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I. Genel Hükümler ve Uygulanabilirlik 
 

Tüm siparişler münhasıran bu Satın Alma Hüküm ve 
Koşullarına tabi olacaktır. Bir tedarikçinin, Satın Alma 
Hüküm ve Koşullarımızla çelişen veya işbu standart 
Hüküm ve Koşullarımızı ihlal eden hüküm ve koşullar 
yazılı olarak açıkça onaylanmadıkça geçerli 
olmayacaktır. Bir tedarikçiden mal veya hizmet kabulü 
veya bu mal ve hizmetler için yapılan herhangi bir 
ödeme, bu tür bir anlaşma sayılmaz. 

 
II. Sözleşmenin doğurduğu sonuçlar 
 

1. Sözleşmeler, teslimat çizelgeleri/tahminler ve 
siparişler ile bunlarda yapılacak herhangi bir değişiklik 
veya değişiklik yazılı olarak yapılmalıdır. İşbu yazılılık 
koşulu aynı zamanda, siparişimizin koşullarında nitelik 
ve nicelik olarak herhangi bir sapmanın yanı sıra 
sözleşmelerde daha sonra yapılacak herhangi bir 
değişiklik için de geçerli olacaktır. Toleranslar da dahil 
olmak üzere belirli durumlarda tarafımızca bir siparişte 
öngörülebilecek tüm standartlar ve tasarımlar/çizimler 
bağlayıcı olacaktır. Tedarikçi, bir siparişi kabul ederek, 
sağlanan planlara başvurarak performansının niteliği 
ve kapsamı hakkında kendisini bilgilendirdiğini kabul 
eder. Siparişin kendisi veya tarafımızdan sağlanan 
belgeler, tasarımlar/çizimler ve planlar herhangi bir 
açık yanlışlık, yazım hatası veya matematiksel hata 
içeriyorsa, işbu sebepten ötürü tarafımıza sorumluluk 
yüklenemez. Tedarikçi, bu tür hataları bize bildirmekle 
yükümlüdür. Eksik belge veya tasarım/çizim olması 
durumunda da aynı durum geçerlidir. 

 

2. Siparişler sadece tedarikçi tarafından yazılı olarak teyit 
edildiyse, teslim tarihi şartına bağlıysa, münferit 
durumlarda aksi kararlaştırılmadığı sürece tedarikçi 
tarafından alındığı tarihten itibaren 14 günlük dönem 
için bağlayıcı olacaktır.  

 
III. Teslimat ve Nakliye 
 

1. Mutabık kalınan teslimat süreleri ve teslimat tarihleri 
bağlayıcı olacaktır. Kararlaştırılan teslimat tarihine 
uyulmaması durumunda, tedarikçi herhangi bir ek 
bildirim yapılmaksızın temerrüde düşmüş sayılacaktır. 
 

2. Mutabık kalınan teslimat tarihlerine uyulmaması 
durumunda yasal hükümler uygulanacaktır. Özellikle, 
makul ek sürenin sonuçsuz kalması durumunda 
sözleşmeden cayma ve ifa tazminatı yerine tazminat 
talep etme hakkına tarafımızca sahip olunacaktır. 

 

3. Teslimat tarihlerine uyulmaması durumunda, önceden 
uyarının ardından, gecikmeli teslimat için her gecikilen 
hafta için sipariş değerinin % 0,5'i ile % 5'i arasında bir 
ceza talep etme hakkına sahip olunacaktır. Cezalar, 
teslimatın gecikmesi nedeniyle tedarikçilerin sorumlu 

olduğu zararlardan mahsup edilecektir. 
 

4. Yazılı biçimde açıkça izin vermediğimiz sürece kısmi 
teslimatlara izin verilmeyecektir. 

 

5. Gecikmiş bir teslimat veya hizmetin herhangi bir 
çekincesi olmaksızın kabulü, söz konusu gecikmiş 
teslimat/hizmet nedeniyle sahip olabileceğimiz 
herhangi bir talepten feragat teşkil etmeyecektir. 

