BRENNTAG KİMYA GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI
1.

GENEL

a.
İs bu Genel Satın Alma Sartları (“şartlar”) Kavacık Mah. Ekinciler Cad. Muhtar Sok. No:1
Kat:1-6 Beykoz 34805 İstanbul adresinde mukim BRENNTAG Kimya Tic. Ltd. Şti. (“BRENNTAG”)
veya onun adına, tüm Malların ve/veya hizmetlerin (bundan böyle “Mallar” olarak anılacaktır) tedarik
edilmesini hükme bağlar ve BRENNTAG ve Tedarikçi (Bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” Birlikte
“Taraflar” olarak anılacaktır) arasındaki tüm işlemler için geçerlidir.
a.
Tedarikçi BRENNTAG İNTERNET SİTESİNE ERİŞTİĞİNİ, AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI
DİKKATLE OKUYUP ANLADIĞINI BU şartlar temelinde taahhütte bulunarak gelecekte Taraflar
arasındaki tüm ticari ilişkiler için açıkça belirtilmiş olmasa bile bu şartların uygulanabilirliğini kabul
ve taahhüt eder.
2.

FİYAT TEKLİFLERİ, SİPARİSLER, TEYİT ve TESLİMAT

a.
Aksi BRENNTAG tarafından kabul edilmediği surece herhangi bir formda Tedarikçi
tarafından bildirilen fiyatlar BRENNTAG için bağlayıcı olmayacak ve sadece Tedarikçi’ye sipariş
vermek istediği takdirde fikir verici olacaktır. BRENNTAG tarafından yazılı olarak sipariş edilene
kadar sözlü siparişler, eklemeler, değişiklikler ve sorgulamalar bağlayıcı değildir (“Onaylanmış
Sipariş”). Bu kapsamda yapılan sunumlarda BRENNTAG’ın sorumluluğu yoktur. Tedarikçi’nin farklı
sipariş teyitleri ancak BRENNTAG’ın yazılı kabulü ile geçerlilik kazanır.
b.
Sipariş yazılı olarak geçildiği andan itibaren BRENNTAG bir siparişi sebep belirtmeksizin 3
(üç) gün içinde iptal etme hakkına sahiptir. Yedi gün içinde yapılması beklenen yüklemeler bundan
istisnadır.
c.
BRENNTAG siparişi yazılı olarak geçtikten sonra, 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak itiraz
edilmemişse, bu siparişin aynen bu sözleşme Sartlarında kabul edildiği anlamına gelir.
d.
BRENNTAG, onaylanmış siparişte değişiklik yapılmasını talep ettiği takdirde Tedarikçi,
derhal bu değişikliğin bedeli ve işin ifa zamanını ne şekilde etkileyeceğine ilişkin tahminlerini içeren
yazılı bir beyan sunacaktır. Hiçbir değişiklik BRENNTAG’in önceden vereceği yazılı izin olmaksızın
uygulanmayacaktır.
e.
Anlaşma sağlanan teslimat tarihleri bağlayıcıdır. Teslimat siparişte gösterilen adreste
yapılacaktır. Teslimat tarihindeki değişiklik, kısmi veya on sevkiyat yazılı kabule bağlıdır. Aksi
takdirde mal geri çevrilir, BRENNTAG’ın sorumluluğu yoktur. Kabul edilmemesi halinde
BRENNTAG’a siparişi iptal etme hakkı doğurur. Parçalı teslimat talep edildiği veya Tedarikçi
tarafından teklif edilip BRENNTAG tarafından da yazılı olarak kabul edildiği hallerde, her teslimat
ayrı bir işlem olarak değerlendirilecek ve bir teslimatın yapılmaması diğer teslimatları
etkilemeyecektir. Tedarikçi, hatası olsun veya olmasın, mal teslimindeki gecikmeden veya kalitesiz ve
/veya ayıplı veya eksik veya farklı mal tesliminden kaynaklanan BRENNTAG’ın tüm DOĞRUDAN
VE DOLAYLI zararlarını tazmin etmek zorundadır. Aynı sipariş için birden fazla teslimat yapılmış
ise mal iade edilir. İADE MASRAFLARI TEDARİKÇİYE AİTTİR.
f.
BRENNTAG siparişlerinde Mallar için verilen birim fiyat, teslimat için istenen adreste ve
koşulda teslim masraflarını ve de yine siparişlerde belirtilen ambalajlama sekline göre ambalajlanmış
Mallar’ın masraflarını da içerir. Tedarikçi, malın teslimine kadar malın taşınmasında gerek uluslararası
gerekse varış yerindeki ülkenin MEVCUT VEYA YAPILACAK DEĞİŞİKLİK VEYA
ÇIKARILACAK tüm yasa ve yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür.

