3M İNOVASYON ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GENEL SATINALMA ŞARTLARI
1.Taraflar
İşbu “3M İNOVASYON ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.(“3M”) GENEL SATINALMA ŞARTLARI”
(Aşağıda kısaca “Satın Alma Şartları” olarak anılacaktır.) 3M İNOVASYON ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.(“3M”) ile satıcı firma (kısaca“SATICI” olarak anılacaktır.) arasında aktedilmiş olup, 3M’ e teslim edilecek
mal ve verilecek hizmetlerle (kısaca “mallar” olarak anılacaktır) ilgili genel sözleşme şartlarını oluşturmaktadır.
3M ve SATICI tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
2. Geçerlilik
2.1. SATICI, bir satın alma siparişini kabul ederek ve/veya bunu ifa ederek bu belgede belirtilen satın alma kayıt
ve şartlarına tam olarak uymayı kabul etmektedir. Bu şartlar dışındaki hükümler veya onaylar sadece 3M’in açık
yazılı izni ile kabul edilir.
2.2. Taraflar arasındaki mevcut yazılı bir sözleşme ile satın alma şartları arasında çelişki olması halinde söz konusu
sözleşmenin şartları, işbu satınalma şartlarına göre öncelik taşır.
2.3. 3M, herhangi bir zamanda işbu Satın Alma Şartlarında değişiklik veya düzenleme yapma hakkına haizdir.
3. Fiyatlar ve Sipariş
3.1. Satın Alma Şartlarına konu fiyatlar KDV hariç sabit fiyatlardır. Ambalajlama, nakliye, kargo, sigorta, gümrük
ve sair vergi ve harçlar fiyata dahil edilmiştir.
3.2. Siparişler ancak bir satınalma sipariş numarasını içermesi ve yazılı olarak yapılması halinde bağlayıcı
olacaktır. Sipariş SATICI tarafından 2 iş günü içinde yazılı olarak reddedilmezse, kabul edilmiş sayılacaktır.
3.3. 3M, yukarıda belirtilen ödeme vadesinden sonraki ilk ödeme gününde, SATICI tarafından yazılı olarak
bildirilen banka hesap numarasına ödeme gerçekleştirecektir. 3M, ayda bir defa ödeme yapmaktadır.
4. Hak ve Yükümlülüklerin Devri
Satın Alma Şartlarına konu siparişin tamamı veya herhangi bir kısmı, 3M’in açık yazılı onayı olmaksızın üçüncü
kişilere devredilemez. 3M, yazılı olarak devri onaylaması halinde dahi, SATICI; alt yüklenicinin her türlü
fiilinden tek taraflı olarak sorumlu olmaya devam edecektir.
5. 3M Tarafından Sağlanan Materyaller
SATICI işbu satınalma siparişi konusu ürünlere ilişkin olarak kendisine verilen resim, şartname, model, numune
veya diğer teknik bilgi veya veriler ile diğer bütün özel bilgilerin münhasıran 3M veya onun tayin edeceği kişilere
ait olduğunu bunları hiçbir şekilde işbu satınalma siparişine konu ticari ilişki kapsamı dışında kullanmayacağını,
çoğaltmayacağını veya bunlara aracılık etmeyeceğini, üretimle ilgili olarak kendisinin çalışanlarının veya diğer
üçüncü kişilerin de buna uyması gerekli önlemleri alacağını aksi takdirde üçüncü kişiler dâhil her türlü aykırılıktan
münhasıran kendisinin sorumlu olacağını ve bu ihlale ilişkin her türlü zararı, 3M’in beyanı üzerine nakten ve
defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. Teslim Süresi ve Gecikmeler
SATICI ile üzerinde anlaşmaya varılan teslim süresi kesin ve bağlayıcıdır. Zamanında teslimat yapılamayacağının
anlaşılması üzerine, SATICI en kısa zamanda 3M satınalma sipariş numarasını da belirterek, 3M’i yazılı olarak
gecikmenin nedenleri ve teslimat süresi hakkında bilgilendirmek zorundadır. 3M, bu durumda, yeni bir teslim
tarihi belirleyerek siparişin yerine getirilmesini veya siparişin iptalini isteyebilir. Böyle bir durumda, 3M’in
tazminat talep hakkı saklıdır.
7. Ambalajlama, Sevkiyat ve Taşıma
7.1. Mal teslimatlarında, aksine bir anlaşma bulunmadıkça, teslim yerine kadar olan sevkiyat, nakliye ve sigortaya
ilişkin olarak ikmal edilecek her türlü hizmet ve masraflar ile bütün riskler SATICI’ ya ait olacaktır.
Malzemelerin gerek nakliye, gerek depolama açısından uygun şekilde ambalajlanmış olması esastır. Ambalajın
bozuk ve yetersiz olması, malzemeye uygun olmaması sebebiyle meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve
ziyandan SATICI sorumlu olacaktır.

7.2. SATICI tarafından düzenlenecek olan her türlü sevk evrakının (sevk pusulası, irsaliye, koli listesi vb.) ve
faturaların en az iki nüsha olması (malzeme refakatı ve fatura eki olarak) sevk evrakının depo ve fiş numarasını,
faturaların ise sipariş tarihi, numarası, malların tanımı ve tam teslimat miktarını ihtiva etmesi ve düzenlendiği
tarihte 3M’e gönderilmesi gerekmektedir. 3M’e teslim edilen sevk evrakları ve faturalarda eksiklik ve yanlışlıklar
tespit edilmesi halinde, tanzim edilmemiş sayılacaklar ve SATICI’ ya iade edileceklerdir. SATICI bu eksiklik ve
yanlışlıkları derhal düzelterek 3M’e göndermedikçe herhangi bir ödeme talep edemeyecektir.