 

6. Teslimat süresinin sona ermesinden önce, malları 
kabul etmeyi reddetme hakkımız olacaktır. 

 

7. Nakliye talimatlarımıza uyulmalıdır. Sevkiyat 
talimatlarımıza uyulmamasının bir sonucu olarak 
doğacak tüm masraflardan tedarikçi tek başına 
sorumlu olacaktır. 

 

8. Teslimat, tarafımızca öngörülen teslimat noktasında, 
masrafları tedarikçiye ait olmak üzere 
gerçekleştirilecektir. İstisnai olarak nakliye 
masraflarını üstlenmemiz gerekirse, tedarikçi 
tarafımızca öngörülen nakliye şeklini, aksi takdirde 
bizim için en uygun nakliye şeklini ve teslimat 
yöntemini seçmelidir. 
 

9. Risk, teslimatın kabul ofisimiz tarafından kabul 
edilmesi durumunda devredilecektir. 

 

10. Ambalajlar fiyata dahildir. İstisnai olarak yazılı olarak 
aksine hükümler kararlaştırılırsa, ambalaj maliyet 
bedeli üzerinden faturalandırılacaktır. Tedarikçi, 
tarafımızca öngörülen ambalajı kullanmalıdır ve 
tedarikçi tarafından malların ambalaj yüzünden zarar 
görmemesi sağlanmalıdır. 

 
IV. Mücbir Sebep 
 

Rahatsızlıklar, resmi önlemler ve diğer 
öngörülemeyen ve kaçınılmaz şirketle ilgili olmayan 
olaylar, etkilenen tarafı mevcudiyeti süresince 
herhangi bir sözleşme yükümlülüğünden muaf 
tutacaktır. Etkilenen taraf, diğer tarafı derhal 
bilgilendirecek ve bu tür olayların etkisini sınırlamak 
için gerekli önlemleri alacaktır. Ayrıca, etkilenen taraf, 
diğer tarafı bu tür bir olayın sona erdiği konusunda 
derhal bilgilendirecektir. 

 
V. Kalite ve Kabul 
 

1. Tedarikçi, teslimatlarının tarafımızca öngörülen teknik 
verilere ve özelliklere, kaza önleme ve VDE 
düzenlemelerinin geçerli sürümlerine, geçerli yasal 
hükümlere ve en son teknolojiye uygun olmasını 
sağlayacaktır. 
 

2. Teslimatlarının kalitesinden emin olmak için tedarikçi, 
ilgili teslimatın tipine ve hacmine göre uyarlanmış 
kalite testleri yapmalıdır. 

 

3. Ölçüler, hacimler ve kalite açısından, gelen malın 
tarafımızdan gelenler için yapılan muayenesi ve kalite 
testleri sırasında kaydedilen değerler geçerli değerler 
olacaktır. 

 

4. Herhangi bir malın kabulü, normal iş akışında mümkün 
olduğu şekilde ve mümkün olduğu zaman, mallarda 
kusurların bulunmadığı ve özellikle de doğruluğu ve 
eksiksizliği açısından muayeneye tabi olacaktır. 

 

5. Miktar ve kimlik için tarafımızdan bir inceleme 
yapılacaktır ve mallar nakliye sırasında açık hasarlar 
açısından incelenecektir. Bu tür kusurlar derhal 
bildirilecektir. Herhangi bir ileri inceleme ve bildirim 
şartı işbu ilk incelemeden hariçtir. 

 

6. Tedarikçi, yasaların gerektirdiği tüm tedarikçi 
beyanlarını doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmakla 
yükümlüdür. 

 

7. Tarafımızca hatalı tedarikçi beyanına dayalı olarak 
düzenlenen beyanlardan dolayı biz veya 
müşterilerimizden sonradan gümrük idaresi tarafından 
herhangi bir ücret tahsil edilirse veya biz veya 
müşterilerimiz bu nedenle herhangi bir başka mali 
dezavantaja maruz kalırsak ve bu tür bir yanlışlık 
tedarikçi tarafından sağlanan orijinal menşe bilgisine 
atfedilebilirse, tedarikçi bu konudan dolayı doğacak 
tüm zarar ve maliyetlerden sorumlu olacaktır. 

