
1. Genel Hükümler

1.1. İşbu Satış Hüküm ve Koşulları (kısaca “Sözleşme”), FLOKSER TEKSTİL 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  (kısaca “FLOKSER”) tarafından ürün ve 
hizmetlerin ALICI’sına ("ALICI") satışını düzenler ve bu Satış Hüküm ve 
Koşulları, aksi FLOKSER tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe, 
ALICI tarafından sunulan herhangi bir aksi hükmün yerine geçer. ALICI’nın 
FLOKSER tarafından satılan malları tamamen veya kısmen kabul etmesi 
veya ödemesi, ALICI’nın bu Satış Hüküm ve Koşullarını kabul ettiği 
anlamına gelir. Kabul açıkça burada belirtilen şart ve koşullarla sınırlıdır ve 
FLOKSER, ALICI tarafından sunulan ek veya farklı şartlara her türlü itiraz 
hak ve yetkisine sahiptir. Bu sözleşme FLOKSER ve ALICI arasında alım ve 
satıma ilişkin olarak akdedilen tüm sözleşmelere, ticari iş ve işlemler ile 
özellikle ALICI tarafından verilecek tüm siparişlere ve aynı zamanda iş 
ilişkilerinin devam etmesi durumunda takip edecek siparişlere 
uygulanacaktır.
    
2. Sipariş

2.1. Siparişin Kabulü: Tüm siparişler, FLOKSER’in ofislerindeki yetkili bir 
temsilcinin yazılı onayına ve kabulüne bağlıdır. ALICI tarafından FLOKSER’e 
verilecek siparişler, FLOKSER tarafından yazılı olarak teyit edilmedikçe, 
FLOKSER için bağlayıcı değildir. ALICI, FLOKSER tarafından yazılı olarak 
teyit edilmemiş siparişlerin ifasını FLOKSER’den talep edemez. FLOKSER, 
herhangi bir siparişi sebep belirtmeksizin reddetme hakkına sahiptir. 
FLOKSER’in siparişe ilişkin herhangi bir cevap vermemesi, zımni onay ya da 
teyit olarak kabul edilmeyecektir.
2.2. FLOKSER tarafından yazılı olarak teyit edilmiş siparişlerde, ALICI 
tarafından yapılacak herhangi bir değişiklik teklifi veya sözlü anlaşma, 
ancak FLOKSER’in ilgili değişiklik teklifi yahut sözlü görüşme hakkında 
vereceği yazılı onay üzerine kabul edilmiş sayılacak ve sipariş, FLOKSER 
için bağlayıcı olacaktır. 
2.3. Ön ödemeli sipariş ileten ALICI’lar için termin tarihi ödemenin 
FLOKSER’in hesabına geldiği gün itibariyle başlar.

Ürünlerimizin ömrünü uzatmak, kir ve kirlenmenin birikmesini ve lekelerin
kalıcı olmasını önlemek için kir veya leke bekletilmeden temizlik yapmanızı 
öneririz.

Yanlış malzeme ile temizlenen, yıkama, kuru temizleme ya da ütüleme 
kurallarına dikkat edilmeden yapılan bakım ve temizlik işlemi, ürünlerin 
ömrünü kısaltır. 

Ürünlerin üzerine aşırı sıcaklığa sahip herhangi bir cisim koymaktan ve ütü
ile doğrudan temas ettirmekten kaçının. Ürünlerin direkt ısı yayan elektrikli
ısıtıcı, infared ısıtıcı veya katı yakıt sobası vb. cihazlardan uzak tutulmasına 
dikkat edilmelidir. 

Sivri uçlu ve kesici aletlerle ürün yüzeyine müdahale etmeyiniz. Plastik
veya tel süngerler veya sert kıl fırçaları gibi temizleme araçları 
malzemeye kalıcı olarak zarar verebilir. 

Özellikle yaz aylarında ürüne temas edilen yerlerde birikebilecek teri yine aynı
şekilde bekletmeden temizleyiniz. Görülebilir, serbest haldeki kirler yumuşak
fırçalı elektrik süpürgesi ile alınabilir. Sert fırçalı hiçbir süpürgeyi ürün 
yüzeyinde kullanmayınız. 

Ürünler saç spreyi, parfüm, kolonya gibi kimyasallardan koruyarak 
kullanılmalıdır. 

Kalem veya keçeli kalemlerle ürün üzerinde iz bırakmayın, ürün 
mürekkebi emebilir ve kalıcı lekelenmeler olabilir.           