g.
Tedarikçi gerek satışa arz gerek tasıma gerek ambalaj atıkları bakımından yürürlükteki uluslar
arası ve ulusal ilgili yasa, yönetmelik ve kurallara uymakla yükümlüdürler. Mallar, BRENNTAG
siparişinde belirtildiği gibi zarar ve akmalara karsı yeterli derecede korunmuş olarak ilgili ulusal veya
uluslar arası MEVCUT, DEĞİŞİK VEYA ÇIKARILACAK mevzuatlara uygun olarak
ambalajlanmalı, ve taşınmalıdır. Tehlikeli Mallar için Tedarikçi, ayrıca ADR/RID sınıflamasına dikkat
edip, gerekli bildirimleri yapmak, bilgileri vermek ve tedbirleri almak VE BU KONULARDA
BRENNTAG’A BİLDİRİMDE BULUNMAKLA yükümlüdür. Aksi takdirde BRENNTAG DİĞER
TALEP HAKLARI SAKLI KALMAK ÜZERE teslimatı kabul etmeme hakkına sahiptir.
h.
Tasıma bedelini BRENNTAG öder ise Tedarikçi, BRENNTAG’ın belirlediği taşıyıcıyı ve
tasıma metodunu kullanmak mecburiyetindedir. BRENNTAG’ın, bedelini ödeyeceği taşıyıcıyı seçme
hakkı vardır ve tasıma, bu taşıyıcı eliyle yapılır.
i.
Sevkiyata ait her hangi bir evrak kaybından dolayı malın beklemesi halinde depolama
masrafları ve riskler, evrak gelinceye kadar TEDARİKÇİ’YE aittir.
j.
Malın ithali Tedarikçi tarafından yapıldığında, bu malı mevzuata uygun gümrüklendirmekten,
vergilendirmekten, ithal konusunda geçerli kanuni hükümlere uymaktan, mevzuat ve 3. şahıs hak
ihlallerinden Tedarikçi sorumludur.
k.
Ödeme suresi fatura tarihinden değil faturanın alındığı tarihten itibaren başlar. Malların
faturanın alındığı tarihten sonra veya planlanan tarihten daha geç teslim edilmesi halinde
BRENNTAG’ın diğer hakları saklı kalmak üzere ödeme süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar.
Ödemeler, faturayı düzenleyenin banka hesabına veya çek ile makbuz karşılığı yapılır. Bankaya
ödeme emrinin verilmesiyle ödeme suresine uyulmuş olur.
l.
Tedarikçi, BRENNTAG’ın işbu sözleşmeden doğmuş veya doğacak tüm alacaklarının cari
hesabından takas ve mahsubunu veya üzerinde hapis hakkını kabul etmiştir.
3.

İNCELEME ve SARTNAMEYE UYGUNLUK

a.
Tedarikçi Mallar’ın onaylanmış Sipariş’de belirtilen ve Mallar için mutabık kalınan
şartnameye, mutabık kalınan bir şartname olmadığında ise, Mallar’ın teslimatı sırasında BRENNTAG
tarafından kullanılan en son şartnameye (“Şartname”) ve analiz sertifikasına uygun olduğu teyit
edilecektir.
BRENNTAG milli depolarına giriş tarihinden itibaren en geç iki hafta içinde kabulü yapılmak şartıyla
Mallar teslim alınacaktır. Bu kabulden sonra Mallarla ilgili şikayetler; maldaki farklılık, gecikme,
eksiklik, açık ayıplar mal teslim sırasında 2 (iki) gün içinde, açıkça belli değil ise 8 (sekiz) gün içinde,
gizli ayıplar ise fark edildiğinde yazılı olarak bildirilecektir. Her durumda da BRENNTAG’ın
sözleşmeyi feshetme hakkı olacaktır. Tedarikçi sözleşmeden doğan sorumluluklarını tam olarak yerine
getirene kadar BRENNTAG’ın ödemeyi kısmen ya da tamamen tutma hakkı saklı kalacaktır.
b.
Ayıplı malın geri gönderilmesi, ayıbın ihtar edilmesi anlamına gelir. Geri gönderilen malın
yerine başkasının verilmesi yazılı olarak istenmedikçe gerçekleşmez. Dolaylı zararlarından doğacak
diğer hakları saklı kalmak şartıyla, itiraz ve taşıma masrafları da dahil olmak üzere hatalı malın
karşılığı olan bedeli, BRENNTAG’ın ödeme zamanı gelen bir sonraki faturadan mahsup etme hakkı
vardır. Takas ve mahsup imkanı olmayan durumlarda işbu bedel, bir hafta içinde ödenir.
c.
TEDARİKÇİ, işbu sözleşme kapsamında tedarik edilen Malların şartnameye uygun olacağını,
ve/veya olduğunu BRENNTAG’a beyan, garanti ve taahhüt eder. Teslim edilen Mallar’ın şartnameye
uygun olup olmadığına dair bir tespit, sadece BRENNTAG tarafından, BRENNTAG’ın elinde
bulunan envanterden ve Mallar’ın BRENNTAG’ın kullandığı analiz metoduna uygun olarak alınan

numune ve kayıtların incelenmesi yoluyla yapılacaktır. Bu analizin sonuçları taraflar için bağlayıcı
olacaktır ve haksız çıkan taraf ilgili laboratuvar masraflarını karşılayacaktır.
d.
BRENNTAG’ın, makul olarak Mallar’ın geriye kalan kusursuz kısmını kabul edeceği
beklenebilir ise de, Mallar’ın bir kısmındaki kusurlar BRENNTAG’a, tüm mal teslimatını geri çevirme
hak ve yetkisi verecektir.
e.
Tedarikçi, hatasız mal teslimi için, urun sorumluluğu ile ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine
(4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine) göre gereken tüm bilgileri, (kullanma kılavuzu, güvenlik evrakları,
analizleri, sertifikalar, vs) vermeyi kabul eder. Tedarikçi mal tesliminden sona teslim ettiği malın ilgili
mevzuatına aykırılığını fark ederse bunu derhal BRENNTAG’A bildirir ve malın geri gönderilmesi
dahil bu hatalı malın neden olabileceği bütün zararlara katlanır.
4.

MALIN MULKİYETİ VE SORUMLULUK

Tedarikçi, teslim ettiği Mallar üzerinde mülkiyet ve sınırsız tasarruf hakkına sahip olduğunu, üretim
ve satış izinlerine sahip bulunduğunu, fikri ve sınai mülkiyeti, hiçbir 3 kişi haklarını ihlal etmediğini
beyan ve garanti eder. Tedarikçi kendine ait lisans veya satış yetkisi bulunmayan Malları, ayrıca
haksız rekabete sebep olabilecek veya iltibasa meydan verebilecek Malları BRENNTAG’a sattığı
takdirde BRENNTAG’ın Malları iade ve siparişi iptal hakkı vardır. Tedarikçi, BRENNTAG’ın üretici
yerine geçmek gibi bir görevi olmadığını, urun sorumluluğu hükümleri uyarınca cismani VEYA
MALA GELEN DOĞRUDAN ve dolaylı zarardan doğan taleplerden sorumlu olmadığını peşinen
kabul etmektedir.
5.

ZARARI TAZMİN SORUMLULUĞU

a)
Tedarikçi, BRENNTAG’a kendisini işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getirmekten alıkoyacak nitelikte hiçbir anlaşmaya taraf olmadığını ve olmayacağını beyan, kabul ve
taahhüt eder.
b)
İşbu sözleşme Sartlarına uyulmamasından ve/veya mali, idari, ticari mükellefiyet ve
yükümlülük ve/veya taahhütlerin tümünün tam ve eksiksiz yerine getirilmemesinden doğan ve/veya
doğacak olan her turlu BRENNTAG zarar ve ziyanı, masrafları Tedarikçi tarafından karşılanır, tazmin
edilir. Bu miktar, tenkis edilemez.
c)
Tedarikçi, kendisinin işbu Sözleşmeyi ifasından kaynaklanan veya ifasıyla ilgili olarak
3.kişilerin başlatacağı her türlü talep ve davalardan dolayı bizzat muhatap ve sorumlu olacak, bu
nedenle BRENNTAG’ın uğrayacağı tüm zararı karşılayacak ve tazmin edecektir.
6.

MUCBİR SEBEP

a.
Taraflardan hiçbiri kontrolü dışında gelişen bir durumdan dolayı diğer tarafa karsı
yükümlülüğünü yerine getirmesindeki bir gecikmeden, kısıtlamadan, engelden veya başarısızlıktan
doğan veya bununla bağlantılı bir zarardan, hasardan, masraf veya giderden hiçbir şekilde sorumlu
olmayacaktır. Bu durumlar sınırlama yapmaksızın şunları kapsar: doğal afetler, kanunlar ve
yönetmelikler, idari tedbirler, mahkeme emirleri ve kararları, deprem, sel, yangın, patlama, savaş,
terörizm, isyan, sabotaj, kaza, salgın, grev, lokavt, is yavaşlatma, isçi-işveren sorunları, gerekli isçilik
ve hammaddelerin tedarikinde sıkıntı, ulaşım problemi, tesis veya temel makine arızası, acil onarım ve

bakım, yardımcı tesis eksikliği veya arızası, teslimat gecikmeleri veya Tedarikçilerin veya taşeronların
tedarik ettiği Mallardaki kusurlar (“Mücbir Sebep”).
b.
Bir "Mücbir Sebep" olayının ortaya çıkması üzerine, buna maruz kalan taraf derhal bunu diğer
tarafa yazılı olarak bildirecek ve olayının sebebini ve onaylanmış sipariş kapsamındaki
yükümlülüklerini nasıl etkileyeceğini belirtecektir. Bir gecikme durumunda teslimat yükümlülüğü
mücbir sebepten kaybedilen sure kadar askıya alınacaktır. Bununla birlikte bir "Mücbir Sebep"
olayının mutabık kalınan teslimat tarihinden sonra 60 (altmış) günden fazla sürmesi veya süreceğini
tahmin edilmesi halinde, Taraflardan her biri diğer Tarafa herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin
onaylanmış siparişin etkilenen kısmını iptal etme hakkına sahip olacaktır.
7.

BAĞIMSIZ MUTEAHHİTLER

BRENNTAG ve TEDARİKÇİ bağımsız müteahhitlerdir ve işbu sözleşme ile tesis edilen ilişki vekalet
veren ve vekil, temsil, acente ilişkisi sayılmayacaktır. İşbu sözleşme Tedarikçiye, münhasırlık yetkisi
vermez.
8.

DEVRETMEME ve KONTROLUN EL DEĞİSTİRMESİ

a.
Taraflardan hiçbiri önceden diğer tarafın yazılı onayını almaksızın onaylanmış sipariş
kapsamındaki hak ve alacaklarını veya yükümlülüklerini devredemez.
b.
Onaylanmış siparişin süresi boyunca herhangi bir zamanda onaylanmış sipariş tarihi itibari ile
Tedarikçi’yi kontrol eden kişilerle ilgisi olmayan bir kişinin veya kişi grubunun Tedarikçi üzerinde
kontrolü ele alması durumunda ,BRENNTAG derhal yürürlüğe girmek üzere onaylanmış siparişi
feshetme hakkına sahip olacaktır. Tedarikçi bu durumu10 (on) gün için BRENNTAG’a bildirmek
zorundadır. BRENNTAG bu ihbarı aldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Tedarikçi’ye yazılı
ihbarda bulunarak onaylanmış siparişi feshetme hakkını kullanabilir.
9.

FESİH

a.
Tedarikçi’nin BRENNTAG’a karsı yükümlülüklerini yerine getirirken temerrüde düşmesi
ve/VEYA AKDE AYKIRI DAVRANMASI VE/VEYA planlanan teslimat tarihinden önce
Tedarikçi’nin performansının yeterli güvencesini BRENNTAG’a vermemesi halinde veya
Tedarikçi’nin ödeme aczine düşmesi ve borçlarını vadesi geldiğinde ödeyememesi veya tasfiyeye
gitmesi halinde (yeniden yapılanma veya birleşme amacıyla tasfiye dışında) veya Tedarikçi tarafından
veya onun aleyhine bir iflas davasının açılması durumunda veya Tedarikçi’nin aktiflerinin tümü veya
neredeyse tamamı için bir mütevellinin veya kayyumun tayin edilmesi veya Tedarikçi’nin bir
konkordatoya girmesi veya alacaklılar lehine bir devir yapması durunda, BRENNTAG derhal yazılı
ihbarda bulunmak sureti ile sözleşmeyi feshedebilecektir.
b.
Fesih, BRENNTAG’ın hiçbir hakkı veya hukuki imkanına etki etmeyecektir.
c.
Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshi veya sona ermesinden sonra Tedarikçi; i)
BRENNTAG fikri ve sınai mülkiyet haklarını, marka ve unvanı kullanamaz. ii) Sözleşmenin icrası ve
ifası amacıyla verilen ve gizli bilgi olarak kabul edilen bilgi, belge ve verileri, bunlarla sınırlı olmamak
üzere tüm materyal ve malzemeleri iade edecektir.
d.
Fesih tarihi itibariyle tamamlanmamış sipariş ve teslimatlar için BRENNTAG karar verecektir.
e.
Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle iptal edilmesi, işbu sözleşmedeki hükümler saklı
kalmak üzere tarafların sözleşmeye dayalı doğmuş hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.
10.

FERAGAT

BRENNTAG’ın herhangi bir zamanda işbu şartların bir hükmünü uygulayamaması BRENNTAG’ın
böyle bir şartı uygulama hakkında feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. BRENNTAG’ın hakları bu
hükmün uygulanmasındaki bir gecikmeden, acizlikten veya ihmalden etkilenmeyecektir.

BRENNTAG’ın Tedarikçi’nin yükümlülüklerinin birinin ihlalinden feragati önceki veya sonraki bir
ihlalden feragat ettiği seklinde yorumlanmayacaktır.
11.

BOLUNEBİLİRLİK ve DEĞİSTİRME

İşbu şartların bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, bu durum taraflar arasında
geriye kalan hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliğini etkilemeyecek ve diğer hükümlerden
ayrılacaktır. Geçersiz veya uygulanamaz kılınan ilgili hükümler, kanunla izin verilen azami ölçüde,
asıl hükümlerin yasal ve ekonomik amacını karşılayacak şekilde düzeltilecektir.
12.

FİKRİ MULKİYET HAKLARI

Mülkiyet ve/veya üzerinde tasarruf hakkı doğrudan veya dolaylı olarak BRENNTAG’a ait olan her
türlü fikri hak, genel satış şartları kapsamı veya ifası dışında hiçbir amaçla kullanılamaz. Tedarikçi,
fikri ve sınai mülkiyet hakları başta olmak üzere Mallarla ilgili olarak üçüncü kişilerin patent ve marka
haklarına tecavüz etmediğini garanti, BRENNTAG kusursuzluğunu beyan ve kabul eder. Aksi halde
Sorumlu olup bu konudaki BRENNTAG zararlarının tümünü tazmin eder.
13.

VERİ KORUMA:

Tedarikçi, işbu sözleşmenin ifa ve icrasıyla ilgili olarak elde ettiği kişisel veriyi işbu sözleşme
kapsamında kullanmayı, sözleşme dışında kullanmamayı, kişisel verileri gizli tutmayı ve izinsiz bir
amaç için kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
14.

UNVAN, LOGO ve MARKA

Tedarikçi, BRENNTAG unvan ve logosunu genel satın alma koşulları kapsamında kullanmayı, bunun
dışında kullanmamayı 6698 SAYILI YASAYA UYMAYI kabul ve taahhüt eder.
15.

