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1. Satın Alma Şartları Kapsamı
1.1 VLE Elektronik A.Ş. (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır) için işbu Genel Satın Alma Şartları (“Satın
Alma Şartları”) tüm parçaların, ham maddelerin (elektronik bileşen, PCB, LED), araçların, demirbaşların,
ekipmanların, makinelerin, diğer malzemelerin, düzeneklerin ve hizmetlerin (bundan böyle “Mallar”
olarak anılacaktır) Alıcı’nın siparişleri bazında satın alınmasına uygulanır. Alıcı’nın Tedarikçi’nin
başvurusunu önceden kabul etmediği takdirde hiçbir koşulda Alıcı, Tedarikçinin Genel Şart ve
Koşullarını kabul etmeyecek ve bunlar ile yükümlü olmayacaktır. Satın Alma Şartları, Alıcı’nın
Tedarikçi’nin çelişkili veya farklı olan Genel Şart ve Koşulları’nı (Alıcı’nın bunlardan haberdar olup
olmadığına bakılmaksızın) itirazda bulunmadan kabul ettiği tüm durumlarda da geçerli olacaktır. Çelişkili
olan şart ve koşullar, özel bir yazılı anlaşma gerektirir
Tedarikçi, Malları teslim ederek işbu Satın Alma Şartlarını kabul eder.
1.2 İşbu Satın Alma Şartları, aşağıdaki hükümlerinden birinin uygulanabilirliğinin, münferit veya belirli Mallar
türleri ile açıkça sınırlandırılmadığı sürece, üretim malzemelerinin (Alıcı’nın kendi seri üretimi için) satın
alması için ve yedek parçalar ve makine, araç ve diğer ürünlerin satın alınmasına eşit olarak
uygulanacaktır.
1.3 İşbu Satın Alma Şartlarının hükümleri, taraflar tarafından akdedilen diğer tüm sözleşmelerine göre
(örneğin VLE kalite şartları) önceliğe sahip olacaktır.

2. Siparişler
2.1 Talepler ve fiyat teklifi talepleri, Alıcı üzerinde hiçbir şekilde bağlayıcı olmayacaktır. Tüm atama, sipariş
ve ilgili onaylarımızın yanı sıra gelecekteki ilavelerin veya değişikliklerin yazılı olarak gerçekleştirilmesi
gereklidir.
2.2 Siparişler, yalnızca yazılı olarak gerçekleştirildiğinde bağlayıcı olacaktır. Sözlü olarak veya telefon ile
verilen siparişler bağlayıcı değildir ve hiçbir koşulda bir sözleşme teşkil etmez. Sözel anlaşmalar yazılı
olarak teyit edilmelidir. Benzer şekilde, sözleşme ve yan anlaşmalarda yapılan değişiklikler de sadece
yazılı olarak yapıldıklarında geçerli olacaklardır.
2.3 Alıcı ve Tedarikçi arasında geçerli olan ve yasal olarak bağlayıcı olan sözleşmeler, işbu Satın Alma
Şartları da dahil olmak üzere aşağıdakilere dayanarak tesis edilmelidir;
i.

Tedarikçi’ye gönderilmiş olan bir yazılı sipariş (bir satın alma teklifini temsil eden), ve
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ii.

Tedarikçi tarafından gönderilmiş, bir sipariş teyidi formatında, Alıcı tarafından sipariş tarihinden itibaren
beş (5) gün içerisinde teslim alınacak açık bir yazılı kabul. Tedarikçi’nin yazılı teyidi olmadan, kabul
edilen siparişler kabul edildi.
Alıcı, kabul edilene kadar siparişi herhangi bir zamanda iptal edebilir.

iii.

sipariş edilen Malların tesliminin Tedarikçi tarafından başlatılması.

2.4 Siparişin Kabul edilmesi, Tedarikçi’nin, VLE Kalite Gerekliliklerine, Sipariş’in uygulanması sırasında
uygulanabilecek diğer kalite kontrol prosedürlerine ve VLE’nin Genel Satın Alma Şartları’na uymayı
taahhüt ettiği anlamına gelir. Genel Satın Alma Şartları, Tedarikçi’nin satış şartlarını hükümsüz
bırakacaktır. VLE Elektronik’in münferit olaylarda bunlar ile çelişip çelişmediğine bakılmaksızın,
Tedarikçi’nin işbu şartlara karşı olan veya bu şartlardan farklı olan genel şart ve koşulları geçerli
olmayacaktır.

3. Fiyatlar - Ödeme Şartları
3.1 Siparişlerde belirtilen fiyatlar sabit fiyat olacak olup, bu fiyatlar tek taraflı olarak revize edilemez ve DDU
(fiyat, siparişte listelenen teslimat adresinin yanı sıra paketleme, nakliye, sigorta ve diğer masrafların
teslimat maliyetini de içerir) olarak anlaşılacak ve Yasal katma değer vergisi (KDV) fiyata dahil
olmayacak ve ayrı ayrı uygulanacaktır.
3.2 Tedarikçi ile bir tenzilat bildirim yazısı veya mutabakat yöntemi belirlenmemiş ise, Alıcı, faturaları
yalnızca - ilgili siparişin gerekliliklerine uygun olarak - siparişte belirtilen sipariş numarasını ve ürün
numarasını ve araç veya yatırım Malları söz konusu olduğunda da ilgili proje numarasını içerecek şekilde
işleyebilir; Tedarikçi hatalı olduğu sürece yükümlülüklerini gerçekleştirmekte başarısız olduğu her olayın
sonuçlarından sorumlu olacaktır.
3.3 Aksi belirtilmediği takdirde, faturalar, kusursuz teslimat (tüm ilgili evraklar dahil) gerçekleştikten sonra
banka havalesi yoluyla 90 gün içinde ödenmelidir. Kusurlu teslimatların ödeme süresi, uygun şekilde
teslimatın gerçekleştiği tarihte başlar.
3.4 Bu Satın Alma Siparişi kapsamında teslim edilen veya gerçekleştirilen Mallar için ödeme
gerçekleştirilmesi, Malların kabulünü teşkil etmeyecek olup vesaik mukabili veya farklı şekilde yapılacak
tüm ödemeler VLE’nin sınırlama olmaksızın VLE tarafından bilinmeyen ancak Malların görüntüsünde
görünür olan kusurlar veya ihlallere ilişkin hakları saklı kalmak üzere yapılır.
3.5 Tedarikçi, otomatik olarak Siparişi gerçekleştirmeyi durdurma hakkına sahip olmayacaktır. Böyle bir
durumda, taraflar, Tedarikçi tarafından fiilen ispatlanan maliyet artışları dahil, ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere tüm ilgili koşulları dikkate alarak bir fiyat ayarlaması yaparlar. Bu görüşmelerden sonra
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fiyat teklifi reddedilen taraf Siparişi feshedebilir; ancak Tedarikçi, başka bir tedarikçinin tesisinde
Tedarik’in sağlanması için üretim tamamlanana kadar teslimatı sürdürecektir.

