusu İŞ ilgili olarak ticari ve sair iş ilişkisi içinde
bulunduğu üçüncü kişilerin işbu gizlilik yükümlülüğüne uymasını
sağlayacaktır. İşbu madde içerisindeki gizlilik yükümlülüğü, SÖZLEŞME’nin
sona ermesinden sonra da süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

17. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
SATICI işbu SATIN ALMA ŞARTLARI kapsamında öğrendiği veya elde ettiği
herhangi bir kişisel veriyi MUTLU AKÜ’nün önceden alınmış açık yazılı
onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ya da ifşa etmeyecektir ve
işbu SATIN ALMA ŞARTLARI’nın amacı dışında kullanmayacaktır. Bu
yükümlülük SATIN ALMA ŞARTLARI sona erdikten sonra da devam
edecektir.
SATICI bahse konu kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
olarak, yalnızca işbu SATIN ALMA ŞARTLARI’nın ifası amacıyla ve bu
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleyecektir ve amaç için gerekli
olan süre kadar muhafaza edeceğini taahhüt etmektedir.
SATICI  söz  konusu  kişisel  verilere  ilişkin  MUTLU  AKÜ  tarafından  talep
edilen tüm bilgi ve belgeleri talep edildiği şekilde MUTLU AKÜ’ye
sağlayacaktır ve MUTLU AKÜ ve/veya ilgili kişi tarafından kişisel verilere
ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
talep edilen işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacaktır.
SATICI SATIN ALMA ŞARTLARI kapsamında öğrendiği veya elde ettiği
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere
hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli
her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
SATIN ALMA ŞARTLARI kapsamında SATICI tarafından işlenen kişisel
verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişilerce elde edilmesi halinde,
SATICI bu durumu derhal MUTLU AKÜ’ye yazılı olarak bildirecektir ve
MUTLU AKÜ tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri sağlayacaktır.
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SATICI,  SATIN  ALMA  ŞARTLARI  kapsamında  MUTLU  AKÜ’ye  iletebileceği
kişisel verilere ilişkin olarak, ilgili kişilerden kişisel verilerinin işlenmesine
dair açık rızayı temin ettiğini ve kişisel verilerin toplanması esnasında ilgili
kişileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
bilgilendirdiğini beyan ve taahhüt eder.

18. MUTLU AKÜ YÖNETMELİKLERİ VE ETİK İLKELER
SATICI, MUTLU AKÜ’nün iş ortağı olarak MUTLU AKÜ tarafından
belirlenmiş yönetmeliklere, kurallara ve ilkelere uygun davranmayı kabul
ve taahhüt etmiştir. İŞ’in ifası sırasında SATICI ilgili tüm mevzuatın yanında
MUTLU AKÜ tarafından kabul edilmiş yönetmelik ve ilkeleri de gözetecek
ve bunlara uygun davranacaktır. SATICI başta MUTLU AKÜ DAVRANIŞ
KURALLARI EL KİTABI (MUTLU AKÜ CODE OF CONDUCT HANDBOOK) dâhil
olmak üzere, söz konusu yönetmelik, kural ve ilkelerin işbu SATIN ALMA
ŞARTLARI’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
etmiştir. MUTLU AKÜ DAVRANIŞ KURALLARI EL KİTABI’nın en güncel
haline http://www.mutlu.com.tr/etik adresinden erişilebilir. SATICI İŞ’in
ifasından önce bu el kitabına erişerek kendisinin ve çalışanlarının bu
kitaba uygun hareket etmesi için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

19. SÖZLEŞMENİN FESHİ
SÖZLEŞME’de aksi belirtilmediği takdirde, SÖZLEŞME’nin veya ilgili
mevzuatın SATICI tarafından ihlali halinde MUTLU AKÜ SÖZLEŞME’yi haklı
nedenle  feshetme  ve  ihlal  nedeniyle  uğramış olduğu  zararı SATICI
tarafından tazminini talep etme hakkına sahiptir.

20. BİLDİRİMLER
SÖZLEŞME kapsamında yapılacak tüm bildirimler, aşağıdaki adreslere
yazılı olarak gönderilecek ve (i) elden teslim edilecek; (ii) kayıtlı elektronik
posta yoluyla, (iii) orijinal kopyanın daha sonra iadeli taahhütlü mektupla
gönderilmesi kaydıyla faksla (alındı teyidinin alınması suretiyle); veya (iv)
noter marifetiyle gönderilecektir. Türk Ticaret Kanunu’nun amir
hükümleri doğrultusunda yapılacak bildirimlere ilişkin düzenlemeler
saklıdır.

MUTLU AKÜ’ye YAPILACAK BİLDİRİMLER:
Hukuk Direktörlüğü dikkatine
Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii Anonim Şirketi
Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No:210 34959 Tuzla İstanbul
Faks:  +902163041914
KEP: mutluaku.hukukservisi@mutlu.hs03.kep.tr

SATICI’ya yapılacak bildirimler SÖZLEŞME’de veya sipariş emrinde
belirtilen adrese, eğer belirtilmemişse Ticaret Sicili’ne kayıtlı merkez
adresine yapılacaktır.

21. DAMGA VERGİSİ
SÖZLEŞME’de aksi belirtilmedikçe, SÖZLEŞME’den doğan damga vergisi
SATICI tarafından karşılanacaktır. MUTLU AKÜ SATICI adına ilgili damga
vergisini ödeyecek ve SATICI’ya yapacağı ilk ödemeden mahsup edecektir.

22. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
MUTLU AKÜ ile SATICI arasında meydana gelebilecek ihtilafların sulh yolu
ile halli esastır. İhtilafların bu şekilde çözümlenememesi halinde İstanbul
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

SATICI :
Unvanı :
İmza Tarihi :
Yetkilisi :

KAŞE İMZA : ___________________________

MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ


