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(1) e) Tedarikçinin daha önceki dönemlere ait 

sözleşmeleri gereği ödemesi gereken risturn tutarını 

ödememesi sonucu risturn alacağının tahsili için 

hakkında yasal yollara başvurulması,

(1) e) Tedarikçiye ait risturn tutarlarının 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinin 4 üncü alt bendinde belirtilen 

sürede tahsil edilememesi,

(3) a) Bu indirimlerin dışında, Ofis birimlerince sözleşme tarihinden itibaren 12'şer aylık süreler içerisinde (ilk 12 aylık 

süre hariç olmak üzere) verilecek doğrudan siparişlerin tutarı (teslim/tesellüm ve faturalandırma işlemleri tamamlanan) 

üzerinden (sözleşme süresinin uzatılması durumunda, son döneme uzatılan süre içinde verilecek olan siparişlerin toplam 

tutarları da dahil olmak kaydıyla) 1.Dönem: Mart, 2.Dönem: Haziran, 3.Dönem: Eylül, 4.Dönem: Aralık olmak üzere 3'er 

aylık dönemler halinde ve sözleşme ekinde malzeme grupları itibariyle bulunan risturn tablosu/tabloları esas alınarak 

risturn hesaplanacaktır.

b) Sözleşmenin; herhangi bir dönem içerisinde başlaması, süresinin bitmesi, sonlandırılması veya feshi gibi üç aydan 

daha kısa olan risturn dönemleri için;

- Sözleşmenin başlamasında, başlanılan tarihin içinde bulunduğu dönemin sonuna kadar olan süre,

- Sözleşmenin, süresinin bitmesi, sonlandırılması veya feshi hallerinde içinde bulunduğu dönemin başından bu işlemlerin 

yapıldığı tarihe kadar olan süre,

 risturn dönemi olarak kabul edilecektir.

c)Risturn dönemleri üçer aylık olmakla birlikte, risturn hesaplamasında; 1. Dönemde ilk 3 ayın, 2. Dönemde ilk altı ayın, 

3. Dönemde ilk 9 ayın, 4. Dönemde 12 ayın cirosu dikkate alınacak ve her dönem için ödenecek risturn tutarı 

belirlenirken; önceki dönemlerde ödenen risturn tutarlarının toplamı mahsup edilecektir.

d)1-Dönemsel olarak hesaplanacak risturn tutarları, her dönemi taki eden ayın 10’uncu günü mesai bitimine kadar 

tedarikçiye kayıtlı elektronik posta, faks veya iadeli taahhütlü olarak bildirilecek olup, aynı ayın son günü mesai bitimine 

kadar bildirilen risturn tutarları, Ofisimiz banka hesaplarına ödenmek veya bu süre içerisinde istihkaklarının doğması 

halinde alacaklarından re’sen mahsup edilmek suretiyle tahsil edilecektir.

2-Risturn tutarının süresinde tahsil edilememesi halinde; tahsilat yapılıncaya kadar tedarikçinin Katalog yayını 

durdurulacaktır.

3-Geç tahsilatlarda; geç tahsil edilen kısım ve gecikilen süreler üzerinden Merkez Bankası avans faizi oranında gecikme 

cezası uygulanacaktır.

4- Ancak, gecikilen süre her halükarda 2 ayı geçemeyecek olup sözleşme süresini de aşamaz. Bu süre içerisinde de 

bildirilen risturn tutarının tamamının tahsil edilememesi halinde; 14 üncü madde hükümleri uygulanacak ve bu tutarın 

tahsili için ayrıca yasal yollara başvurulacaktır. Gecikilen süre içerisinde sözleşmenin; süresinin bitmesi, sonlandırılması 

veya feshi hallerinde (e) bendi uygulanacaktır.

e)1-Sözleşmenin; süresinin bitmesi, sonlandırılması veya feshi hallerinde; risturn tutarı, bu işlemlerin yapıldığı tarihten 

itibaren 10 gün içerisinde tedarikçiye kayıtlı elektronik posta, faks veya iadeli taahhütlü olarak bildirilecek olup, bu 

bildirimin tebliğ tarihinden itibaren 20 gün içerisinde Ofisimiz banka hesaplarına ödenmek veya bu süre içerisinde 

istihkaklarının doğması halinde alacaklarından re’sen mahsup edilmek suretiyle tahsil edilecektir.

2-Sözleşmenin süresinin bitmesi veya sonlandırılması nedeniyle verilen 20 günlük süre içerisinde tahsilatın yapılamaması 

halinde; teminat irad kaydedilerek risturn tutarının tahsili için ayrıca yasal yollara başvurulacaktır.

3-Sözleşmenin feshi nedeniyle verilen 20 günlük süre içerisinde tahsilatın yapılamaması halinde ise; risturn tutarının 

tahsili için yasal yollara başvurulacaktır.
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(3) a) Bu indirimlerin dışında, ilk yılı hariç olmak 

üzere 12 şer aylık dönemler halinde (sözleşme 

süresinin uzatılması durumunda, son döneme 

uzatılan süre içinde verilecek olan siparişlerin 

toplam tutarları da dahil olmak kaydıyla) sözleşme 

süresi sonuna kadar, sözleşmenin feshedilmesi 

halinde ise fesih tarihine kadar; Ofis birimlerince 

verilecek doğrudan siparişlerin toplam tutarı 

üzerinden, sözleşme ekinde malzeme grupları 

itibariyle bulunan risturn tablosu/tabloları esas 

alınarak hesaplanacak risturn tutarı, tedarikçiye 

kayıtlı elektronik posta, faks veya iadeli taahhütlü 

olarak bildirilecek olup, risturn tutarı tebliğ 

tarihinden itibaren 90 gün içerisinde tedarikçi 

tarafından en fazla üç taksit halinde faizsiz olarak 

Ofis hesaplarına yatırılacak veya bu süre içerisinde 

istihkaklarının doğması halinde alacaklarından 

re’sen mahsup edilecektir.

b) Bildirime rağmen Ofis alacağının

ödenmemesi veya istihkakının bulunmaması

halinde firmanın teminatı irat kaydedilecektir.

Bu durumda Ofis alacağı teminattan mahsup

edilmeyerek bu tutarın tahsili için ayrıca yasal

yollara başvurulacaktır.
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