4. Sevkıyat, Paketleme ve Teslimat
4.1 Mallar, Alıcının normal mesai saatleri içerisinde Alıcı tarafından belirtilen adrese (örn., mutabık kalınan
teslimat adresi) nakliye ücreti olmaksızın gönderilmelidir.
4.2 Tüm Mallar, sevkıyat ve nakliye için uygun şekilde paketlenmeli ve / veya korunmalıdır. Mallar, Alıcının
gerekliliklerine uygun olarak birim/partiler halinde ambalajlanacaktır. Siparişte belirtilmediği takdirde,
paketleme, ambalajlama, nakliye, karton, kutu, kasa, teslimat veya sigorta ücretleri kabul edilmez.
4.3 Alıcı, her siparişte teslimat şeklini belirtecektir; bu, özellikle otomotiv endüstrisinde alışılmış ticari
terimlerin kullanımı yoluyla yapılabilir. Siparişin, Incoterms’in uygulanmasını belirttiği sürece, sipariş
sırasında yürürlükte olan Incoterms geçerli olacaktır.
4.4 Konteynerler ve ambalajlar ücretsiz sağlanmalıdır; ancak, gerektiğinde, riski ve maliyetleri Tedarikçi’ye
ait olmak üzere Tedarikçi’ye iade edilebilir.
Nakliye ekipmanlarının (konteynerler, raf çerçevesi vb.) miktarları Nakliye belgeleri/sevk irsaliyeleri
üzerinde gösterilmesi gerekir, aksi takdirde bunlar Alıcının mülkiyeti olacaktır.

4.5 Mallara ilişkin tüm sevkıyatlar (veya diğer malzemelerin sevkıyatı), Alıcı sipariş numarasını, adını ve
miktarını ve Malların (veya diğer malzemelerin) tüm ayrıntılarını (parça numaraları dahil) içeren detaylı
bir sevk irsaliyesi ile birlikte yapılmalıdır.
Tedarikçi, Alıcıya, Alıcı tarafından belirtilen diğer tüm sevkıyat bildirimlerini, endeksleri ve diğer uygun
belgeleri (ATR gibi) sağlayacaktır.

4.6 Yürürlükteki AB yönergelerine uygun olarak, Tedarikçi’nin bir Tedarikçi Beyannamesi sağlaması
gerekmektedir. Onaylı bir yıllık Tedarikçi Beyanı (uzun vadeli tedarikçi beyanı), teslim tarihinden daha
sonra olmamak üzere ibraz edilmelidir. Bu beyan, bu sürenin sona ermesi öncesinde, bu hususta
herhangi bir talep yapılmasına gerek olmaksızın uzatılmalıdır. Alıcı, menşe ile ilgili herhangi bir
değişiklikten derhal haberdar edilmelidir. Alıcının talebi üzerine Tedarikçi, teslim edilen Mallar için
usulüne uygun olarak onaylanmış bir gümrük sertifikası ibraz etmelidir
. Malların şartnamelere ilişkin olarak kullanımına yönelik ithalat ve ihracat için ilave resmi belgelere
ihtiyaç duyulduğu durumda, Tedarikçi, bu belgeleri Alıcı’ya sağlamayı veya bunları mümkün olan en kısa
zamanda temin etmeyi taahhüt eder.
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4.7 Tedarikçi, Alıcı’nın yazılı onayı olmaksızın siparişte tanımlanan zaman çizelgesi öncesinde herhangi bir
ürünü teslim etmeyecektir. Alıcı, teslim edilen tüm ürünleri, kendi tesisinde, riski ve maliyeti Tedarikçi’ye
ait olmak üzere gerçek teslim tarihine kadar depolama hakkını saklı tutar.
Alıcının bu esasa göre erken teslimatları kabul etmesi durumunda, Alıcı’nın, planlanan teslimata karşılık
gelen son tarihten erken ödeme yapma yükümlülüğü yoktur.
Alıcı, siparişi vermediği için veya Sipariş ve/veya teslimat belgelerine uymadığı için eksik olan veya fazla
Mal içeren teslimatları reddetme hakkını saklı tutar. Reddedilen herhangi bir tedarik, reddedilme
tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde masrafları Tedarikçi’ye ait olmak üzere Tedarikçi’ye iade edilir.
Tedarikçi, Malları, Siparişi tam olarak karşılayacak şekilde teslim edilmemesiyle ilgili (reddedilen mallar,
depolama, ayrıştırma, düzeltme işleri, araçlara hasar gelmesi ve/veya VLE veya müşterilerinin
tesislerinde üretim hattının durması, donanım iyileştirme çalışmaları, cezalar, üçüncü taraflardan
siparişler vb.) herhangi bir ek masrafa ilişkin olarak Alıcıyı tazmin edecektir.
Mallar’ın Alıcı için özel olarak üretiliyor ve başka yerlerde ticari olarak bulunmuyor olması durumunda,
Tedarikçi - Alıcı ile sözleşme ilişkisinin sona ermesine müteakip - Alıcı ile ilgili Malları sözleşme ilişkisinin
sona ermesi / feshedilmesi sonrasında 10 yıllık bir süre boyunca ilgili Malların sağlanması ile ilgili bir
anlaşma müzakere etmek ve mutabık kalmak için hazırlıklı olmalıdır.
Tedarikçi, kayma, sızma, vb. ile sınırlı olmamak kaydıyla, Malların taşınması esnasında ortaya çıkan
veya bunlardan kaynaklanan tüm çevresel zararlardan sorumlu olacaktır.

5. Mülkiyet ve Riskin Devri
5.1 Satın alma bedelinin tamamı ödenmiş olan Alıcı, Malların mülkiyetini üzerine geçirir. Tedarikçi’nin
Malların bir kısmında uzatılmış veya genişletilmiş mülkiyeti bu hususta hariç tutulmuştur.
5.2 Malların Alıcıya teslimi tamamlanıncaya kadar, herhangi bir zarar riski Tedarikçi sorumluluğunda kalır.
Alıcı, Siparişin yerine getirilmesi sırasında ve teslimattan önce Mallar’ın tüm üretim süreçlerini
Tedarikçi’nin tesislerinde veya varsa alt yüklenicilerin tesislerinde denetleme hakkını saklı tutar
. Tedarikçi, işbu belge ile VLE Elektronik’e herhangi bir zamanda kendi tesislerine ücretsiz erişim izni
vermeyi ve VLE Elektonik’in alt yüklenici tesislerine ücretsiz erişimini sağlamayı ve VLE Elektonik’e,
Tedarikçi’nin garanti yükümlülüğünü kısıtlamaksızın Mallar’ı test etme imkanını sağlamayı kabul eder.

6. Gecikmeli Teslimat

6.1 Mallar, mutabık kalınan teslim tarihlerinde veya mutabık kalınan teslim süreleri içerisinde mutabık
kalınan teslimat adresine teslim edilmelidir.
6.2 Tedarikçi, mutabık kalınan teslim tarihine ya da teslim süresine uyulmaması durumunda, Tedarikçi,
meydana getiren veya bilgisi dahilinde olan ve buna sebebiyet veren tüm koşulları yazılı olarak derhal
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Alıcı’ya bildirecektir. Bu nitelikte bir bildirim, Tedarikçi’nin mutabık kalınan teslim tarihine kadar teslimat
gerçekleştirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
6.3 Tedarikçi’nin, Malları, zamanında Alıcı ile mutabık kalınan teslim adresine teslim etmemesi durumunda,
i.

Alıcı, teslimat için makul bir süre uzatımı vermiş olduğu sürece, ve bu uzatımın sonucunda yine
teslimatın gerçekleşmemiş olması durumunda, ve bu gecikmenin sorumlusunun Alıcı olmaması
durumunda, siparişi (sözleşmeyi) iptal edebilir; ve

ii.