  

Satış Hüküm ve Koşullar



Isı, ışık ve havayla temas eden leke kalıcı hale gelir ve çıkarılması zor bir 
hal alır. Bu nedenle lekeyi, oluştuğu anda kurumasına fırsat vermeden 
temizleyiniz. Aksi halde lekelerin temizlenmesi zorlaşır ve kalıcı izler 
bırakabilir. 

Sıvı el sabunu ve su kullanarak tüm yüzeyi dairesel hareketlerle 
temizleyin (1 kısım sabun ila 9 kısım su). Fazla sabundan kurtulmak için
durulayın ve temiz, nemli beyaz bir bezle silin. Gerektiğinde tekrarlayın 
ve kurumaya bırakın. 

Lekeyi yok etmek için silme sırasında kumaşı fazla ıslatmamaya ve 
hırpalamamaya özen gösterilmelidir. Leke tutmayan, alev almayan gib 
özelliklere sahip kumaşlarda kesinlikle yıkama yapılmamalı, lokal 
temizleme işlemi yapılmalıdır.

Dökülen sıvı, emiciliği yüksek bir materyal ile kumaş yüzeyinden  
bastırılmadan alınır. İkinci seferde tekrar temiz ve kuru materyal ile  
hafifçe bastırılarak kalan nem alınır. (pamuklu bez, kağıt havlu vb.)

Eğer sıvı leke bırakırsa temiz pamuklu bir bez sabunlanarak leke 
dağıtılmadan temizlenir. Her sürtme sonrasında sabunlu bezin leke ile 
temas etmeyen yüzü çevrilmeli ve lekenin tekrar kumaşa geçmemesine 
dikkat edilmelidir. Ürün kurumadan kullanılmamalıdır. 

Sakız lekesi gibi ısı ile eriyik hale gelebilecek lekeler için bir torba içine 
birkaç buz koyunuz ve torbayı ürünün üzerinde birkaç dakika bekletiniz. 
Torbayı kaldırınız ve soğuk ile sertleşmiş olan sakız vb. kalıntısını 
nazikçe kaldırınız.      

2.4. ALICI’nın özel imalat için talepte bulunduğu siparişlerin termin tarihleri 
ALICI’nın sipariş verdiği veya FLOKSER’in proforma fatura tarihinden 
itibaren değil, ALICI’nın ARGE çalışmasına onay verdiği tarih itibari ile 
başlayacaktır. 
2.5. FLOKSER’in sipariş teyidinde yer alan şartların, ALICI’nın siparişinde 
yer alan şartlardan farklı olması durumunda, ALICI, 24 (yirmidört) saat 
içinde bu hükümlere itiraz etmediği sürece, FLOKSER’in sipariş teyidinde 
belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır. Sipariş teyitlerinde hata olması 
durumunda, söz konusu hata, sipariş teyidinin ALICI tarafından teslim 
alınması anında derhal veya en geç siparişin verildiği gün içinde mesai 
bitimine kadar FLOKSER’e bildirilmedikçe, FLOKSER, hatadan dolayı 
sorumlu olmayacaktır. 
2.6. FLOKSER, sipariş teyidinde belirtilen kesin miktarı sağlamak için makul 
çabayı gösterecektir. Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe ALICI, siparişlerinde 
belirtilen miktarın yüzde onunu (%10) aşmayacak şekilde az/fazla sevkiyat 
yapılmasını kabul etmiş sayılır. 
2.7. FLOKSER, ihracat yüklemelerini haftanın çarşamba ve cuma günleri 
yapmaktadır. ALICI’nın bu günler dışındaki yükleme talepleri ve bu 
taleplerden doğabilecek yükleme masraflarından FLOKSER sorumlu 
değildir.
2.8. ALICI, özel imalat konusu olmayan siparişleri, sipariş tarihinden 
itibaren en geç bir gün içinde iptal edebilir. Ancak teslimat tarihinin, sipariş 
tarihi ile aynı gün olduğu durumlarda, siparişin ALICI tarafından iptali söz 
konusu olamaz. Siparişin, her ne sebeple olursa olsun, ALICI tarafından 
iptal edilmesi halinde, ALICI tarafından FLOKSER’e ödenen peşinatlar iade 
edilmez.
2.9. ALICI tarafından verilen özel imalat konusu siparişin iptali mümkün 
değildir. ALICI, üretim gerçekleşmiş ise sipariş bedelinin tamamını nakden 
ve defaten ödeyip sipariş konusu ürünleri satın ve teslim almak zorundadır. 
2.10. FLOKSER’in ALICI’ya veya başka herhangi bir kişiye ürün tedarik 
etmeme hakkı saklıdır.
    
3. Fiyat

3.1. Ürünlerin satış fiyatı, Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmamış 
ise, fatura tarihindeki FLOKSER’in cari satış fiyatı olacaktır. FLOKSER, yazılı 
olarak teyit etmediği siparişlere ilişkin ürünlerin fiyat ve satış şartlarını, 
ALICI’ya önceden bildirimde bulunmaksızın ve tek taraflı olarak 
değiştirebilir.



         

   

          

       

         

3.2. FLOKSER tarafından ALICI’ya fiyat teklifi yapıldığı tarihten sonra sipariş 
edilen ürünlerin yapımında kullanılan malzemelerde veya maliyetlerde 
değişiklik olması durumunda FLOKSER, ALICI’ya önceden bildirmek şartıyla 
söz konusu değişiklikleri ürün fiyatına yansıtabilecektir. Bu durumda ALICI, 
fiyat değişikliği bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) 
gün içerisinde siparişi iptal edebilecek olup bu iptal Taraflar’dan hiçbirine 
herhangi bir tazmin yükümlülüğü getirmeyecektir. ALICI’nın bu yedi (7) 
günlük süre zarfında fiyat artışına yazılı olarak itiraz etmemesi halinde, yeni 
ürün fiyatı ALICI tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
3.3. Teklifler, teklif tarihinden itibaren otuz (30) gün boyunca geçerlidir. 
(Force Major hükümleri bu hükmün istisnasıdır.) Birim fiyatlar yalnızca 
teklif edilen belirli miktar ve teslimat programına uygulanır. (Belirlenen 
metraj üzerindeki siparişlerde yeniden fiyatlandırma ve terminlendirme 
yapılmalıdır.) Fiyat teklifindeki herhangi bir değişiklik revizyon gerektirebilir.

FLOKSER’in, bu tür değişikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir 
teklifi tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır. Teklifler, ekler, ek maddeler, 
teklifteki ilaveler veya herhangi bir teklifte özellikle atıfta bulunulan FLOKSER 
diğer şartları ile birlikte, teklifte yer alan konularla ilgili olarak teklifin tüm 
temelini oluşturur. Konuyla ilgili olarak FLOKSER tarafından ALICI’ya 
verilen başka bir söz, beyan veya garanti bulunmamaktadır. Yazılı olarak 
sunulmadığı ve FLOKSER tarafından imzalanmadığı sürece, herhangi bir 
fiyat teklifindeki değişiklik veya ekleme FLOKSER için bağlayıcı olmayacaktır.

    
4. Ödeme 

4.1. Teyit edilmiş siparişte aksi FLOKSER tarafından yazılı olarak 
belirtilmedikçe, ödemeler ALICI’ya gönderilecek fatura karşılığında, vade 
tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde, nakden ve defaten FLOKSER’in 
banka hesabına veya FLOKSER’in yazılı olarak bildireceği muhabir 
banka-factoring kuruluşuna fatura tarih ve numarası belirtilmek suretiyle 
yapılacaktır. Banka komisyon ve masrafları ALICI’ya ait olacaktır. 

5. Alıcı

Alıcı‘nın mali sorumluluğu herhangi bir zamanda FLOKSER için yetersiz 
kalırsa, ALICI’nın burada belirtilen şartlara uygun olarak ödeme yapmaması 
durumunda ve herhangi bir faturada veya ALICI’nın herhangi bir hükmüne 
uymaması durumunda, FLOKSER, kendi takdirine bağlı olarak, diğer çözüm 
yollarına ek olarak, herhangi bir siparişin gönderilmemiş kısmını iptal edebilir 
ve yürürlükteki yasalar uyarınca mevcut olan diğer çözüm yollarını arayabilir.

      



   

    

   

     

   
    

     

     

    
     

5.1. Fatura bedelinin vadesinde ödenmemesi halinde ALICI, herhangi bir 
ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer ve aylık %1 (yüzde bir) vade farkı 
tahakkuk ettirilir.  (Yurt içi satışlarda uygulanacak TL vade farkı oranı aylık 
% 2,5 – USD/EUR vade farkı oranı aylık %1’dir.)
5.2. ALICI’nın, vadesi geçmiş fatura bedellerine mahsuben FLOKSER’e 
yapacağı kısmi ödemelerde, yapılan ödeme, öncelikle işlemiş faize mahsup 
edilir.  
5.3. FLOKSER’in diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, ALICI’ya teslim edilen 
faturalardan herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, FLOKSER, 
ALICI’ya yapacağı ürün sevkiyatının bir kısmını veya tamamını ödeme 
yapılıncaya kadar durdurabilir.
   
6. Taşıma
   
6.1. Siparişteki ürünün teslimatı E.X.W. (fabrika/depo teslim) şeklindedir. 
Aksi yönde yazılı mutabakata varılmadıkça, bu adres FLOKSER’in tesisi 
olacaktır. 
6.2. Aksi yönde yazılı mutabakata varılmadıkça, malzemenin FLOKSER’in 
tesisinde taşıyıcıya sunulması üzerine malzemeye dair her türlü hasar ve 
zarardan sorumluluk ALICI’ya devrolur. Nakliye sürecine ait tüm masraflar 
ve giderler ALICI tarafından ödenecektir ve FLOKSER, nakliye yöntemini 
ve taşıyıcıyı tek taraflı olarak seçme hak ve yetkisine sahiptir. Taleplerin 
dosyalanması da dâhil olmak üzere ürüne ait zarar veya hasar riski tamamı 
ile ALICI’nın sorumluluğundadır.
6.3. 1500 mt miktarı altındaki siparişlerde FLOKSER, ALICI’dan 100 Euro 
gümrük masrafı alınacaktır. Bu masraftan ALICI’nın muafiyeti FLOKSER’in 
satış temsilcisinin yazılı onayına tabidir.
    
7. Teslimat
        
7.1. Teslimat: ALICI tarafından teslimat programında, ürünün sevkiyatının 
ilk belirlenen sevkiyat tarihinden önce yahut sonra yapılmasını gerektiren 
herhangi bir değişiklik yazılı olarak FLOKSER tarafından onaylanmalıdır. 
Söz konusu değişiklik FLOKSER tarafından yazılı olarak onaylansa dahi, 
FLOKSER, söz konusu değişiklikle ilgili maliyetleri ALICI’ya yansıtacak 
şekilde toplam fatura bedelini revize etme hakkına her zaman sahiptir.
7.2. Ürünler, teyit edilmiş siparişte belirtilen terminlerde, ALICI’nın adresine 
veya siparişte belirttiği ve FLOKSER tarafından uygun görülen başka bir 
adrese teslim edilir.
7.3. ALICI’nın, siparişte bildireceği adrese yapılacak teslimatı, o adreste 
bulunan bir kişinin irsaliyeyi kabul ederek, imzalamasıyla, ALICI’ya ait 
siparişin teslimatı yapılmış olur ve bu halde irsaliyeyi imzalayan kişinin 
ALICI’nın elemanı ya da yetkilisi olmadığı iddia edilemez.
  



  

  

7.4.  FLOKSER’in teslim tarihine uymaması durumunda, ALICI, FLOKSER’in 
o andaki sipariş durumunu dikkate alarak FLOKSER’e makul bir süre 
verecektir. Bahis konusu süre, teslim gerçekleşmeden sona ererse ya da 
FLOKSER, ALICI’ya teslimatın yapılamayacağını bildirirse ALICI siparişi 
iptal etmeye yetkili olacaktır. ALICI, bu durumu süre sona ermesinden veya 
FLOKSER’in bildiriminden sonra bir hafta içinde FLOKSER’e siparişin akıbeti 
hususundaki kanaatini yazılı olarak bildirecektir. Çerçeve anlaşmalar veya 
birden fazla teslimli sözleşmelerin söz konusu olması durumunda, söz 
konusu sona erdirme hakkı, sadece ilgili münferit teslimata uygulanacaktır. 
FLOKSER, bu durumda hiçbir zarardan, özellikle kâr kaybı veya teslim 
tarihine uyulmaması sonucunda doğan diğer dolaylı zararlardan sorumlu 
olmayacaktır. FLOKSER’in, üretim faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle, 
üç aydan fazla süre ile müşterilerine ürün tedarik edememesi durumunda, 
taraflar, söz konusu faaliyet durması sürecinde, bu durumun kusurlu bir 
gecikme teşkil etmeyeceğini kabul ederler. Mücbir Sebep hallerinin varlığı 
halinde; FLOKSER’in Mücbir Sebep kapsamında sahip olduğu hak ve 
yetkileri saklıdır. 
7.5. Ürünlerin mülkiyeti, nef’i ve hasarı, Ürünlerin ALICI tarafından ürünleri 
teslim almakla görevlendirilen kişi veya taşıyıcıya FLOKSER tarafından 
teslimi ile ALICI’ya intikal eder. 
7.6. Ürünler, nakliye aracından ALICI tarafından indirilerek, boşaltılacaktır. 
Ürünlerin nakliye aracından indirilerek, ALICI’nın deposuna taşınması 
esnasında oluşabilecek tüm hasar ve ziyan ALICI’ya aittir. 
7.7. FLOKSER tarafından düzenlenen ve teslimat sırasında ALICI adına 
ürünleri teslim alan kişi tarafından imzalanan sevk irsaliyesinde belirtilen 
miktarlar esastır.
7.8. ALICI’nın isteği üzerine ya da onun kusuru sebebiyle teslimatın, teyit 
edilmiş siparişte kararlaştırılmış olan teslimat zamanı 30 gün geçmesi 
halinde, FLOKSER, ürünleri, masrafları ve riski ALICI’ya ait olmak üzere, 
ALICI için depolar. Bu durumda, ödenecek olan depolama ücreti, teslimata 
hazır olunduğuna dair bildirimi takip eden aydan başlamak üzere, her 
başlamış olan ay için fatura bedelinin % 1’i (yüzde biri) kadardır. 
    
8. Ürün Sorumluluğu
       
8.1. FLOKSER, yalnızca, sipariş teslim edilen ürünlerin, açıkça yazılı olarak 
belirtilen veya hukuken beklenen vasıf ve özelliklere uygun olacağını taahhüt 
etmektedir. 
8.2. FLOKSER, yanlış kullanım, yıpranma ve aşınma, depolama veya 
ALICI’nın veya üçüncü bir kişinin diğer eylem veya ihmallerinden doğan 
hasarlar veya aksi kararlaştırılmadıkça ürünün belli bir amaca veya 
ALICI’nın kullanım amacına uygunluğu bakımından herhangi bir taahhütte 
bulunmamaktadır. 



         
   
  

    

  

  

  

    

8.3. FLOKSER tarafından ürün hakkında verilen her türlü bilgi (yazılı 
ve/veya sözlü) iyi niyet ve eldeki bilgi ile verilmiş olup hiçbir garanti içermez. 
ALICI, FLOKSER tarafından kendisine teslim edilen ürünleri derhal muayene 
etmek ve ürünlerde herhangi bir ayıp tespit etmesi halinde, derhal yazılı 
olarak FLOKSER’e ayıp ihbarında bulunmakla yükümlüdür. ALICI, Türk 
Ticaret Kanunu’nun 23 üncü maddesinde öngörülen süreler içerisinde 
ayıp ihbarında bulunmadığı takdirde FLOKSER, ayıptan dolayı sorumlu 
olmayacaktır. FLOKSER’in ayıba karşı sorumluluğu, her hâlükârda altı ay ile 
sınırlıdır. 
8.4. ALICI, ayıp ihbarında bulunurken ürünleri net bir biçimde belirtecek 
ve iddia edilen ayıpların detayını içeren bir rapor ve FLOKSER’e iddiasını 
destekleyecek her türlü belgeyi sunacaktır.
8.5. Hiçbir ürün, tek takdir yetkisine dayanarak FLOKSER’in ön yazılı izni 
olmadan iade edilemez.
8.6. Teslim edilen ürünlerdeki ayıplar, FLOKSER’in kendi takdirine göre, 
onarma veya bedelsiz olarak yenisi ile ikame etme yoluyla giderilebilecektir. 
Onarma veya yeni ürün ile ikame etmenin imkânsız veya FLOKSER açısından 
makul ölçüyü aşacak derecede masraflı olması durumunda ALICI, bedelin 
indirilmesini talep edebilecektir.     
8.7. ALICI’ya teslim edilen ürünlerin şartnameye uygun olup olmadığına 
dair tespit, sadece FLOKSER tarafından, FLOKSER’in kullandığı analiz 
metoduna uygun olarak, ürünlerin üretildiği üretim sürecinden alınan 
numune ve kayıtların incelenmesi yoluyla yapılacaktır. FLOKSER’in, 
ALICI’ya tedarik ettiği herhangi bir ürünün ayıplı olup olmadığı konusunda 
Taraflar arasında bir ihtilaf olması halinde FLOKSER, ayıplı olduğu iddia 
edilen ürünün, şartnameye uygun olup olmadığının belirlenmesi için, ürün 
konusunda FLOKSER tarafından belirlenecek uzman bağımsız bir gözetim 
şirketine başvuracaktır. Bağımsız gözetim şirketinin yapacağı analizin 
sonuçları ve vereceği karar, FLOKSER ve ALICI için bağlayıcı olacak 
ve haksız çıkan taraf, bağımsız gözetim şirketinin ücret ve giderlerini 
ödeyecektir.  
8.8. FLOKSER’in, ayıplı ürünlerden doğan sorumluluğu, üründeki ayıp oranı 
ve ALICI’nın doğrudan zararı ile sınırlı olacak; ALICI’ya teslim edilen ayıplı 
ürünlerin fatura bedelini hiçbir koşulda aşmayacaktır. 
8.9. FLOKSER, hiçbir durumda herhangi bir somut, arızi, dolaylı 
(cezalandırıcı tazminat veya kaybedilen şerefiyeye, satış veya gelir kaybına, 
iş durdurmaya, üretim aksamasına, diğer malların zarar görmesine veya 
benzerine dayalı) bir tazminat dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere 
herhangi bir masraf, gider veya zarar için ALICI’ya veya başka bir kişiye karşı 
hiçbir şekilde yükümlü olmayacaktır. 



   

     

  

9. İptaller ve Değişiklikler

9.1. FLOKSER’in yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak kararlaştırılmadıkça 
hiçbir sözleşme iptal veya değişikliğe tabi değildir. FLOKSER tarafından 
kabul edilen herhangi bir iptal durumunda ve FLOKSER için mevcut diğer 
çözümlerle sınırlı olmamak kaydıyla, ALICI, bu iptalden itibaren otuz (30) gün 
içinde iptal işleminden önce tamamlanmış olan tüm maddeler, malzemeler 
ve hizmetler için geçerli vergiler dahil sözleşme bedelini FLOKSER’e nakden 
ve defaten ödeyecektir. 
9.2. Ek olarak ALICI, bu iptalden sonraki otuz (30) gün içinde FLOKSER’in 
tamamlanmamış kalemler (FLOKSER’in tedarikçilerine, taşeronlarına ve 
diğerlerine verilen tüm taahhütler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere) için yaptığı tüm masrafları ile diğer masrafları ve bunların toplam 
rakamının yüzde yirmisine (%20) eşit bir iptal ücretini FLOKSER’e ifaya 
eklenen cezai şart olarak nakden ve defaten ödeyecektir. 
9.3. FLOKSER tarafından kabul edilen herhangi bir değişiklik durumunda 
FLOKSER, bu değişikliği yansıtacak şekilde fiyatlarını ve teslimat 
programlarını revize etme hakkına sahip olacaktır.
9.4. ALICI, FLOKSER’in önceden yazılı iznini almaksızın bu Satış Hüküm ve 
Koşulları kapsamında herhangi değişiklik yapamaz.
9.5. Bu Satış Hüküm ve Koşullarının herhangi bir şart veya hükmünden 
FLOKSER tarafından feragat edilmesi, başka bir şart veya hükümden veya 
başka bir ihlalden feragat olarak yorumlanmayacaktır ve bu tür bir feragat 
devam eden bir feragat olarak kabul edilmeyecektir. 
9.6. Bu Satış Hüküm ve Koşullarının yürürlükteki yasalarca yasaklanan 
herhangi bir hükmü, geri kalan hükümleri geçersiz kılmadan bu yasak 
ölçüsünde geçersiz olacaktır. 
    
10. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
        
10.1. Mülkiyet ve/veya üzerinde tasarruf hakkı doğrudan veya dolaylı olarak 
FLOKSER’e ait olan her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, işbu Sözleşme 
kapsamı veya ifası dışında hiçbir amaçla kullanılamaz.
10.2. ALICI, FLOKSER tarafından kabul edilen özel bir sipariş için ürünlerin 
oluşturulması ve/veya işlenmesi ile bağlantılı olarak FLOKSER’e sağlanan 
herhangi bir tasarım, plan veya şartnameye ve bu özel siparişe uygun 
olarak ürünleri oluşturmak ve/veya işlemek için gerekli tüm patentlere, ticari 
isimlere, ticari markalara, telif haklarına, ticari sırlara ve diğer fikri mülkiyet 
haklarına tam hak ve ayrıcalığa sahip olduğunu beyan ve garanti eder. 



   

      

   

   

10.3. ALICI, siparişinden kaynaklanan üçüncü tarafların fikri mülkiyet 
haklarının ihlal edildiği iddiasına dayanarak FLOKSER’e veya ALICI’ya karşı 
yapılan herhangi bir talepten kaynaklanan mahkeme ve avukatlık ücretleri 
dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm talepler, dava nedenleri, 
masraflar, hasarlar ve davalara karşı FLOKSER’i tazmin edecektir. FLOKSER, 
böyle bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde, işbu bedeli kanuni faizi 
ile birlikte ALICI’ya rücu edecek olup ALICI bu bedeli FLOKSER’in ilk talebi 
üzerine derhal, nakden ve defaten FLOKSER’e ödemek ile yükümlüdür. 
10.4. ALICI tarafından doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir özel siparişi 
gerçekleştirmek veya tamamlamak için FLOKSER’e verilen tasarımlar, 
şartnameler, malzemeler, araçlar, kalıplar, desenler, ekipman ve diğer öğeler, 
yürürlükteki yasaların yarattığı ipoteğe tabi olarak ALICI’nın mülkiyetinde 
kalacaktır.
    
