
 

Genel Satın Alma Koşulları 
 

1. Kapsam 

1.1  Bu Satın Alma Koşulları münhasıran girişimcilerden, kamu hukuku 

kapsamındaki tüzel kişilerden veya kamu hukuku kapsamındaki özel 
fonlardan mal, hizmet ve iş performansının (bundan sonra "teslimat" 

olarak anılacaktır) satın alınmasını düzenleyen tüm siparişlerimiz ve 
sözleşmelerimiz (bundan sonra "sipariş" olarak anılacaktır) için 

geçerlidir (bundan sonra “tedarikçi” olarak anılacaktır). Tedarikçilerimiz 
tarafından belirlenen herhangi bir sapma veya ek koşula açıkça itiraz 

ederiz, bunlar bizim için bağlayıcı olmayacak ve bizimle herhangi bir 
anlaşma veya sözleşmenin parçası olmayacaktır. Satın Alma 

Koşullarımız münhasıran, münferit durumlarda tedarikçimizin 
koşullarının dahil edilmesine özel olarak itiraz etmediğimiz veya 

tedarikçinin aykırı veya ek hüküm ve koşullarından haberdar olmamıza 
rağmen, çekincesiz bir teslimatı kabul ettiğimiz takdirde de geçerlidir. 

1.2  Bu Satın Alma Koşulları, yeniden açıkça kararlaştırılmamış olsalar bile, 

tedarikçi ile gelecekteki tüm iş ilişkileri için de geçerlidir. 

1.3 Bu Satın Alma Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz veya 

uygulanamaz olması, geri kalan hükümlerin geçerliliğini veya 

uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. İlgili hüküm, ilgili hükmün ticari 
amacına mümkün olduğu kadar yakın hukuka uygun bir hükümle 

değiştirilir. 

 
2. Sözleşmelerin Oluşturulması 

2.1 Tedarikçi ile yapılan herhangi bir anlaşma ve herhangi bir sipariş, 
yalnızca yazılı veya metin biçiminde ifade edildikleri takdirde bizim için 
bağlayıcı kabul edilecektir. Sözleşme oluşumundan önce, sözleşme 
sırasında veya sonrasında herhangi bir değişiklik, ekleme veya ek 
anlaşma da yazılı veya metin biçiminde onayımızı gerektirir. Bu formdan 
gerektiğinde yalnızca yazılı olarak veya metin biçiminde feragat 
edilebilir. 

2.2 Tedarikçi, siparişimizi aldıktan sonra iki hafta içinde yazılı veya metin 
biçiminde kabul etmezse, siparişi iptal etme hakkına sahibiz. Teslimat 
çağrıları, tedarikçi alınmasından itibaren üç (3) iş günü içinde itiraz 
etmemesi halinde bağlayıcı olacaktır. Siparişlerimizden herhangi bir 
sapma, değişiklik veya ekleme, yalnızca açıkça ve ayrıca sapma, 
değişiklik veya ek olarak belirtilmesi ve tarafımızca metin biçiminde 
(yazılı, e-posta, faks) açıkça onaylanması durumunda geçerli olacaktır. 

 

3. Fiyatlar ve Ödeme 

3.1 Siparişte belirtilen fiyatlar sabittir. Fiyatlar, aksi yazılı olarak açıkça 

kararlaştırılmadıkça teslimat (DAP), paketleme, tedarikçi tarafından 
yapılacak yeterli nakliye sigortası ve diğer tüm teslimat masrafları için 
geçerlidir. KDV fiyata dahil değildir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, 
Incoterms'in herhangi bir şekilde kullanılması, Uluslararası Ticaret 
Odası (ICC) tarafından yayınlanan INCOTERMS 2020'ye bir referans 
olarak kabul edilecektir 

3.2 Tedarikçinin montaj, kurma veya işletmeye alma işlemlerinden sorumlu 

olduğu ve tarafların aksini yazılı olarak kabul etmediği durumlarda, 
seyahat masrafları ve aletlerin sağlanmasına ilişkin masraflar gibi 

gerekli tüm arızi masraflar tedarikçi tarafından karşılanacaktır. 

3.3 Faturalar, yalnızca "Fatura Doğrulama" ile işaretlenmiş ayrı bir posta 
yoluyla almamız halinde işleme alınacaktır. Her sipariş ayrı ayrı 
faturalandırılmalıdır. Önceden yazılı onayımızla toplu faturalar da 
düzenlenebilir. Faturalar, siparişimizde belirtilen sipariş numarasını, 
sipariş tarihini, tedarikçi numarasını ve ürün numaramızı açıkça 
vurgulanmış olarak belirtmelidir. 

3.4 Faturalar Avro olarak düzenlenmelidir, ödemeler sadece Avro olarak 

yapılacaktır. Her banka hesabı için tedarikçi, KDV kimlik numarasının 

yanı sıra doğru IBAN ve BIC kodlarını sağlayacaktır. 

3.5 Ödemeler, teslimatın alınmasından ve doğrulanabilir bir faturanın ve 
teslimata ilişkin tüm belgelerin alınmasından sonra banka havalesi ile 
yapılacaktır. Hesaplar, önceden kararlaştırıldığı takdirde, yürürlükteki 
vergi kanunlarına göre kredi notu prosedürüne (kendi kendine 
faturalama prosedürü) uygun olarak tarafımızca kapatılabilir. Yazılı 
olarak aksi kararlaştırılmadıkça, indirimsiz 30 gün içinde ödemeyi 
gerçekleştireceğiz 

3.6 Tedarikçi, önceden yazılı onayımız olmadan, iddialarını tamamen veya 

kısmen bize karşı temlik etme veya başka bir şekilde elden çıkarma 

hakkına sahip olmayacaktır. 

3.7 Yasal mahsup ve alıkoyma haklarını kullanma hakkımız olacaktır. 

4. Teslimat Tarihleri ve Koşulları 

4.1 Zaman çok önemlidir ve teslimat tarihleri bizimle yapılan herhangi bir 

sözleşmenin önemli bir parçasıdır. Siparişte belirtilen veya üzerinde 

anlaşmaya varılan teslimat tarihleri bağlayıcıdır ve kesinlikle 

karşılanmalıdır. Tedarikçi, olası gecikmeleri veya teslimat tarihlerine ve 

son teslim tarihlerine uyulmamasını, gecikmenin nedenlerini açıklayarak 

ve bunların ne kadar sürmesi beklendiğini belirterek derhal yazılı olarak 

bize bildirecektir. 

4.2 Taksitli teslimatlara ve erken teslimatlara ancak açık rızamız ile izin 
verilir. Bununla birlikte, ödeme talepleri, başlangıçta üzerinde 
anlaşmaya varılan teslim tarihinden daha önce muaccel olmayacaktır. 

4.3 Aksi üzerinde anlaşmaya varılmadıkça, teslimatların yanında bir sevk 
irsaliyesi ve EN 10204'e göre bir çalışma testi sertifikası veya tedarikçi 
ile üzerinde anlaşmaya varılan özellikleri belirten eşdeğer uluslararası 
kabul görmüş herhangi bir test sertifikası bulunmalıdır. İlk tedarikler, 
özellikle numune içerenler, kapsamlı numune belgeleriyle birlikte 
sunulmalıdır. 

4.4 Yerinde teslimatlar yalnızca siparişte belirtilen zamanda veya aksi 
kararlaştırıldığı şekilde mümkündür. Sitemize girerken tüm araç 
yolcularının kayıtlı olması gerekmektedir. Çocukları veya hayvanları 
tesislerimize götürmek genel olarak yasaktır. Güvenlik personeli 
tarafından verilen tüm talimatlara uyulmalıdır. 

4.5 Teslimatta gecikme olması durumunda, gecikmenin başladığı her hafta 
için %1'lik bir sözleşme cezası verebiliriz, ancak toplam sipariş değerinin 
%10'unu (gecikmeden etkilenen malların değeri) geçemez; ancak 
tedarikçi, hiçbir zararın meydana gelmediğini veya zararın maddi olarak 
daha az olduğunu kanıtlama hakkına sahip olacaktır. Daha fazla zarar 
talep etme hakkımız saklıdır. Geciken teslimatın alınmasını takiben, en 
geç faturanın ödenmesi üzerine sözleşmeden doğan cezayı saklı 
tutarız. 

4.6 Tedarikçimiz tarafından bir teslimatı veya teslimatın bizim veya 

müşterimizin işyerinde kabul edilmesini veya kullanılmasını imkânsız 
veya önemli ölçüde zorlaştıran mücbir sebep halleri, fiili talebimizi 
dikkate alarak kabul görevimizi uygun bir süre erteleyecektir. Mücbir 
sebep terimi, münhasıran teslimata uygulanacak hukukun kanuni 
hükümlerine göre tanımlanır; bundan farklı tanımları çelişkili olarak 
kabul ederiz. Bizimle veya tedarikçimizle ilgili mücbir sebep hallerinde, 
kendi takdirimize bağlı olarak, sözleşmeden tamamen veya kısmen 
çekilme hakkımız da olacaktır. 

 

5. İfa yeri, Riskin devri, mülkiyetin kazanılması 

5.1 İfa yeri, siparişe göre malların teslim edilmesi gereken veya hizmetin ifa 

edileceği yer olacaktır. Ödemelerimizin ifa yeri kayıtlı ofisimiz olacaktır. 

5.2 Teslimat düzgün bir şekilde paketlenecek ve bizim tarafımızdan 

belirtilen adrese DAP yapılacak veya tedarikçinin hesabına ve risk 
tedarikçiye ait olmak üzere orada gerçekleştirilecektir. Teslimatın kazara 

kaybolması veya bozulması riski, navlun ücretlerini ödemeyi kabul etmiş 
olsak bile, yalnızca teslimatın tarafımızca veya tarafımızca belirlenen bir 

temsilci tarafından kararlaştırılan ifa yerinde veya teslimatın nihai 
kabulünden sonra (hangisi daha sonraysa) alınmasıyla bize geçecektir. 

5.3 Riskin geçmesiyle, tedarikçi için herhangi bir hak saklı tutmadan malların 

mülkiyetini alacağız. 

 

5.4.    Makinelerin veya tesislerin teslimi halinde, risk ancak ifa yerindeki kesin 
kabullerinden sonra geçecektir. 

 
6. Kusur Sorumluluğu ve Diğer Yükümlülükler 

6.1 Teslim edilen malları, yalnızca görünür nakliye hasarlarının yanı sıra 
kimlik ve miktar açısından eşlik eden belgelere dayalı olarak kontrol 
edeceğiz. Teslimattaki kusurlar, işimizin olağan akışı içinde tespit 
edildiğinde, tespiti takip eden en az 5 iş günü içinde uygun bir süre içinde 
tedarikçiye bildirilecektir. Bu koşullar altında tedarikçi, kusurlarla ilgili 
iddialara çok geç gündeme geldiği gerekçesiyle itiraz etme hakkından 
feragat eder. 

6.2 Bu madde 6'da aksi belirtilmedikçe, tedarikçi, özellikle teslimat kusurları 
için geçerli yasal hükümlere göre sorumlu olacaktır ve bu sorumluluk ne 
sebep ne de miktar olarak sınırlandırılamaz veya hariç tutulamaz ve 

ayrıca bizi herhangi bir üçüncü şahsın iddialarına karşı aynı ölçüde 
tazmin eder ve zarar görmememizi sağlar.  ……………………………
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6.3 Prensipte olarak, müteakip performans türünü seçme hakkına sahip 

olacağız. Ancak tedarikçi, tarafımızca seçilen müteakip ifa türünü, bu tür 

müteakip ifadan kaynaklanan maliyetler makul olmayan bir şekilde 

yüksekse reddedebilir. 

6.4 Tedarikçi, talebimiz üzerine kusuru derhal gideremezse, masrafları 

tedarikçiye ait olmak üzere - acil durumlarda, özellikle yakın tehlikeyi 

veya daha yüksek zararları önlemek için - kusuru kendimiz giderme 

veya önceden bir süre vermek zorunda kalmadan bunu üçüncü bir 

tarafa yaptırma hakkımız olacaktır. 

6.5 Aksi kararlaştırılmadıkça veya zorunlu yasal hükümler uzatılmış zaman 
aşımı süreleri sağlamadıkça, kusur iddiaları, nihai ürünün tüketiciye 
satışından 24 ay sonra, ancak teslimatın tarafımızca alınmasından 
sonra en geç 30 ay içinde zaman aşımına uğrar. Hizmet ve yapım işleri 
sözleşmelerinden kaynaklanan taleplerde, kusur talepleri, yazılı nihai 
kabulden 30 ay sonra zaman aşımına uğrar. Bu, yaygın uygulamalarına 
uygun olarak binalarda kullanılan ve binanın kusurlu olmasına neden 

olan teslimatlar için geçerli değildir, bu durumda talepler 5 yıl sonra 
geçersiz olacaktır. Yürürlükteki yasa kapsamındaki ek yasal haklarımız 
bu hükümden etkilenmeyecektir. 

6.6 Ek olarak, tedarikçi mülkiyet eksiklikleriyle ilgili üçüncü şahıs iddialarına 

karşı bizi tazmin edecektir. 1. cümle uyarınca tazminat talepleri de dahil 
olmak üzere mülkiyet eksiklikleri için 10 yıllık zamanaşımı süresi 

uygulanacaktır. 

6.7 Hatalı bir teslimat, gelen denetim sürecinde fazladan çalışma 

gerektiriyorsa, tedarikçi ortaya çıkan masrafları karşılayacaktır. 

 
7. Ürün Sorumluluğu 

7.1 Tedarikçi, herhangi bir kişinin ölümü veya yaralanmasından veya mülkün 
zarar görmesinden kaynaklanan herhangi bir üçüncü şahıs iddiasından, 
ilgili iddianın sebeplerinin tedarikçinin alanında olması durumunda ve 
ölçüde, bizi tazmin edecektir. Bu koşullar altında tedarikçi, bir geri 
çağırma eylemi veya başka herhangi bir önlem nedeniyle veya bunlarla 
bağlantılı olarak maruz kaldığımız başkalarının işlerinin idaresine ilişkin 
yasal hükümlere göre tüm masraf ve harcamaları da bize tazmin 

edecektir. 

7.2 Tedarikçi, kişisel, mülk veya ürünle ilgili hasarlar için talep başına 
toplamda en az 3.000.000 Avro (üç milyon Avro) teminatlı bir ürün 
sorumluluk sigortası (uzun süreli ürün sorumluluğu ve geri çağırma 
maliyetleri dahil) sağlamayı taahhüt edecektir; ancak taleplerimiz 
teminat altına alınan miktar ile sınırlı olmayacaktır. 

 
8. Sınai Mülkiyet Hakları ve Yasal Koşullar 

8.1 Tedarikçi, ürünün teslimatının veya kullanımının üçüncü şahısların sınai 

mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmemesini ve yasal 

hükümleri veya herhangi bir resmi düzenlemeyi ihlal etmemesini 

sağlayacaktır. Tedarikçi, talep üzerine sağlayacağımız "Özellikle 

tehlikeli maddelerden kaçınma" (FSS 7) yönergemize ve ISO 14001 

çevre standardına uymalıdır. BM'nin "Küresel İlkeler Sözleşmesi" 

girişimine katılırken, tedarikçilerimizden de burada belirtilen ilkelere 

uymalarını bekliyoruz. Talebimiz üzerine tedarikçi, ilgili tüm IMD sistem 

verilerini, REACH verilerini, GHS verilerini ve ihracat ve kimya kanunu 

kapsamındaki diğer verileri ücretsiz olarak sağlayacaktır. Tedarikçi, 

tedarikçinin ürününü özel kimyasal düzenlemelere tabi yağlayıcılarda 

kullandığımızı kabul eder. Yurt dışına ihracat yapılması durumunda, bu, 

gerekli olması halinde üçüncü şahıslara da ilgili verilerin açıklanması da 

dahil olmak üzere, maddelerin ve/veya ürünlerin tescilini gerektirebilir. 

Ek kayıtlar olması durumunda (örneğin içme suyu, gıda ürünleri veya 

biyo-ürünler için), tedarikçi, gerekirse üçüncü taraflara ilgili verilerin 

ifşası da dahil olmak üzere, bu tür kayıtların alınması için tam destek 

sağlayacaktır. Ayrıca, tedarikçi - teslimatla ilgili olduğu ölçüde - mevcut 

AB mevzuatına uygun olarak en azından İngilizce dilinde elektronik 

biçimde bir AB güvenlik bilgi formu sağlayacaktır. Kompozisyonda veya 

mevzuatta değişiklik olması durumunda, tedarikçi açıkça sorulmaksızın 

güncellenmiş bir güvenlik bilgi formu sağlayacaktır. 

 

8.2 Tedarikçi, ürünün teslimatı veya kullanımı nedeniyle veya bunlarla 

bağlantılı olarak üçüncü şahıslar tarafından bize karşı ileri sürülen tüm 

iddialara karşı bizi tazmin edecektir, madde 6. 6, cümle 2 bu tür talepler 

için geçerli olacaktır. 

8.3 Tedarikçinin tazminat yükümlülüğü, üçüncü şahıslar tarafından ortaya 

atılan iddialardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı tüm masraf ve 

giderleri de kapsayacaktır. 