 

8. Tedarikçi REACH (Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) Tüzüğü'nün 
33. Maddesi uyarınca belirli bilgileri iletme görevine 
uymasını sağlamaktan Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına 
ilişkin (EC) 1907/2006 Sayılı Tüzüğün (REACH 
Tüzüğü) kapsamındaki ürünleri ürettiği ölçüde sorumlu 
olacaktır. 

 
VI. Ödeme koşulları 
 

1. Mutabık kalınan tüm fiyatlara paketleme, nakliye ve 
diğer masraflar dahildir. 
 

2. Belirli bir anlaşmaya varılamaması durumunda; bir 
fatura, ödeme tarihinden ve hem fatura tesisinde hem 
de malların teslim alınması veya hizmetin 
sağlanmasından itibaren 60 günlük süre içinde 
ödenecektir. Erken teslimatın kabul edildiği 
durumlarda, ödeme süresi başlangıçta planlanan 
teslimat tarihine göre hesaplanır. 

 

3. Ödeme, faturanın doğrulanmasına ve zamanında ve 
usulüne uygun teslimata bağlı olarak yapılacaktır. 
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4. Tarafımızdan herhangi bir avans ödemesi yapılması 
durumunda, banka teminatı talep etme hakkımız 
olacaktır. 

 
VII. Garanti 
 

1. Tedarikçi, ambalaj tasarımı ve etiketleme dahil olmak 
üzere malların şartnamelerimize uygun olmasını 
sağlayacaktır. Siparişimiz profesyonel ve uygun bir 
şekilde ve en son teknolojiye uygun olarak yerine 
getirilecektir. 
 

2. Maddi kusurlar ve mülkiyetteki kusurlar ile ilgili yasal 
hükümler, bundan sonra aksi kararlaştırılmadığı 
sürece uygulanacaktır. 

 

3. Standart bir ticari prosedür kapsamında teslimattaki 
herhangi bir kusuru veya kusurlu bir teslimat tespit 
edilir edilmez, derhal tedarikçiye bildirilecektir. Acil 
durumlarda, masrafları tedarikçiye ait olmak üzere, 
herhangi bir kusur tarafımızca giderilecek veya bu tür 
bir kusuru üçüncü bir taraf aracılığıyla giderme 
hakkına tarafımızca sahip olunacaktır; özellikle, ciddi 
riskten veya önemli hasardan kaçınmak için, 
tedarikçiyi hasar konusunda bilgilendirmenin ve 
tedarikçiye kısa da olsa düzeltici önlem alması için bir 
son tarih belirlemenin imkansız veya mantıksız hale 
geldiği acil durumlar ortaya çıktığında. Tedarikçi böyle 
bir prosedür hakkında derhal bilgilendirilecektir. 

 

4. Garanti süresi, malları otomotiv endüstrisinin 
üreticilerine veya tedarikçilerine ürünlerle birlikte kendi 
teslimatımız için kullanmamız durumunda, malların 
teslim tarihinden (risk devri) itibaren 48 aydır. Bunun 
dışında garanti süresi 30 aydır. 

 

5. Teslim sırasında tarafımızca veya yetkili personeli 
tarafından ürünlerin; miktarı ile ambalajında hasar, 
etiketinde silinti-kazıntı, olup olmadığı ve sipariş 
formunda belirtilen çeşide uygunluğunu kontrol 
edilecektir. Uygun bulunmayan ürünlerin tedarikçiye 
satış iadesi yapılacaktır. 

 

6. Ürünlerin kabul tarihine kadarki ayıp ve hasar 
sorumluluğu tedarikçiye ait olacaktır. Bununla birlikte 
teslimden sonraki gizli ayıplara ilişkin itiraz haklarımız 
saklıdır. 

 

7. Tedarikçinin sorumlu olduğu herhangi bir mülkiyet 
kusuru olması durumunda, tedarikçi herhangi bir 
üçüncü taraf iddiasıyla ilgili olarak zararı tazmin 
edecektir. 

 

8. Yeniden teslimat durumunda (“Nachlieferung”) garanti 
süresi, böyle bir yeniden teslimat tarihinden itibaren 
yeniden başlayacaktır. Onarım durumunda 
("Nachbesserung") garanti süresi, onarım kapsamına 
ilişkin ilgili onarım yükümlülüğünün yerine getirildiği 
tarihten itibaren yeniden başlar. Tedarikçinin, 
anlaşmazlıkları önlemek veya tedarik ilişkisini 
sürdürmek amacıyla, yalnızca iyi niyet nedeniyle 
onarım yapma hakkını açıkça ve haklı olarak saklı 
tuttuğu durumlarda işbu hüküm geçerli olmayacaktır. 

 

9. Herhangi bir kusurlu teslimat veya diğer kusurlu 
performansın sonucu olarak ortaya çıkacak ve 
özellikle nakliye masrafları, malzeme masrafları, işçilik 
masrafları, değiştirme masrafları veya olağan kapsamı 
aşan bir muayenenin maliyeti masraflarına maruz 
kalınması durumunda işbu ödenen bedeller 
tedarikçinin yükümlüğünde olacak ve tedarikçiden 
rücu edilecektir. 

 
VIII. Ürün sorumluluğu 
 

1. Herhangi bir yabancı yasa uyarınca ürün 
sorumluluğundan veya benzeri devredilemez 
sorumluluk ilkeleri temelinden dolayı aleyhimize 
herhangi bir talepte bulunulması durumunda; kusurlu 
olup olmadığına bakılmaksızın, tedarikçi üçüncü 
şahıslar tarafından ileri sürülen bu tür iddialarla ilgili 
olarak hasarın teslim edilen maldaki bir kusurdan 
kaynaklandığı ölçüde zararlardan sorumlu olacak ve 
zararları tazmin edecektir. Zarar gören kişinin kusuru, 

hasarın meydana gelmesine katkıda bulunuyorsa, 
tazminat sorumluluğu ve ödenecek tazminatın 
kapsamı koşullara, özellikle de zararın esas olarak bir 
bir taraf veya diğer taraftan ne ölçüde kaynaklandığına 
bağlıdır. Hasarın nedeninin tedarikçinin sorumluluk 
alanına girmesi durumunda, tedarikçinin kusurlu 
hareket etmediğini kanıtlaması gerekir. Bu tür iddialar 
söz konusu olduğunda, tedarikçi tarafımıza karşı 
herhangi bir iddiada bulunulabileceği sürece, 
zamanaşımına dayanma hakkından feragat edecektir. 
 

2. Bölüm VIII. 1.paragraf 'da açıklanan durumlarda, 
tedarikçi ilgili tüm masraf ve masrafları üstlenecektir. 
Bunun ötesinde kanuni hükümler uygulanacaktır. 

 

3. Tedarikçi tarafından teslim edilen mallar nedeniyle 
tarafımızdan ve/veya müşterilerimiz bir geri çağırma 
yapmak zorunda kalınırsa ve/veya herhangi bir geri 
çağırmanın masraflarını üstlenmek zorunda kalınırsa, 
tedarikçinin işbu masrafları karşılaması veya tazmin 
etmesi gerekecektir. İşbu, yalnızca tedarikçinin kusuru 
olduğunda geçerlidir; VIII. 1.paragraftaki ilkeler buna 
göre uygulanır. Tedarikçi, VIII. 1.paragraf 
kapsamındaki prosedür veya herhangi bir iddia 
hakkında derhal bilgilendirilmelidir. 

 
IX. Mülkiyet hakları 
 

1. Tedarikçi, malları üçüncü şahıs haklarından (mülkiyet 
hakları) ari olarak teslim edecektir. 
 

2. Tedarikçi, bu tür mülkiyet haklarının herhangi bir 
şekilde kullanılmasından doğabilecek tüm taleplerden 
ilgili olarak sorumlu olacak ve ödenen bedelleri rücu 
edecektir. 

 
X. Hizmetler 
 

Bir sözleşmenin ifası bağlamında tesislerimizde iş 
yapan herhangi bir kişi, bu tesisler için geçerli olan 
yapım işleri yönetmeliğinin hükümlerine uymalıdır. Bu 
tür bir sorumluluk, yasal temsilcilerimiz veya vekil 
temsilcilerimiz tarafından üzerlerine düşen herhangi 
bir yükümlülüğün kasıtlı veya ağır ihmal sonucu 
ihlalinden kaynaklanmadıkça, herhangi bir kaza için 
sorumluluk kabul edilmez. 

 
XI. Sınai Mülkiyet ve Gizlilik 
 

1. Tarafımızca sağlanan ve kullanıma sunulan tüm ticari 
ve teknik bilgiler, kanıtlanabilir şekilde kamuya açık 
olmadığı ölçüde, üçüncü taraflar söz konusu 
olduğunda gizli tutulacaktır. Bu tür bilgilere ilişkin tüm 
haklarımızı saklı tutarız. 
 

2. Bir sipariş için teklif verme veya siparişi tamamlama 
amacıyla tedarikçiye sunulan tüm çizimler, taslaklar, 
numuneler, spesifikasyonlar, şirket içi veriler, araçlar, 
tesisler vb.'nin mülkiyeti tarafımıza aittir. Bu tür öğeler, 
ihtiyatlı bir iş adamı tarafından gösterilen özen ve 
dikkatle saklanacak ve yalnızca siparişlerimizle 
bağlantılı olarak kullanılacaktır. Tarafımızdan 
sağlanan materyaller kullanılarak veya gizli 
bilgilerimize dayanarak veya araçlarımız veya kopya 
araçlarımızla üretilen ürünler, tedarikçinin kendisi 
tarafından kullanılamaz veya üçüncü şahıslara teklif 
edilemez veya teslim edilemez. 
 

XII. Uygunluk 
 

1. Tedarikçi, çalışanlara muamele, çevre koruma, veri 
koruma ve işyeri güvenliği ile ilgili ilgili yasal hükümlere 
uymakla yükümlüdür. 
 

2. Bir tedarikçinin tekrar tekrar ve/veya uygun tavsiyeye 
rağmen yasa dışı hareket etmesi ve yasaya aykırılığın 
mümkün olan en geniş ölçüde çözüldüğünü ve 
gelecekteki herhangi bir ihlalin önlenmesi için uygun 
önlemlerin alınmış olduğunu gösterememesi 
durumunda, mevcut sözleşmeleri iptal etme veya bu 
tür sözleşmeleri bildirimde bulunmaksızın feshetme 
hakkı tarafımızca saklı tutulmaktadır. 
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XIII. Kesin Deliller 
 

İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların 
çözümünde, tarafların kanuna uygun olarak açılışı ve 
kapanışı yapılmış ve yine kanuna uygun olarak 
tutulmuş ticari defter, kayıt, belge ve tutanaklarının 
kesin delil niteliği taşıdığı konusunda, taraflar tam ve 
kesin olarak anlaşmışlardır. 
 

XIV. Tebligatlar 
 

Tarafların işbu sözleşmede yazılı olan adresleri, 
tebligata yarar kanuni adresleri olup, adresindeki 
değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmeyen tarafın, 
bu sözleşmede yazılı bulunan adresine yapılan 
tebligat geçerli olacaktır. 

 
XV. Muhtelif hükümler 
 

1. Herhangi bir yan anlaşmanın geçerli olabilmesi için 
yazılı olması gerekir. Bir hükmün geçersiz olması veya 
geçersiz hale gelmesi, kalan hükümlerin geçerliliğini 
etkilemeyecektir. 
 

2. Sözleşme, kanunlar ihtilafı hükümleri ve Uluslararası 
Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin BM Sözleşmesi hariç 
olmak üzere, münhasıran Türk hukukuna tabi 
olacaktır. 

 

3. İfa yeri, sözleşmede malların teslim edileceğinin veya 
hizmetin sunulacağının belirttiği yer olacaktır. 

 

4. Sözleşme ilişkisinden doğan tüm ihtilaflarda yargı yeri, 
Bursa Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili 
olacaktır 