Alıcı, teslimat gecikmesinin sorumlusu Tedarikçi olduğu sürece ve Alıcı’nın Tedarikçi’ye
gecikmenin başlangıcında bir ihtarname göndermiş olması şartı ile (teslimat için sabit bir tarih
belirlenmemişse) tüm hasarların tazminatını talep etmeye yetkilidir.

6.4 Tedarikçi’nin sorumluluğunda olan sebeplerle Malların geciktirilmesi durumunda ve Alıcı’nın diğer tüm
haklarına halel getirmemek kaydıyla (özellikle Paragraf 6.3’e göre hasar tazminatı açısından), Alıcı’nın,
geciken her iş günü için geciken Mallar’ın teslimat değerinin %0.1’i tutarında sözleşme cezası talep etme
hakkı olacaktır; fakat ilgili ceza ilgili teslimat için toplam teslimat değerinin azami %5’i olabilecektir.
Tahakkuk eden her bir sözleşme cezası, teslim gecikmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm diğer
hasar tazminatlarına uygulanır.
Bu nitelikte bir gecikmenin 45 günü aşması halinde, şirketin cezai süre talep etme hakkına halel
getirmeksizin, şirket, siparişi kısmen veya tamamen iptal etme hakkına ve yetkisine sahiptir. Tedarikçi
kusuru ile ilgili olarak Sipariş iptali nedeniyle fiyat kaybına ve diğer imalatçı tarafından üretilen parçalara
ilişkin masraflar, Tedarikçi tarafından karşılanacaktır.

7. Sözleşmesel / Teknik Değişiklikler
7.1 Miktarlarda, nakliye şeklinde, ambalajlamada, teslimat süresinde veya teslimat yeri veya çizimlerdeki
değişiklikler de dahil olmak üzere bir sözleşmedeki değişiklikler, taraflarca ortaklaşa kararlaştırılmalı ve
yazılı olarak gerçekleştirilmelidir, bu doğrultuda Sözleşme’nin uygulanması için gerekli olabilecek
maliyet veya zaman gerekliliklerinde ortaya çıkan tüm artışlar dikkate alınacak ve dahil edilecektir.
Paragraf 7’nin aşağıdaki hükümleri, teknik değişikliklere, özellikle de Alıcı’nın çizimleri veya şartnameleri
üzerinde yapılan değişikliklere uygulanacaktır.
7.2 Alıcı, seri üretim esnasında dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda Mallar ile ilgili teknik değişiklikler
talep edebilir. Tedarikçi, maliyetlerde olası bir artış veya azalışa ilişkin olarak bir maliyet tahmini ve teslim
tarihindeki değişiklikleri ve bu değişikliklerin Alıcının değişiklik talebini aldıktan hemen sonra ağırlık,
fonksiyon ve kalite üzerindeki etkileri ile ilgili bilgileri ibraz edecektir. Tedarikçi, Alıcı tarafından talep
edilen değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan masrafları asgari düzeyde tutmalıdır.
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7.3 Tedarikçi, tarafların tüm maliyet artış veya azalışlarına, son teslim tarihlerine ve ağırlık, fonksiyon ve
kalitelerine ilişkin değişikliklerin etkileri konusunda mutabakata varması halinde talep edilen değişiklikleri
uygulayacaktır.
7.4 Tedarikçi’nin teknik değişikliklerin veya sapmaların anlamlı olduğu kanısında olması halinde - örn. daha
verimli üretim yöntemleri veya Mallar’ın güvenliğini arttırmak ve arttırmak ya da teknolojik ilerlemeye
uyum sağlamak amacıyla - Tedarikçi, bunları Alıcı’ya tavsiye edecektir; aynı zamanda bunların fiyat,
teslim tarihi vs. bakımından etkilerine ilişkin de bilgi sunacaktır. Alıcı, detaylı bir şekilde tavsiye edilen
değişiklikleri inceleyecek ve bu değişiklikleri sebep göstermeksizin reddedemeyecektir.
7.5 Tedarikçi, Alıcının yazılı onayını alana kadar herhangi bir teknik değişiklik yapmayacaktır. İlk ürün testi
prosedürü, orijinal ürün onayından sonra teknik değişikliklere tabi olan tüm Mallar açısından
tekrarlanmalıdır.
7.6 Tedarikçi, Alıcı’nın teknik belgelerini, çizimlerini ve planlarını işleme/imalat veya üretim öncesinde
eksiksizlik ve doğruluk bakımından incelemelidir. Tedarikçi’nin bu malzemelerin eksik veya hatalı
(hatalar ve kusurlar) olduğu görüşünde olması halinde, Tedarikçi’nin derhal (ancak her zaman
işleme/imalat veya üretimin başlangıcı öncesinde) Alıcı’yı yazılı olarak bilgilendirmesi gerekmektedir;
tüm eksik teknik dokümanlar, çizimler ve planlar yazılı olarak talep edilecektir.

8. Kalite Yönetimi

Paragraf 8’in aşağıdaki hükümleri, yalnızca üretim malzemesi ve/veya yedek parça tedariki için geçerli olacaktır.

8.1 Tedarikçi, ISO/TS 16949: 2002 uyarınca bir kalite yönetim sistemi tesis etmiş olup, bunu sürdürecektir.
Tedarikçinin talebi üzerine taraflar, alternatif olarak VDA 6.1, ISO 9001:2002 veya QS 9000 uyarınca
otomotiv sektöründeki standartlara uygun bir kalite yönetim sistemi tesis edebilirler.
Tedarikçi, bu nitelikte bir kalite yönetim sisteminin gerektirdiği kalite standartlarını karşılayamıyor ve
Alıcının bu yönde bildirimine müteakip üç ay içinde bu eksiklikleri düzeltemiyor ise, Alıcı, diğer haklarına
ilaveten, Tedarikçi ile akdedilmiş olan sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.
8.2 Otomotiv sektörünün kalite standartlarına uygun olarak, Tedarikçi, her zaman seri üretim için onay
tarihinden daha geç olmamak üzere ISO/TS 16949 :2002’ye uygun olarak ilk numune testini
gerçekleştirmek zorundadır. Bu süreç, genellikle, Alıcı veya Alıcı’nın müşterilerinin (özellikle araç
üreticisi olanlar) bu kuralın istisnasını talep etmediği takdirde, Tedarikçinin tesislerinde yapılmalıdır.
8.3 Paragraf 8.2’ye ve Alıcı’nın talebi dikkate alınmaksızın, Tedarikçi, Alıcı’ya gerekli olan ürünler için test
numunelerini sağlayacak olup, bunun amacı Tedarikçi’nin yapmış olduğu üretimin Alıcı’nın sağladığı
şartnameler ile uyumlu olduğunu doğrulamaktır. Bu test örnekleri, Alıcı’ya ücretsiz olarak sağlanacaktır.

VLE Elektronik Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Org. San. Böl. 2. Cadde
No: 12 41420 Çayırova / KOCAELİ Tel: +90 262 781 81 18

Ticaret Sicil: Gebze Tic.Sic.Müd. / 17086
info@vleelectronics.com
vleelektronik@hs01.kep.tr
www.vleelectronics.com

8.4 Alıcı, kalite yönetim sürecine - ayrıca üçüncü taraflarca satın alınması veya işlenmesi / imal edilmesi
gereken parçalar açısından - müdahaleler olması halinde derhal bilgilendirilmelidir.
8.5 Seri üretimde kullanılacak kalite PPM’i için bir hedef değer aylık olarak tanımlanacak ve doğrulanacaktır.
Tedarikçi, gerekli kalite hata oranının asla aşılmamasını sağlamaktan sorumludur (Alıcı tarafından
etkilenmeyen geçerli garanti taleplerinden bağımsız olarak).
8.6 Uygun bir duyuru yapmak şartı ile, Alıcı, Tedarikçi’nin, Malları ürettiği tesislerin makul denetimlerini
normal iş saatleri içinde Alıcı’nın gerekli gördüğü zaman aralıkları ile gerçekleştirmeye yetkilidir.
Tedarikçi’nin, mutabık kalınan kalite standartlarına üç aylık bir süre boyunca uymaması durumunda,
Alıcı’nın Tedarikçi’ye yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle bu sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.
8.7 Yukarıda açıklandığı şekilde bir inceleme veya test, Mallar’ın veya Mallar’ın parçalarının kabul edildiği
anlamına gelmeyeceği gibi, Tedarikçi’nin siparişe (sözleşmeye) ilişkin açık veya zımni bir şartı sağlama
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz
8.8 Tedarikçi, seri üretimin bitimini takip eden 15 yıllık bir süre boyunca Alıcı’ya yedek parça tedarik
etmelidir; bu tür yedek parçalar, ilgili seri teslimat için gerekli olan ve sözleşme ile mutabık kalınmış olan
kaliteye uygun olmalıdır. Bu yükümlülük, Tedarikçi tarafından üçüncü taraflardan temin edilen
malzemeler, ham maddeler, tedarik parçaları veya bileşenleri için de geçerlidir.
8.9 Tedarikçi, Alıcıya teslimattan önce Malların zarar verici veya zarar verme potansiyeli olan özelliklerinin
veya bileşenlerinin isimlerinin ve açıklamalarının yazılı bir listesini vermeyi kabul eder ve gelecekte bu
özelliklerdeki veya bileşenlerdeki tüm değişiklikler hakkında bilgi sağlar. Alıcı, ilgili sağlık ve güvenlik
gerekliliklerine ilişkin kendi yükümlülüklerini yerine getirmek için Tedarikçi’nin sağlamış olduğu bu
bilgilere güvenmektedir.

9. Malların Denetlenmesi
9.1 Gelen Malların denetiminden feragat
Paragraf 8.1 uyarınca, Tedarikçi tarafından kullanılan kalite yönetim sistemi göz önünde bulundurularak,
taraflar, Alıcı tarafından gelen Malların denetlenmesinin, sevkıyat öncesinde Malların Tedarikçi tarafından
denetlenmesi ile değiştirilmesi hususunda mutabık kalırlar. Bu amaç doğrultusunda, taraflar aşağıdakileri de
kabul eder:
Teslimatı takiben, Alıcı, Malları yalnızca kimlik (yani, siparişte veya teslimat çağrısında belirtilen Mallar ile
aynı olup olmadıklarını), eksiksizlik (Sipariş veya teslimat çağrısında belirtilen Malların miktarlarına ilişkin
fazla veya eksik teslimatlar), nakliye zararları ve dışarıdan görülebilen diğer hasarlar açısından denetler.
Alıcı, Tedarikçi’yi derhal yanlış veya eksik teslimatlar veya tüm bu ilgili zararlara ilişkin yazılı olarak
bilgilendirecektir.

Giden Mal denetimi,

Tedarikçi

tarafından

Tedarikçi tesisi

sınırları içerisinde

gerçekleştirilecektir.
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Alıcının daha sonrasında eksiklik tespit etmesi halinde, Alıcı hemen Tedarikçi’yi yazılı olarak
bilgilendirecektir.
Alıcı, Alıcı’nın bir sonraki denetiminde teslim edilen Tedarikçi malzemelerini değerlendirme hakkını saklı
tutar. Alıcının bir sonraki denetimi sadece ürün tipini, miktarını ve dışarıdan görünür olan nakliye hasarını
kapsayabilir. Alıcı, teslimata müteakip daha ayrıntılı bir inceleme yapmakla yükümlü değildir. Reddedilen
malların tespit edilmesi durumunda Tedarikçi bilgilendirilecek olup, kusurlu malzemenin doğrulanması
sonrasında, reddedilen malzeme grubu, masrafları Tedarikçi’ye ait olmak üzere Tedarikçi tarafından
değiştirilecektir.
Alıcı, Malların teslim tarihinden itibaren otuz (30) gün sonra şartnameye uygunluğu (“kabul”) denetlemek ve
test etmek ve bunun sonucunda Malları ya kabul edecek, ya eksikliklerin giderilmesi için geri gönderecek
veya reddedecektir. Alıcı’nın eksikliklerin giderilmesi için Malları iade etmesi halinde, Tedarikçi, Ürün’ü
düzeltmeyi ve daha önce uygulanan aynı kabul prosedürleri altında yeniden denetlenmesi ve test edilmesi
için yeniden göndermeyi kabul eder. Alıcı, bir Ürünü reddetmesi halinde, kabul etmemesine ilişkin sebep(ler)
belirtilecek şekilde Tedarikçi’ye yazılı bir bildirim verecektir. Alıcı, Malları otuz (30) günlük sürede reddetmez
ise, Ürünleri kabul etmiş olarak sayılacaktır.

9.2 Giden Malların Denetlenmesi
Alıcıya teslim edilmeden önce Tedarikçi, Malların makul denetimlerini ve testlerini gerçekleştirir ve test
sertifikalarını ibraz eder.
Alıcı’nın talebi üzerine Tedarikçi, test doğrulamaları ve laboratuvar raporları biçiminde uygunluk
doğrulamalarını sağlama yükümlülüğünü taşır. İlgili uygunluk doğrulamaları, tedarikçi tarafından test
tarihinden itibaren en az dört yıl süre ile saklanmalı ve talep üzerine Alıcı’ya ibraz edilmelidir. Tedarikçi, bir
üçüncü tarafa karşı tedarikçi yükümlülüklerinin ihlaline dayanan hukuki ihtilaflar, talepler veya eylemlerle
bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm zararlardan, maliyetlerden ve yükümlülüklerden Alıcı’yı ibra etmeye ve
tazmin etmeye taahhüt eder.
İlgili bildirimin yapılmasına müteakip ve normal mesai saatleri içerisinde, Tedarikçi, Alıcı’ya veya
yetkilendirilmiş aracılara, Malların veya Malların parçalarının üretildiği veya depolandığı veya Alıcı’nın
Malları’nın depolandığı tesislerine sınırsız erişim hakkı sağlar; bunun nedeni, Alıcı veya yetkili temsilcisinin
Mallar’ı test etmeleri veya denetlemelerini veya Alıcı’nın şartnamelerine uyumunu doğrulamalarını
sağlamaktır. Tedarikçi, bu tür denetimleri, testleri ya da takip testlerini kolaylaştırmak adına, Alıcı ya da yetkili
temsilcilerine, Tedarikçi’ye ait ekipman ve çalışanların makul bir şekilde kullanımına (yani koşullara uygun
olarak) yönelik olarak yetkilendirir.
Bu paragraf uyarınca Alıcı tarafından yapılan bir denetim veya test, Mallar’ın Alıcı tarafından kabul edildiği
anlamına gelmeyeceği gibi, Tedarikçi’yi de sözleşmeye bağlı olan veya diğer yükümlülükleri ve
görevlerinden ibra etmez.
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10. Garanti

Paragraf 10’un aşağıdaki hükümleri, yalnızca üretim malzemelerinin ve/veya yedek parçaların teslimatı için
geçerlidir (ilgili yasal hükümler, diğer tüm Mallar için geçerli olacaktır).

10.1 Tedarikçi, işbu belge ile aşağıdaki hususları garanti etmektedir;
i.

Mallar, bunların tasarımları, üretim süreçleri dahil olmak üzere üretim, bunların üretilmesinde
kullanılan malzemeler ve bunların belirli bir amaca uygunluğu konusunda tam sorumluluk ve
yükümlülük üstlenir. Tedarikçi, VLE Elektronik’in Mallar’ın geliştirme aşamasında ne gibi destekler
sağladığına bakılmaksızın, bunun tamamen bilincinde olduğunu garanti eder.

ii.

Alıcının belgeleri, çizimleri ve planlarındaki özelliklere uygunluk

iii.

Mallar’ın Alıcı tarafından onaylanan ilk numunelere uygunluğu,

iv.

İmzalı ilk numune testi raporunda belirtilen teknik şartnamenin varlığı,

v.

Kullanılan/seçilen malzemelerin ve/veya teslimat kısmının herhangi bir kusur içermediği ve uygun
olduğu,

vi.

En son bilim ve teknoloji durumu ile uyum,

10.2 Kendi alanında profesyonel olan Tedarikçi, özellikle, kalite, maliyet ve teslim tarihlerine bağlılık
açısından, Otomotiv Sektörünün talep ve gereksinimlerinin tamamen bilincindedir. Tedarikçi, Mallar’ı
Sektör standartları ve kuralları ile ve bunun yanı sıra Mallar’ın üretildiği ve satıldığı ülkelerdeki ilgili
sağlık, emniyet, çevresel koruma ve iş kanunları ile ilgili kurallar, yönetmelikler ve standartlar ile uygun
şekilde tedarik edecektir. Tedarikçi, VLE Elektronik’i ilgili hükümlerin ihlaline ilişkin olarak masun tutacak
ve müdafaa edecek olup, VLE Elektronik’in hiçbir zaman yargılanmayacağı şekilde doğrudan ve dolaylı
olarak tüm sonuçlara yönelik olarak sorumlu olacaktır.
İlgili AB Direktifinin CE işaretleme gerekliliklerinin uygulama alanına giren veya aynı şeyi yürürlüğe
koyan veya Avrupa Birliği’ne teslimine müteakip aynı husus kapsamına giren tüm Mallar, ilgili
gereksinimleri karşılamalı ve uygun şekilde ilave edilmiş bir CE işareti taşımalı, uygunluk belgesine sahip
olmalı ve gerekli tüm teknik özellikleri içermelidir.
10.3 Alıcı’nın, üretimin (imalat/işleme, kurulum veya montaj) başlamasından daha önce kusurlu Mallar veya
kusurlu bileşenler tespit etmesi halinde, aşağıdakiler uygulanacaktır:
Alıcı’nın takdirine bağlı olarak Tedarikçi, kusurları olmayan yeni Malları göndermeli veya kusurlu Malları
tamir etmelidir. Tüm gerekli ayrıştırma işleri veya diğer eksikliklerin giderilmesi işleri Tedarikçi tarafından
Alıcı’nın faaliyet gösterdiği tesiste, Alıcı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.

VLE Elektronik Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Org. San. Böl. 2. Cadde
No: 12 41420 Çayırova / KOCAELİ Tel: +90 262 781 81 18

Ticaret Sicil: Gebze Tic.Sic.Müd. / 17086
info@vleelectronics.com
vleelektronik@hs01.kep.tr
www.vleelectronics.com

Kusurlu Mallar’ın teslimatı ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm masraflar (kusurlar nedeni ile ayrıştırma,
nakliye, onarım ve test maliyetleri (araştırma ve geliştirme maliyetleri dahil) vb.) Tedarikçi’nin
sorumluluğundadır.
10.4 Üretimin başlamasından sonra bir kusur tespit edilmesi durumunda, öncelikle Paragraf 10.3’teki
hükümler uygulanacak olup, ilave olarak aşağıdakiler de geçerlidir:
i.

Nihai ürünler Alıcı’nın müşterilerine teslim edilmeden önce bir kusur tespit edilirse, Tedarikçi,
onarım ve değiştirme giderlerinin yanı sıra sökme, yeniden kurulum ve eksikleri giderme (işçilik
giderleri, malzeme giderleri ve diğer gerekli araçlara ilişkin giderler) ile ilgili tüm giderlerden
sorumlu olacaktır.

ii.

Bir kusurun sadece nihai ürünlerin Alıcı’nın müşterilerine tesliminden sonra tespit edilmesi
halinde, Tedarikçi, Tedarikçi’nin payını veya karşı ihmalini içeren veya yansıtan ürünlerin
ve/veya saha faaliyetlerinin iadesi için katlanılan giderlerin o kısımlarından da sorumlu olacaktır.
Alıcı, bu tür kusurlar meydana geldiğinde Tedarikçi’ye bildirimde bulunacak ve ayrıca, yapılacak
diğer eylem ve önlemler konusunda da bilgilendirecektir.

10.5 Kusurlu Mallar’ın teslimatına müteakip, acil durumlarda, özellikle de üretimin durmasını engellemek
ve/veya diğer nedenler ile kendi müşterilerine yapılacak teslimatta olabilecek gecikme durumunda, VLE
Elektronik’in, öncesinde Tedarikçi’ye Müteakip Performans’ı yerine getirme fırsatı vermeksizin ilgili
kusuru kendisi tamir etme veya üçüncü kişilere, masrafları Tedarikçi’ye ait olmak üzere tamir ettirme
hakkı olabilir. Tedarikçi, Müteakip Performans’ın giderlerini karşılayacak olup, kusurlu teslimat, nakliye
ve diğer masrafların denetimi, ayrıştırması, düzeltilmesi için kusurlu teslimat ile bağlantılı olarak VLE
Elektronik tarafından yapılan masrafları üstlenecektir (kusurlu teslimat nedeniyle gelen malların artan
denetleme maliyetleri dahil). Aynı durum, VLE Elektronik’in sözleşmeli ürünün değiştirilmesi veya
onarımı nedeniyle müşterileri ile ilgili olarak karşılaması gerekli olan tüm masraf ve harcamalar için de
geçerli olacaktır.
Bunun ötesinde, Tedarikçi, kusurdan sorumlu olmadığını kanıtlayamadığı takdirde, VLE Elektronik
tarafından karşılanan herhangi bir ilave hasar veya masraftan (özellikle istisnai gönderim, VLE
Elektronik veya müşterilerinin tesislerinde üretim hattının durması, cezalar, üçüncü şahıslardan Mallar’ın
siparişinin verilme maliyeti, VLE Elektronik’in itibarının zedelemesi nedeniyle) sorumlu olacak olup, bu
doğrultuda Tedarikçi, kendi tedarikçilerinin hatalarından kendi hatasıymış gibi sorumlu olacaktır.

10.6 10.3 - 10.5 Paragraflarda belirtilen hukuki çözüm yollarından bağımsız ve bunlara ek olarak, Alıcı
aşağıdaki ilave hukuki çözüm yollarına sahiptir:
i.

Alıcı, Tedarikçi’yi kusurlarını gidermesine ilişkin olarak makul bir süre uzatımı sağlamak sureti ile
bilgilendirdiği takdirde ve bu uzatım sonrasında kusurların giderilememesi halinde, siparişi iptal
edebilir (yani sözleşmeden çekilebilir). Bu şekilde bir süre uzatımı verilmesi mecburi değildir.
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ii.

Tedarikçi’nin Paragraf 10.3’te yer alan tüm hukuki çözüm yollarını reddetmesi halinde, (onarım ve
değiştirme teslimi),

iii.

Tedarikçi’nin gecikmeksizin kusurları düzeltmeye başlamak konusunda başarısız olması halinde,

iv.

Her koşul göz önünde bulundurulduğunda, Alıcı’nın ilgili süre uzatımını Tedarikçi’ye vermesinin
makul olarak beklenemeyeceği durumlarda;

10.7 Kusurlar için garanti süresi, araçların ilk tescil tarihinden itibaren veya yedek parçaların takılmasından
itibaren en geç 48 ay sonunda, ancak en fazla 50.000 kilometre sonra sona erecektir.

11. Ürün sorumluluğu, geri çağırma, sorumluluk sigortası
11.1 Tedarikçi’nin bir ürün hatasından sorumlu olduğu durumda, Tedarikçi ilk talep üzerine hasarı tazmin
edecek veya Alıcı’yı üçüncü taraf hak taleplerine karşı tazmin edecek olup, bu husus, hak talebinin
gerekçesinin Tedarikçi’nin kontrolü ve organizasyonu dahilinde olması ve Tedarikçi’nin aynı zamanda
üçüncü taraflara karşı da sorumlu olmasıdır. Alıcı’nın da bunda payının veya karşı ihmalinin söz konusu
olduğu ölçüde, Tedarikçi, Alıcı’ya karşı bu payı veya karşı ihmali öne sürebilir. Alıcı ve Tedarikçi
arasındaki ilişkide, hasar tazmin ödemelerindeki

paylaşım, ilgili orantılı pay ve/veya karşı ihmale

dayanacaktır.
11.2 Paragraf 11.1 uyarınca hasar tazminatı sağlama yükümlülüğü gereği, Tedarikçi, Alıcı tarafından
başlatılan bir geri çağırma ile bağlantılı olan veya bunun sonucunda ortaya çıkan tüm masrafları da
tazmin etmek zorundadır. Mümkün ve uygun olduğu durumda, Alıcı, Tedarikçi’yi geri çağırma içeriği ve
bunun kapsamı konusunda bilgilendirecek ve Tedarikçi’ye bir cevap verme fırsatı sunacaktır. Diğer yasal
hak talepleri etkilenmeyecektir.
11.3 Tedarkçi, Alıcı’yı, bir kişinin fiili veya potansiyel ölümü veya yaralanmasından, mal varlığına hasardan
veya Mallar’daki fiili veya potansiyel kusurlar sonucunda meydana gelen diğer hasarlardan veya işbu
Satın Alma Siparişi’nin şartları ve koşularının ihlalinden dolayı ortaya çıkan veya bunlar ile bağlantılı
olan tüm geri çağırmalar (Alıcı, Alıcının müşterisi ve/veya otomobil üreticisinin (OEM) bir geri çağırma
kararlaştırması halinde), hasarlar, hak talepleri, yükümlülükler, kayıplar, maliyetler ve giderlere yönelik
olarak tazmin edecektir.
Mümkün ve uygun olduğu durumda, Alıcı, Tedarikçi’yi geri çağırma içeriği ve bunun kapsamı konusunda
bilgilendirecek ve Tedarikçi’ye bir cevap verme fırsatı sunacaktır. Diğer yasal hak talepleri
etkilenmeyecektir.
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11.4 Paragraf 11.2 ile 11.3 doğrultusunda, bir geri çağırma, Alıcının veya Müşterinin ve/veya bir otomobil
üreticisinin garantisini ihlal eden Malların yerini saptamak ve ilgili Malları veya Malların parçalarını
denetlemek ve düzeltmek amacıyla geri çağırmak için sistematik bir önlem olarak tanımlanır.
11.5 Bir geri çağırmanın amaçları doğrultusunda, Tedarikçi’nin yararına olacak şekilde, Tedarikçi’nin
ekonomik durumu, türü, iş ilişkisinin kapsamı ve süresi, Alıcı’nın olası payı veya karşı ihmali ve özellikle
de teslim edilen Mallar’ın dezavantajlı kurulum durumu göz önünde bulundurulmaldır. Özellikle, hasar
tazminat ödemeleri, Tedarikçi tarafından ödenecek maliyetler ve masraflar, teslim edilen bileşenlerinin
değeri ile makul bir oranda olmalıdır.
11.6 Tedarikçi, (ürün sorumluluğu sigortası dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yeterli tutarda ürün
sorumluluğu sigortası yaptırmayı ve sürdürmeyi taahhüt eder. Alıcının talebi üzerine Tedarikçi, ilgili
sigorta poliçelerini Alıcı’ya gönderecektir. Tedarikçi’nin sigorta poliçelerinin ispatını iki hafta içinde
sunamaması halinde, Alıcı, ilgili sigortayı, masrafları Tedarikçi’ye ait olmak üzere yaptırma hakkına
sahiptir.

12. Dokümanlar / Gizlilik
12.1 Alıcı, siparişini yürütmek amacıyla sağlanan belgeler, ürün şartnameleri, açıklamalar, çizimler,
hesaplamalar ve diğer belgelerin mülkiyetine ilişkin tüm hakları saklı tutar; bu dokümanlar yalnızca
Alıcı’nın açık yazılı onayı doğrultusunda üçüncü taraflar ile paylaşılabilir. Bunlar, sadece Alıcının
siparişini yerine getirmek amacıyla kullanılabilirler ve Alıcı’nın gizli ticari bilgilerini temsil etmeleri sebebi
ile özellikle muhafaza edilmelidirler. Sözleşmenin yerine getirilmesine müteakip, aksi kararlaştırılmadığı
durumda, bu belgeler belirli bir talep olmaksızın Alıcı’ya iade edilir. Benzer şekilde bu dokümanların
elektronik çıktıları veya modelleri de saklanamayacak olup, aynı durum, sözleşmenin tesis edilmediği
veya sözleşmenin geriye dönük şekilde iptal edildiği durumlarda da geçerlidir.
12.2 Çizimler, raporlar, şartnameler, ticari sırlar, yöntemler ve/veya diğer teslim edilen veriler yalnızca,
bunların teslim edildikleri amaç doğrultusunda kullanılabilirler. Teslim edilen verilerde ifade edilen tüm
fikirlerin ve yeniliklerin veya icatların özelliklerine ilişkin hakların Alıcı’ya ait olması durumunda, ve bunlar
ile bağlantılı olan tüm tasarım, üretim, yeniden üretim ve satış hakları, Alıcı’nın mülkiyetinde olacaktır.
Tedarikçi’nin, bu materyalleri Alıcı’nın önceden yazılı onayı alınmaksızın verilmiş olduğu amaç haricinde
bir amaç için ifşa edilmesine, çoğaltılmasına veya kullanılmasına izin verilmez. Tedarikçi, aynı garantileri
kendi tedarikçilerinden de talep eder.
12.3 Bu gizlilik yükümlülüğü, işbu sözleşmenin sona ermesine müteakip üç yıllık bir süre boyunca geçerli
olacaktır.
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13. Fikri Mülkiyet
13.1 Tedarikçi, ilgili menşe ülkesi ve Türkiye, Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik
Devletleri ve Avustralya’daki üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesini sağlamak ile
sorumludur.
13.2 Paragraf 13.1’e aykırı olarak, üçüncü bir tarafın, fikri mülkiyet haklarının ihlaline yönelik olarak Alıcı’ya
karşı hak talebinde bulunması durumunda, Tedarkçi’nin bu taleplere karşı ilk talep doğrultusunda Alıcı’yı
tazmin etmesi gerekir. Alıcı, söz konusu üçüncü taraflarla herhangi bir anlaşmaya varmayacak olup,
özellikle Tedarikçi’nin önceden onayı olmaksızın herhangi bir mutabakat imzalamayacaktır.
13.3 Tedarikçi’nin tazminat yükümlülüğü, Alıcı’ya üçüncü bir tarafça öne sürülen bir hak talebi ile ilgili olarak
veya bununla bağlantılı olarak Alıcı tarafından zorunlu olarak yapılan tüm masrafları kapsar.
13.4 Sınırlama süresi on yıl olacak ve sözleşmenin sonu şeklinde hesaplanacaktır.

14. Araçlara ve bileşenlere ilişkin alıcının mülkiyet hakları
14.1 Alıcı tarafından sağlanan tüm taslaklar, araçlar, çizimler, bilgiler ve diğer cihazlar, veya masrafları
Alıcı’ya ait olmak üzere Tedarikçi tarafından satın alınanlar (ve Alıcı tarafından tutarı ödenmesi
gerekenler veya Mallar için ödenmesi gereken tutarın içerisine eklenenler) ve Mallar’ın üretimi ile
bağlantılı olanlar veya bu amaç için kullanılanlar, Alıcı’nın yegane mal varlığı olacak ve o şekilde
kalacaktır (”Alıcı’nın Mal Varlığı”). Tedarikçi, ilgili ögelerin Alıcı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın
başka bir kişi adına üretim veya tasarım için kullanılmayacağını açıkça kabul eder.
14.2 Tedarikçi, Alıcı mal varlığı için gerekli tüm servis ve test çalışmalarını, ayrıca tüm bakım ve onarım
hizmetlerini zamanında ve maliyetlerini kendisi karşılamak sureti ile gerçekleştirecektir. Tedarikçi, tüm
arızaları Alıcıya derhal bildirmelidir; Tedarikçi’nin kusurlu bir şekilde başarısız olması halinde, hasar
tazminatına ilişkin hak talepleri etkilenmeyecektir.
14.3 Tedarikçi, Alıcı’nın mal varlığını, diğer kişilerin mal varlığından ayrı olacak şekilde depolayacak ve
Alıcı’nın mal varlığını “Alıcının mal varlığı” olarak açıkça tanımlayacaktır. Alıcı’nın mal varlığı,
Tedarikçi’nin tesisinden Alıcı’nın yazılı talimatı olmaksızın, sözleşmenin ifa edilmesi amacı haricinde
kaldırılamaz. Alıcı’nın aksine talimatlarının olmaması halinde, Alıcı’nın mal varlığı, siparişin veya
sözleşmenin sona ermesi, iptali veya ifa edilmesi üzerine Alıcı’ya iade edilir.
14.4 Alıcı, Tedarikçi’nin tesislerine veya içerisinde kendi mal varlığının yer aldığı diğer tesislere gayrikabil-i
rücu olarak bir erişim hakkı sağlanmış olup, bu hak çalışanları veya temsilcileri tarafından
kullanılabilecektir; bu hak, Alıcı’nın mal varlığını geri almak ve (gerekli olduğu durumda) Alıcı’nın mal
varlığını bağlantılı olduğu tüm diğer objelerden ayırmak için kullanılabilir.
14.5 Tedarikçi, Alıcı’nın mal varlığının, elinde, deposunda veya kontrolünde bulunduğu süre boyunca
Alıcı’nın mal varlığında meydana gelebilecek zararlara veya hasarlara karşı Alıcı’yı tazmin etmeyi kabul
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eder. Bu süre içerisinde, Tedarikçi, masrafları Tedarikçi’ye ait olmak üzere Alıcı’nın mal varlığını, Alıcı
adına ve lehine olacak şekilde yeterli miktarda, itibarlı bir sigorta şirketi aracılığı ile kayıplara veya
hasarlara karşı (sebebinden bağımsız olarak) sigorta altına alacak olup, ilgili sigorta poliçelerini Alıcı’ya,
Alıcı’nın talebi üzerine, ilgili sigorta primlerinin ödendiğini ispatlayan bir ödeme dekontu beraberinde
ibraz edecektir.
14.6 Tedarikçi, Alıcı’nın mal varlığını tüm borçlardan, yükümlülüklerden veya diğer masraflardan
arındırılmış şekilde muhafaza edecek olup, Alıcı’nın mal varlığındaki tüm rehinlerin derhal kaldırılmasını
sağlayacaktır.
14.7 Alıcı’nın Tedarikçi’ye bileşen veya malzeme (”parça”) sağlaması durumunda, Alıcı, bu parçalara ilişkin
mülkiyet hakkını saklı tutar. Tedarikçi tarafından bu tür parçaların imalatı/işlenmesi veya oluşturulması,
Alıcı namına gerçekleştirilecektir. Alıcı’nın parçalarının, Alıcı’nın mal varlığı olmayan diğer parçalar ile
işlendiği durumlarda, Alıcı, Alıcı’nın parçalarının işlem sırasında diğer işlenmiş parçalara olan oranı
nispetinde (alım artı KDV) yeni ürünün eş-sahipliğini elde edecektir.
14.8 Alıcı’nın sağlamış olduğu parçaların, Alıcı’nın mal varlığı olmayan diğer parçalar ile geri alınamaz bir
şekilde bir araya getirildiği durumlarda, Alıcı, Alıcı’nın parçalarının işlem sırasında diğer bir araya
getirilmiş olan parçalara olan oranı nispetinde (alım artı KDV) yeni ürünün eş-sahipliğini elde edecektir.
Bir araya getirmenin, Tedarikçi’nin parçalarının ana parça olarak değerlendirilmesi ile sonuçlanması
halinde, Tedarikçi’nin, eş-sahipliği, Alıcı’ya oranı doğrultusunda devredeceği hususunda mutabık
kalınmış olup, Tedarikçi, Alıcı’nın yegane mal varlığını veya Alıcı’nın eş-sahipliğinde olan mal varlığını
Alıcı adına depolayacak ve muhafaza edecektir.
14.9 Alıcı tarafından bir sözleşme doğrultusunda teslim edilen tüm parçalar (normal endüstriyel atık haline
gelen parçalar dahil olmak üzere), parça veya kullanılmamış malzeme olarak iade edilecek olup,
Tedarikçi, ilgili malzemeler iade edilene değin bu malzemelerin muhafazası konusunda gereken özeni
gösterecektir. Alıcı’nın tasarımı doğrultusunda meydana gelen hasarlı veya fazla malzeme, amacı
doğrultusunda artık kullanılamayacağından emin olunacak şekilde Tedarikçi tarafından tanınmaz hale
getirilmeli veya yok edilmelidir.