11. Mücbir Sebep
        
11.1. Sevkiyat tarihleri, fiyat teklifi sırasında tüm gerekli bilgilerin alınmasına 
ve fabrika koşullarının uygun olmasına bağlıdır.
FLOKSER;
a) Salgın hastalık, yangın, sel, deprem, patlama veya diğer kayıp veya kazalar; 
b) Doğal afetler, grev, lokavt veya iş anlaşmazlıkları; 
c) Parça, malzeme, güç veya personel tedarik edememe veya teslim 
alamama;
d) Savaş, iç savaş, ayaklanma, terörizm veya diğer şiddet eylemleri;
e) Herhangi bir devlet kurumunun herhangi bir kanun, emir, yönetmelik, 
tüzük, talep veya gereksinimi; 
f) Veya etkilenen tarafın makul kontrolü dışında öngörülebilir veya 
öngörülemeyen herhangi bir diğer eylem veya koşul dahil ancak bunlar ile 
sınırlı olmamak üzere FLOKSER’in kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden 
kaynaklanan herhangi bir arıza veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır. 
11.2. Belir t i len tüm hal ler mücbir sebep sayı l ı r.  Mücbir sebebin 
gerçekleşmesi halinde FLOKSER, sözleşme konusu yükümlülüklerini ifa 
edemediğinden bahisle sorumlu tutulamaz. FLOKSER, mücbir sebebin 
gerçekleşmiş olduğunu derhal yazılı olarak ALICI’ya bildirecek ve teslimat 
süresi, mücbir sebep sona erinceye kadar uzayacaktır. Mücbir sebebin, iki 
aydan fazla sürmesi halinde, FLOKSER’in siparişi iptal hakkı saklıdır. 
    
12. Garantilerin Sorumluluk Reddi
        
12.1. FLOKSER, geçerli garanti belgesinde belirtilen ürün türleri ve ALICILAR 
ile ilgili olarak, ALICI’ya açıkça belirtilenler dışında hiçbir garanti vermez. 
       



12.2. FLOKSER, ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri 
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık, zımni veya yasal olsun 
olmasın başka hiçbir garanti, teminat veya beyanda bulunmaz. 
12.3. FLOKSER’in herhangi bir satış temsilcisi veya başka bir acentesi veya 
temsilcisi tarafından yapılan açık veya zımni hiçbir garanti FLOKSER için 
bağlayıcı olmayacaktır.

13. Yükümlülük Sınırı

13.1. FLOKSER, satılan ürünlerin satışı, elleçlenmesi, kullanımından veya 
buradaki şartların herhangi birinin ihlalinden kaynaklanan, doğrudan 
veya dolaylı olarak ortaya çıkan arızi veya dolaylı zararlardan sorumlu 
olmayacaktır. 
13.2. FLOKSER’in tek sorumluluğu (ve ALICI’nın münhasır çözüm hakkı), açık 
bir şekilde garantide sağlanan çözüm ile sınırlıdır. FLOKSER’in ilgili konuda 
hiçbir garanti yükümlülüğü yok ise, FLOKSER’in takdirine bağlı olarak; 
a) Kusurlu olduğu veya burada belirtilen açıklama ve şartnamelere uymadığı 
tespit edilen herhangi bir ürünün kararlaştırılan teslimat noktasında 
değiştirilmesi, 
b) Bu ürünlerin onarımı veya 
c) Bu ürünlerin fiyatının ALICI’ya iadesi veya alacağının sağlanması konusunda 

Bu seçeceklerden hangisinin uygulanacağına münhasıran karar 
verilecektir.

14. Gizlilik

14.1.Taraflardan her biri, işbu Sözleşme’yi ve hükümlerini, Sözleşme 
çerçevesinde verilen siparişlerin ifası sırasında, karşı Taraf hakkında 
öğrendiği ve kamunun bilgisinde olmayan her türlü bilgiyi (fiyat ve müşteri 
bilgileri dâhil) gizli tutmayı, üçüncü kişilere açıklamamayı (mevzuat gereği 
veya resmi makamlara yapılacak açıklamalar hariç) ve personeli ile alt 
yüklenicilerinin de bu gizlilik taahhütlerine aynen uymalarını sağlamayı 
kabul ve taahhüt eder.
    