8. Ticari sırlar, Gizlilik ve Mülkiyet Hakları
Bir satınalma siparişi ile ilgili olarak SATICI’ya sağlanan tüm bilgiler, teknik resim, tasarımlar ve diğer doküman
ve belgeler gizli oldukları varsayılarak işlem görmeli, başka amaçlarla kullanılmamalı, çoğaltılmamalı veya
üçüncü taraflarla paylaşılmamalıdır. Bu koşul, SATICI ile yapılan önçalışma, sözleşme süreci ve hatta sözleşmenin
süresinin sona ermesinden sonra da geçerli olacaktır. 3M tarafından temin edilen doküman ve bilgiler, 3M
tarafından talep edilmesi halinde derhal temin veya imha edilecektir. Bu gizlilik ve iade yükümlülüklerinin ihlali
halinde, SATICI; üzerinde anlaşmaya varılan toplam sipariş değerinin %10’u tutarında cezayı ödemekle
yükümlüdür. Bu ödeme, SATICI’nın gizli bilgi koruma yükümlülüğünün ihlali halinde ödemekle yükümlü olduğu
cezai şart bedeli olup, SATICI’yı gizli bilgileri koruma yükümlülüğünden muaf tutmamaktadır. SATICI, ürünlerin
ve hizmetlerinin üçüncü tarafların üretim veya ticari sırlarını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal
etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. Ayıplı Mallar ve Garanti Koşulları
9.1. SATICI, sipariş konusu malların her türlü ayıptan ari, ilgili teknik şartnamelere uygun, iyi kalitede, kusursuz,
öngörülen amaca uygun, uygun malzemelerden imal edilmiş olacağını ve ilgili yasalara ve yönetmeliklere, ilgili
sanayi emniyet ve kalite standartlarına ve yürürlükteki çevre standartlarına uygun olacağını garanti etmektedir.
Bu koşullara uygunluk amacıyla, SATICI, 3M’e, teslim edilen mallar için uygun bir formatta bilgi sağlayacak ve
bunların doğruluklarını garanti edecektir. 3M, önceden bilgilendirmek kaydıyla, SATICI’ya denetim yapmaya
yetkilidir.
9.2. İşbu maddede tanımlı mallara ilişkin garanti talepleri, Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, malın tesliminden
itibaren 24 ay sonra sona erecektir.
9.3.SATICI tarafından teslim edilen malların ayıplı veya imalat hatalı olması halinde, 3M, her türlü yasal yollara
başvuru hakkı saklı kalmak kaydıyla, ücretsiz onarım, malın yenisi ile değişimini talep etme veya satınalma
siparişini iptal etme hakkına sahiptir.
10. Amir Hukuk ve İhtilafların Halli
Bu Satın Alma Şartlarından doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku esas alınacaktır. Anlaşmazlıkların
çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
11. Uygunluk
SATICI, kendisinin ve bağlı kuruluşlarının, sahiplerinin, görevlilerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının,
acentalarının, alt yüklenicilerinin, danışmanlarının ve temsilcilerinin (birlikte “Temsilciler” olarak anılacaktır),
işbu satınalma şartları kapsamındaki tüm SATICI yükümlülüklerini işbu satınalma şartlarıyla ilişkili ticari
faaliyetler ve 3M ürünleri ve/veya hizmetleri için uygulanacak olan yolsuzlukla mücadele hakkındaki mevzuata
(örnek: ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, İngiltere Rüşvet Yasası), rekabetin korunması
hakkındaki mevzuata, ticari tüzükler, çevre, ulaşım, güvenlik, sağlık ve iş Hukukuna yönelik kanunlar dahil, ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki yerel, ulusal ve uluslararası kanunlar, resmi hükümler, düzenlemeler,
yönetmelikler, tebliğlere (birlikte “Mevzuat” olarak anılacaktır) uygun şekilde yerine getireceğini beyan ve taahhüt
eder. SATICI, kendisinin veya Temsilcilerinin 3M tarafından herhangi bir Mevzuatın ihlaline neden olabilecek bir
davranışta bulunmayacağını beyan ve tahhüt eder. SATICI’nın çocuk isçi çalıştırması kesinlikle yasaktır. Çocuk
işçi tabiri ile, çalışmanın, çocuklar için zihinsel, fiziksel, sosyal ya da ahlaki açıdan tehlikeli veya zararlı olduğu
ya da okul ve eğitim ihtiyaçlarını uygunsuz bir şekilde engellediği çalışmalar kastedilmektedir. SATICI, (i)
kendisinin veya temsilcilerinin işbu satınalma siparişinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında
herhangi bir Mevzuatı ihlale ilişkin bir davranışta bulunması veya bulunmuş olabileceği, veya (ii) kendisinin veya
Temsilcilerinin işbu madde kapsamındaki yükümlülüklere uygun davranmadığı, hakkında bilgi sahibi olması veya
şüphe duyması halinde 3M’i derhal durumdan haberdar edecektir.
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