DELİL SOZLESMESİ

Genel satın alma koşulları ilgili her turlu hususun ispatında, yasal belgeler dışında, tarafların yetkili
temsilcileri tarafından genel satış koşullarına uygun olarak hazırlanmış bulunmaları şartıyla, faks ve
elektronik formdaki belgelerin de delil olarak kullanılabilir. İhtilaf halinde HMK 193 Maddesi
gereğince BRENNTAG’ın defter ve belgeleri yegane delildir.
16.

YORUM

Yorum veya taahhütlerin herhangi birinin ifası beklendiği veya söz konusu olduğunda işbu genel satın
alma şartları her daim göz önünde tutulacaktır. Tedarikçi (a) hukuk dışı veya ahlak dışı olan; (b)
BRENNTAG’ı veya amacı itibarsızlaştıran; (c) ciddi çıkar çatışmasını teşkil eden veya uygunsuz
görünüm sergileyen her tür faaliyetlerden kaçınacaktır.
17.

YASALARA UYUM

Tedarikçi, yapmasının veya yapmamasının doğrudan veya dolaylı herhangi bir yasanın, anlaşmanın,
kuralın ya da yönetmeliğin ihlaline neden olacak veya ihlaliyle sonuçlanacak şekilde hiçbir eylem ve
işlemde bulunmayacaktır.
18.

DAVRANIŞ KURALLARI VE SORUMLULUK

Tedarikçi, BRENNTAG kurumsal kültür ilkelerine, çalışma kurallarına, iş ahlakı ilkelerine uygun
olarak hareket edecek, taahhütlerini profesyonelce ve yapılması gerektiği biçimde yerine getirecektir.
Rüşvet, yolsuzluk, menfaat ilişkisi yasaktır.

19.

BİLDİRİMLER

Genel satın alma koşullarına bağlantılı olarak yapılacak veya verilecek tüm bildirimler, ticari ikamet
adresine yapılır. BU BİLDİRİMLER, ALINMASA BİLE GEÇERLİ VE BAĞLAYICIDIR
20.

DENETİM

BRENNTAG, sözleşme suresince Tedarikçi işyeri veya tesislerini incelemeye yetkilidir. Yine
BRENNTAG’ın, sözleşme kapsamındaki hak ve alacakları denetlemek amacıyla yetki verdiği kişiler
vasıtasıyla Tedarikçiye gerekli soruları sorma hak ve yetkisi vardır. Bu denetlemeler, normal is saatleri
içerisinde yürütülecek ve Tedarikçinin faaliyetlerine makul olmayan bicimde müdahaleden
kaçınılacaktır. Keza Tedarikçi, BRENNTAG’ in sözleşme kapsamında isteyeceği, elinde ve/veya
kontrolünde olan her türlü bilgi ve belgeyi de gecikmeksizin temin ve tevdi edecektir.

21.

GİZLİLİK

BRENNTAG’ın Tedarikçiye açıkladığı ve kendi mülkiyetinde ve/veya gizli olduğunu belirttiği ya da
açıklamanın yapıldığı koşullar dolayısıyla iyi niyete uygun olarak BRENNTAG’ın mülkiyetinde
ve/veya gizli bilgi olarak mütalaa edilmesi gereken her türlü materyal ve bilgi gizli olup korunur,
açıklanamaz. BRENNTAG ticari ilişkileri ile ilgili Tedarikçi’nin bilgilerini kayıt altına almakta ve
gerekli hallerde bağlı olduğu grup ve onun bağlı firmalarına ve de yetkili mercilere bu bilgileri
aktarma hakkına sahiptir.
22.

UYGULANAN KANUN ve MAHKEME YERİ

İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan ahvalde Türk Ticaret kanunu hükümleri tatbik edilir. Tarafların
onaylanmış sipariş ve/veya şartlarından doğan veya bağlantılı hakları ve yükümlülükleri kanunlar
ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak, bu kanunlara göre
yorumlanacak ve uygulanacaktır. İhtilaf halinde İSTANBUL merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri
münhasıran yetkili kabul edilmiştir.
23.

DAMGA VERGİSİ

Sözleşmeye ait damga vergisi taraflarca eşit olarak paylaşılacaktır.