8.4 AB Makine Direktifi 98/37/EC kapsamına giren makine ve tesislerin temini 

için tedarikçi, ürünlerle birlikte EN 1050'ye uygun risk analizini de ücretsiz 

olarak sağlayacaktır. 

8.5 Tedarikçi, kimyasalların, kimyasal bileşiklerin ve ürünlerin üreticisi olarak, 

1907/2006 Sayılı Avrupa Kimyasallar Yönetmeliği (REACH yönetmeliği) 

kapsamında bir üretici, alt kullanıcı ve ithalatçı olarak kabul edildiğimizi 

kabul eder ve özellikle AB içinde malların satışı, işlenmesi veya ticareti 

ile ilgili olanlar dahil olmak üzere aşağıda belirtilen tüm EU-REACH 

yükümlülüklerine uymayı garanti eder; a) kimyasal madde veya 

müstahzarların yasal olarak gerekli kayıt veya izin işlemlerini yapmak, (b) 

EU-REACH ile uyumluluğu belgelemek için dahili organizasyonel 

önlemleri uygulamak, (c) bizim veya müşterilerimizden herhangi birinin 

tedarikçiye belirttiği veya bildirdiği, ilgili kayıt veya yetkilendirme 

kapsamına giren, kimyasalların veya müstahzarların ürünlerde (ambalaj 

malzemeleri dahil) veya laboratuvarda veya üretimde vs. herhangi bir 

şekilde kullanılmasının sağlanması, (d) bir madde veya müstahzarın 

verilen süre içinde ruhsatlandırılmaması veya izin verilmemesi 

durumunda gecikmeden bizi bilgilendirmek, (e) REACH uyarınca 

yasaklanmış maddeler içeren herhangi bir ürünü satmamak veya teslim 

etmemek ve (f) Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) ((a) ila (f) 

birlikte: “EU REACH Uyumluluğu” durumunda bizi derhal bilgilendirmek. 

Tedarikçi, EU REACH Uyumunun herhangi bir şekilde ihlalinin, genellikle 

ilgili madde, müstahzar veya diğer ürün veya kalemde ilgili yasa 

kapsamında bir kusurla sonuçlanacağını kabul eder ve yukarıda 

bahsedilen AB REACH Uyumluluğunun ihlali sonucunda ortaya çıkan ve 

bu tür iddialara karşı yasal savunmamızda masrafları tedarikçiye ait 

olmak üzere tedarikçinin neden olduğu her türlü iddia, yükümlülük, 

masraf ve zarara karşı bizi tazmin etmeyi kabul eder. 

8.6 Tedarikçi, ürünler için sözde bir menşe kanıtı sağlamayı taahhüt eder, 

yani tedarikçi, ticaret ve tercihli hukuk açısından gerekli menşe 

beyanlarını zamanında bize sağlamalı ve ayrıca gereksiz gecikme ve 

talep olmaksızın herhangi bir menşe değişikliğini herhangi bir bildirimde 

bulunmaksızın bildirmelidir. Tedarikçi, ürünlerin menşe beyanlarını yetkili 

gümrük idaresi tarafından onaylanan bir bilgi formu aracılığıyla 

kanıtlamak zorunda kalabilir. Tedarikçi bu yükümlülüğünü yerine 

getirmezse, doğacak zararlardan ve ticari dezavantajlardan sorumlu 

olacaktır.  

Tedarikçi, teslim edilen tüm mal ve hizmetlerin geçerli tüm ulusal ve 

uluslararası ihracat, gümrük ve dış ticaret düzenlemelerine (“dış ticaret ve 

ödemeler mevzuatı”) uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Yürürlükteki dış ticaret ve ödemeler mevzuatına göre bizim veya üçüncü 

bir kişinin başvurması zorunlu olmadıkça, tedarikçi gerekli ithalat ve 

ihracat izinlerine başvuracaktır. Bir siparişin kabul edilmesinden itibaren 

3 ay içinde gerekli ithalat veya ihracat izninin verilmemesi durumunda 

sözleşmeden çekilebiliriz. Tedarikçi, ithalat, ihracat, transfer ve yeniden 

satış durumunda yeniden ihracat için dış ticaret ve ödemeler mevzuatı 

uyarınca teslim edilen tüm mal ve hizmetlere ilişkin olarak gerekli olan tüm 

bilgi ve verileri mümkün olan en kısa sürede, en geç siparişi kabul ettikten 

sonra bize yazılı olarak sağlayacaktır. 