15. İptal / Sipariş İptali / Sözleşmeler
Malların teslimine ilişkin uzun vadeli sözleşmelerde, sözleşme süresi ve bitişine ilişkin olarak aşağıdaki
hükümler uygulanır:
15.1 Her iki taraf da ilgili sözleşmeleri altı aylık bir ihbar süresiyle yazılı olarak feshetme hakkına sahiptir.
15.2 Alıcı’nın müşterisinin siparişi gerekçe belirtmeksizin veya olağandışı esasa göre iptal etmesi
durumunda, Alıcı, Paragraf 15.1 uyarınca fesih hakkı saklı olmak şartı ile Tedarikçi ile birlikte bu
durumları ele alacak farklı düzenlemeler yapma hakkına sahiptir.
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Tedarikçi tarafından bu nitelikte bir düzenleme öncesinde halihazırda üretilmiş olan Mallar, Alıcı
tarafından en fazla üç aylık (dört hafta nihai ürün artı sekiz hafta malzeme) ihtiyaç doğrultusunda kabul
edilir ve ödenir. Bu tutarları aşan üretim miktarlarına ilişkin, risk ve masraflar Tedarikçi’ye ait olacaktır.
15.3 Her bir tarafın, bir ihbar süresi olmaksızın önemli gerekçeler ile bir sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.
Özellikle aşağıdaki durumlarda önemli gerekçe söz konusu olacaktır:
i.

Taraflardan birinin ödemeyi durdurması, taraflardan birinin iflasına ilişkin işlemlerin başlatılması veya
tarafın varlıklarının azlığı nedeniyle bu işlemlerin reddi, iflas davasının devam etmesi ile taraflardan
birinin tasfiye edilmesi veya alacaklıları ile bir anlaşma veya mutabakat sağlaması veya ödeme aczi
içinde olan borçlulara ilişkin yürürlükteki bir mevzuattan faydalanması veya taraflardan birinin
varlıklarının cebri icraya konu olması veya taraflardan (tüzel kişi) birinin (resmi veya gayriresmi) bir
alacaklılar toplantısı düzenlemesi veya yalnızca yeniden yapılanma veya şirket birleşimleri için ödeme
yapabilme kabiliyeti ile gönüllü faaliyet sonlandırmaları hariç olmak üzere (gönüllü ya da mecburi olarak)
şirketin faaliyetlerine son vermesi veya bir tasfiye memuru veya yedieminin ilgili tarafın varlıklarının
tamamı veya bir kısmının idaresi için görevlendirilmiş olması veya tarafın faaliyetlerini sonlandırması
amacı ile bir mahkeme kararı verilmiş olması veya bu doğrultuda bir başvurunun mahkemeye yapılmış
olması veya tarafın iflası veya olası iflasına yönelik olarak işlemlerin başlatılmış olması.

ii.

Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali; düzeltilebilecek bir ihlal olması durumunda, kusurlu olmayan
tarafın, diğer taraftan ihlalin düzeltilmesi hususunda yazılı olarak talepte bulunması, diğer tarafı önemli
gerekçe ile olası fesih durumuna ilişkin uyarmış olması, ve sonucunda ihlalin düzeltilememiş olduğu en
az 4 haftalık bir süre uzatımı verilmiş olması şartına bağlı olarak;

iii.

Bir tarafın, hissedarlarının değişmesi nedeniyle diğer tarafın rakibinin hakim kontrolü altına gitmesi.

15.4 Sözleşmenin iptal edilmesi veya başka bir şekilde feshedilmesi durumunda, Tedarikçi, tüm çizimler ve
diğer belgeler, cihazlar ve araçlar dahil olmak üzere Alıcı tarafından sağlanan tüm ögeleri iade etmelidir.

16. Mücbir sebepler
Öngörülemeyen, kaçınılmaz ve Tedarikçi’nin etki alanı dışında olan ve Tedarikçi’nin kabahati olmayan
olaylar olup, bunlara örnekler; savaşlar, doğal felaketler veya iş bırakmalar (örn. grev ve lokavt) olarak
sayılabilir. Bu gibi

durumlar, devam ettikleri sürece, Tedarikçi’yi zamanında teslimat ve ifa

yükümlülüklerinden ibra ederler. Mutabık kalınan zaman süreleri, böyle bir durumun süresi doğrultusunda
uzatılacaktır; Alıcı, bu tür bir durumun meydana geldiği konusunda uygun şekilde bilgilendirilmelidir. Bu
nitelikte bir aksaklığın sona ermesini öngörmek mümkün değilse veya durum bir aydan uzun sürer ise,
taraflardan her biri sözleşmeyi feshetme veya iptal etme hakkına sahiptir.
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17. Muhtelif
17.1 İşbu Satın Alma Şartlarının hükümlerinden birinin geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit
edildiği durumda, ilgili hüküm, geçerli, yasal ve uygulanabilir bir hükme dönüştürülmesi amacıyla gerekli
ölçüde değiştirilmiş veya sınırlandırılmış sayılacaktır. Eğer böyle bir değişiklik veya sınırlama mümkün
değilse, kalan hükümlerin geçerliliği tam olarak geçerli kalacaktır.
17.2 Tedarikçi, Alıcı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir sipariş veya sözleşmeyi tamamen
veya kısmen temlik edemez.
17.3 Tedarikçi, Alıcı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın bir siparişi veya siparişin bir kısmını yerine
getirmek amacı ile bir veya daha fazla alt yüklenici kullanamaz.
17.4 Tedarikçi, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından çevrenin korunması ile ilgili olan
yasal ve düzenleyici hükümlere uymalıdır.
17.5 Tedarikçi, AB’nin Hurda Araçlar Direktifi (ELV) - ağır metaller - uyarınca uygun görülen bileşenlerin,
masrafları kendisine ait olmak üzere IMDS veri tabanına girilmesinden sorumludur; bu bileşenler
böylelikle beyan edilmiş olarak değerlendirilecektir.
17.6 Tedarikçi’nin üretim tesislerini başka bir yere taşıması durumunda, bu hususu Alıcı’ya önceden uygun
bir şekilde bildirmeli, bunun üretime ve Mallar’ın teslimine ilişkin etkilerini Alıcı ile birlikte görüşmeli ve
özellikle de taşınma işlemi tamamlandıktan sonra Mallara ilişkin yeniden bir numune gönderimi
gerçekleştirmelidir.

18. Tatbik Kanunu, Yargı Yetkisi, İfa Yeri
18.1 Alıcı ve Tedarikçi arasındaki sözleşmeden doğan ilişki, Türkiye yasalarına tabi olacaktır.
18.2 Taraflar arasında, Anlaşma’nın yorumlanması, yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ihmal, fesih veya
Anlaşma’dan çıkma konusunda veya işbu Anlaşma ile ilgili olarak çıkabilecek herhangi bir ihtilaf,
Türkiye mahkemelerinin münhasır yargı yetkisinde çözülecek olup, Alıcı taraf, bu Mahkemelerin yargı
yetkisine başvurmayı kabul etmektedir.
18.3 Malın teslim edildiği Alıcı’nın lokasyonu, siparişte belirtildiği üzere, sözleşmeden doğan tüm
yükümlülüklerin ifa edileceği yerdir.
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