15. Devir Yasağı
   
15.1. ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Sözleşme’den doğacak hak ve alacaklarını, 
herhangi bir amaçla üçüncü kişilere FLOKSER’in yazılı izni olmadan devir ve 
temlik edemez. 
15.2. FLOKSER, işbu Sözleşme’yi ve Sözleşme’den doğacak hak ve 
alacaklarını, herhangi bir amaçla üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir.



16. Bildirimler
    
16.1. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak bildirimler, tarafların aşağıdaki 
adreslerine elden teslim edilecek veya iadeli taahhütlü posta veya faks 
ile (aslı sonradan elden teslim edilmek veya iadeli taahhütlü posta ile 
gönderilmek kaydıyla) gönderilecektir. 
16.2. ALICI’nın ayrı ve yazılı onayı olması kaydıyla siparişleriyle ilgili belgeler 
(sipariş teyidi, teslimat notu, ürün şartnamesi gibi) kendisine e-posta yolu 
ile veya başka bir elverişli elektronik formda gönderilebilir. ALICI tarafından 
aşağıda belirtilen e-posta adresi veya diğer bir elektronik adrese yapılan 
gönderimler, ALICI’ya gönderildiği anda teslim edilmiş sayılacaktır. Ancak, 
karşı tarafı temerrüde düşürmek veya sözleşmeyi fesih yahut ondan rücu 
maksadıyla yapılacak bildirimlerin geçerliliği Türk Ticaret Kanunu madde 
18(3)’de şart koşulan usullere tabidir. 
16.3. Taraflardan birinin, diğer Tarafa tebligat adreslerindeki değişikliği 
bildirmemesi halinde, bu sözleşmedeki adresine yapılan bildirimler geçerli 
sayılır.
    
17. Sözleşmenin Bütünlüğü
        
17.1. ALICI ve FLOKSER arasında burada belirtilenler dışında hiçbir 
şart, koşul, mutabakat veya anlaşma yoktur ve önceki tüm teklifler ve 
müzakereler burada birleştirilmiştir. Buradaki hükümleri değiştiren veya 
tadil eden hiçbir şart ve koşul, FLOKSER’in yetkili temsilcisi tarafından 
imzalanmadıkça ve yazılı olmadıkça FLOKSER üzerinde bağlayıcı 
olmayacaktır. 

18. Delil Sözleşmesi
        
18.1. İşbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamındaki siparişler ile ilgili her türlü 
hususun ispatında, yasada sayılan belgeler dışında, Tarafların birbirlerine 
gönderdikleri faks ve elektronik formdaki belgeler de Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu Madde 199 kapsamındaki belgelerden sayılacak ve delil olarak kabul 
edilecektir. Taraflar, işbu Sözleşme ve uygulamasıyla ilgili olarak aralarında 
çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümlenmesinde; Tarafların fiziki 
ve/veya elektronik ortamda tutulan ticari defter ve kayıtlarının yanı sıra, 
Tarafların birbirlerine gönderecekleri yazılı, e-posta veya faks talimatlarının, 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 uyarınca münhasır delil olacağını 
beyan ve kabul ederler. 



19. Yetkili Mahkeme ve Hukuk

19.1. Bu Satış Hüküm ve Koşulları ve ilgili belgelerden, yürürlükteki tüm 
garantilerden ve buna göre yapılan her satıştan kaynaklanan herhangi bir 
ifa ile ilgili tüm hususlar, T.C. yasalarınca her açıdan yorumlanacak, 
uygulanacak ve yönetilecektir.  11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal 
Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) hükümleri, bu 
Sözleşme’de uygulanmaz. ALICI, burada ortaya çıkan herhangi bir işlem, 
dava veya kovuşturma için T.C. yargı yetkisine gayrikabili rücu olarak izin 
verir. Yukarıdaki hususların genel özelliklerini sınırlandırmaksızın, ALICI, bu 
siparişten veya bu sipariş uyarınca oluşturulan veya işlenen ürünlerden 
kaynaklanan herhangi bir davanın ve geçerli tüm garantilerin T.C.'deki 
uygun yargı yetkisine sahip bir mahkemede görülebileceğini kabul eder.

Bu Sözleşme ve siparişler ile ilgili her türlü ihtilafın çözümünde ve 
alacakların tahsilinde İstanbul (Bakırköy) Mahkemeleri ve İcra 
Müdürlükleri yetkilidir.

20. Sözleşme Süresi

……………………………………………………………………………………………………
İşbu Sözleşme, …/…/2021 tarihinde Taraflarca tek nüsha olarak 
kabul ve imza edilmiştir.
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