8.7 Tedarikçi, madde 1.1 uyarınca borçlu olunan performansı kendisinin 

sağlayacağını ve yalnızca önceden yazılı onayımızla taşeronları ve alt 

yüklenicileri (bundan böyle "Taşeron Zinciri" olarak anılacaktır) 

kullanacağını garanti eder. 

Ayrıca kendisinin ve kendisi tarafından usulüne uygun olarak sözleşme 
imzalanan Taşeron Zincirinin tüm yüklenicilerinin ve bu yükleniciler 
tarafından görevlendirilen olası geçici istihdam bürolarının da 
görevlendirilen işçilere geçerli yasal asgari ücreti ödemesini sağlar.
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Taşeron Zinciri tedarikçilerinden birinin bir çalışanı tarafından bize 
karşı bir ücret talebinde bulunulması halinde Tedarikçi, her bir 
talebin ilk oluşturulması esnasında 250 EUR değerinde cezai şartı 
tarafımıza ödemekle yükümlüdür. Ödenecek cezai şart, birincil 
hasar talepleri gibi hesabedilir ve miktarı, her bir sipariş için ilgili 
sipariş değerinin 
%10’undan ve her bir takvim yılı için toplam 25.000 EUR’ dan fazla 
olamaz. Tedarikçi, kusurlu olmadığı ve bunu kanıtlayabildiği 
durumlarda sözleşme cezasını ödemekle yükümlü değildir. 

Taşeron Zinciri tedarikçilerinden birinin bir çalışanı tarafından bize 
karşı ücret talebinde bulunması halinde bu durum mücbir sebep 
addedilerek Madde 1.1 uyarınca tüm mevcut siparişleri önceden 
haber vermeksizin iptal edebiliriz. 

Tedarikçi, üçüncü şahıslar tarafından İş Kanunu’nun ücret, SGK 
yükümlülükleri ve diğer hükümleri ile ilgili tarafımıza bir müracaatta 
bulunulması halinde, bizi bu müracaata konu taleplerden muaf 
tutmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 
9. Marka ve Araçların Muhafazası 

9.1 Tarafımızdan sağlanan tüm kalemlerin (örn. parçalar, bileşenler, 

yarı mamuller) mülkiyeti bizde saklıdır. 

9.2 Mülkiyetin saklı tutulması, her durumda ilgili yeni ürünün tam 
değerinde olmak üzere, ürünlerimizin işlenmesinden veya bunların 
diğer ürünlerle karıştırılmasından veya birleştirilmesinden 
kaynaklanan yeni ürünler için de geçerli olacaktır. Üretici 
sayılmamız için bu işlemler bizim adımıza yapılacaktır. Öğelerimizin 

işlenmesinden veya üçüncü taraf öğeleriyle karıştırılmasından veya 
birleştirilmesinden sonra üçüncü taraf mülkiyet hakları devam 
ederse, işlenmiş, karıştırılmış veya birleştirilmiş öğelerin nesnel 
değeri oranında yeni üründe ortak mülkiyet elde edeceğiz. 

9.3 Tedarikçinin kullanımına sunulan aletler ve bizim adımıza tedarikçi 
tarafından üretilen veya bizim adımıza üçüncü bir kişiden sipariş 
edilen aletler, her durumda, aletler için tamamen veya kısmen 
ödeme yapmamız şartıyla, imalatçı tarafından üretildiğinde veya 
satın alındığında bizim mülkiyetimizde kalacak veya bizim 
mülkümüz olacaktır. Yukarıda belirtilen tüm aletler, bizim mülkümüz 
olarak açıkça işaretlenmeli ve diğer öğelerden net bir şekilde ayrı 
olarak saklanmalıdır. 

9.4 Tedarikçi aletlerimizi bizim adımıza ücretsiz olarak ve diğer 
parçalardan açıkça ayrı olarak depolayacak, bunları yeterince 
sigortalayacak ve talep üzerine sigorta kapsamına dair kanıt 
sunacaktır. Aksi kararlaştırılmadıkça, tedarikçi aletleri yalnızca 
bizim için parça imal etmek amacıyla kullanacaktır. Tedarikçinin, 
Freudenberg Grubunun diğer şirketlerinden gelen siparişlere dayalı 
olarak parça üretimi için araçlarımızı kullanmasını halihazırda 
onaylıyoruz. 

9.5 Tedarikçi, maliyeti kendisine ait olmak üzere temin edilen aletlerin 
uygun bakım ve onarımını sağlayacaktır. Bir sözleşmenin feshi 
üzerine tedarikçi, talebimiz üzerine gereksiz bir gecikme olmaksızın 
ve herhangi bir alıkoyma hakkını kullanmaksızın aletleri iade 
edecektir. Aletler, iade anında, önceki kullanımları dikkate alınarak 
kusursuz durumda olmalıdır. Onarım masrafları tedarikçi tarafından 
karşılanacaktır. Tedarikçinin önceden yazılı onayımız olmadan 
aletleri hurdaya çıkarması yasaktır. 

 

10. Kalite Güvencesi 

10.1 Tedarikçi, bize tedarik edilen tüm ürünlerin kusursuz kalitesini   
sağlamak için, tüm iş ilişkilerimiz boyunca TS16949, DIN EN ISO 
9000 ff., QS9000, vs. standartlara uygun bir kalite yönetim sistemi 
sürdürmeyi, sistemi düzenli aralıklarla iç denetimlerle izlemeyi ve 
herhangi bir sapma tespit edilirse derhal harekete geçmeyi taahhüt 
eder. Tedarikçinin kalite güvence sistemini herhangi bir zamanda 
önceden bildirimde bulunarak denetleme hakkımız olacaktır. Talep 
üzerine tedarikçi, teslimatla ilgili tüm test kayıtları ve belgeleri dahil 
olmak üzere, sertifikasyon ve denetim raporlarının yanı sıra 
muayene prosedürlerini incelememize izin verecektir. 

 

11. Gizlilik, Belgeler, Veri Koruma 

11.1 Tedarikçi, tarafımızdan sağlanan veya bizim aracılığımızla elde 
edilen tüm bilgiler, formüller, çizimler, modeller, araçlar, teknik 
kayıtlar, prosedürel yöntemler, yazılımlar ve diğer teknik ve ticari 
bilgiler ve ayrıca ilgili tüm çalışma sonuçları (bundan sonra "Gizli 
Bilgiler" olarak anılacaktır) ele alacaktır. ”) gizli olup, üçüncü 
taraflar ile kesinlikle paylaşılmayacaktır. Tedarikçi, Gizli Bilgileri 
yalnızca kendi işinde bize teslimat yapmak amacıyla kullanabilir ve 
yalnızca iş ilişkimizle bağlantılı olarak bu bilgilere erişmesi gereken 
ve ilgili bir gizlilik yükümlülüğü ile bağlı olan kişilere sağlayabilir. 
Bu hüküm, tedarikçinin Gizli Bilgilerin kendisi tarafından bilindiğini 
veya edinildiği sırada zaten tedarikçinin hatası olmadan kamuya 
açık olduğunu veya daha sonra izinsiz olarak kamuya 
açıklandığını kanıtlayamaması durumunda ve ölçüde, iş ilişkimizin 
süresinin ötesinde uygulanacaktır. 

11.2 İş ilişkisi sırasında tarafımızca tedarikçiye sunulan tüm belgelerin 
(örn. çizimler, şekiller, test spesifikasyonları), numunelerin, 
modellerin vb. mülkiyeti bizde saklıdır, bunlar herhangi bir 
zamanda, ancak en geç iş ilişkisinin sona ermesinden sonra 
olmamak üzere, talebimiz üzerine bize iade edilecek veya 

masrafları tedarikçiye ait olmak üzere imha edilecektir (tüm 
kopyalar, alıntılar ve replikalar dahil). Tedarikçinin Gizli Bilgilerle 
ilgili herhangi bir saklama hakkı yoktur. 

11.3 Gizli Bilgilerin ifşası, tedarikçinin herhangi bir sınai mülkiyet hakkı, 

knowhow hakkı veya telif hakkı oluşturmaz ve yürürlükteki patent, 

tasarım ve faydalı model yasalarına göre önceden yayın veya 
önceden kullanım hakkı teşkil etmez. Her türlü lisans yazılı bir 

anlaşmaya tabidir. 
 

11.4 Tedarikçi geçerli veri koruma yasalarının (özellikle Avrupa Genel 

Veri Koruma Yönetmeliği) zorunlu yükümlülüklerine uymalıdır. 

Kişisel verilerin üçüncü şahıslara veya yurt dışına aktarılması, 
önceden açık yazılı onayımızı gerektirir. Gerekirse tedarikçi, 

şablonumuza dayalı olarak veri işleme için bir sözleşme akdeder. 
 
11.5 Kişisel verileri yasal hükümler çerçevesinde topluyor, kaydediyor, 

işliyor ve kullanıyoruz. Veri korumayla ilgili tüm bilgileri web 
sitemizde bulabilirsiniz.  

 
12. Sosyal Sorumluluk, Tedarik Zinciri, Uyum 

12.1 Tedarikçinin, kendi ticari faaliyetlerinde ve alt tedarikçileriyle birlikte 
sorumlu girişimcilik faaliyeti, kurumsal vatandaşlık ve uygunluk 
konusunda kabul görmüş standartlara bağlı kalmasını bekliyoruz. 

12.2 Tedarikçi, Davranış Kurallarımızı (web sitemizde mevcuttur) 
dikkate almıştır ve en azından eşdeğer dahili standartlara uyumu 
garanti etmektedir. 

12.3 Özellikle tedarikçinin ve tedarik zincirinin tüm bölümlerinin 

Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Kılavuz İlkelerine, 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel sözleşmelerine ve 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne bağlı kalmasını bekliyoruz. 

Tedarikçi, sözleşme ve organizasyonel önlemler alacaktır; (i) ilgili 

yükümlülüklerin tedarik zinciri boyunca alt tedarikçilerine ve onlar 

tarafından aktarılmasını ve (ii) bunlara uyulmasını sağlayacaktır. 

Talep üzerine, tedarikçi uygun bir şekilde bunun kanıtını 

sağlayacaktır. 

12.4 Tedarikçi ayrıca uluslararası kabul görmüş uyumluluk 
standartlarını uygulayan bir uyumluluk yönetim sistemi 

sürdürmesini sağlar. Tedarikçi, uyumluluk önlemlerinin, özellikle 

rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama ile mücadele ile ilgili olarak 

zorunlu yasal gerekliliklere uygunluğu sağlamasını sağlar.… 

12.5 Tedarikçinin bir çalışanının katılımıyla Davranış Kurallarının, 

yukarıda belirtilen uluslararası standartların veya uygunluk 

kurallarının ihlal edildiğine dair bir şüphe varsa, biz ve tüm grup 

şirketlerimiz iş birliğini bildirimde bulunmaksızın feshedebiliriz ve 

tedarikçi gelecekteki teslimatlardan hariç tutulabilir. 
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13. Geçerli Yasa, Yargı Yeri 

13.1 Sözleşme ve sözleşme kapsamında sağlanan mallarla ilgili tüm 

talepler, geçerli sözleşmede belirtilen adresimizde belirtildiği gibi, 

bulunduğumuz ülkenin (ve varsa eyalet/il) yasalarına tabidir 

(bundan böyle "İlgili Yer" olarak anılacaktır). Bu Kanun 

kapsamında uygulanan uluslararası özel hukuk düzenlemeleri 

hariçtir. Tekdüzen BM Satış Konvansiyonu (C.I.S.G.) ve 

uluslararası satışları standartlaştırmaya hizmet eden diğer ikili ve 

çok taraflı anlaşmaların uygulanması hariçtir. 

13.2 Tedarikçiyle olan iş ilişkimizden, özellikle sözleşmeden veya 

sözleşmenin geçerliliğinden kaynaklanan tüm talepler için 

münhasır yargı yeri İlgili Yer olacaktır. Bu aynı zamanda bir 

sözleşme ilişkisinin oluşumu ve geçerliliği ile ilgili anlaşmazlıklar  

 

için de geçerlidir. Bununla birlikte, tedarikçiyi başka herhangi bir 

genel veya özel yasal mahkemede dava etme seçeneğimiz de 

olacaktır. 

13.3 Tedarikçinin iş yeri İlgili Yerin dışında bulunuyorsa, sözleşmelerin 
geçerliliğine ilişkin ihtilaflar da dahil olmak üzere tedarikçiyle olan 

iş ilişkimizden kaynaklanan veya bununla bağlantılı tüm ihtilafların, 

olağan mahkemelere başvurmadan Alman Tahkim Kurumu'nun 

(DIS) Tahkim Kurallarına uygun olarak çözülmesini sağlama 

hakkımız olacaktır. Tahkim yeri Münih, Almanya olacaktır. Talep 

üzerine tahkim seçme hakkımızı yargılama başlamadan önce 

kullanırız. Tahkim işlemleri İngilizce olarak yürütülecektir. 
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