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SATINALMA GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 

 

1. Tanımlar: 

Satınalma genel hüküm ve şartlarındaki tanımlar aşağıdaki anlama gelir: 

•  »Satınalma« Malların Alıcı tarafından Tedarikçiden satın alınması anlamına gelir; 

•  » Mallar« veriler, şemalar, çizimler, raporlar, sertifikalar, menşe beyanı, ürünün tarife numarası, 

önerilen yedek parçaların listesi, kılavuzlar, ihracat/ithalat belgeleri ve şartnameler dahil ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere tüm mallar, ürünler, tesisler, ekipmanlar, makineler, depolar, malzemeler, 

belgeler ve mallarla ilgili hizmetler anlamına gelir. 

•  »Alıcı« ASO 2.OSB Alcı OSB Mahallesi 2001 Cadde No:7 / Sincan, Ankara / TÜRKİYE adresindeki 

LITOSTROJ TURKEY TÜRBIN İMALAT SANAYI A.Ş. anlamına gelir; 

•  »Nihai Alıcı« Alıcı ile sözleşmeye dayalı ilişkiye giren tüzel kişi/şirket anlamına gelir; 

•  »Tedarikçi«, Alıcı tarafından sözleşmeye hak kazandırılan tüzel kişi/şirket anlamına gelir; 

•  »Taraflar« hem Tedarikçi hem de Alıcı anlamına gelir; 

•  »Satınalma Sipariş Emri« Mallar için türleri, miktarları, pariteyi, teslimat tarihini(tarihlerini), malzeme 

kodunu ve kararlaştırılan fiyatları belirten Alıcı tarafından Tedarikçiye verilen ticari belge anlamına 

gelir; 

•  » SÖHŞ veya Satınalma Özel Hüküm ve Şartları«, belirli bir Satınalmaya özgü olan ve Satınalma Genel 

Hüküm ve Şartları veya diğer ek koşullar kapsamına girmeyen bir sözleşmenin yazılı hükümleri 

anlamına gelir; 

•  »Sözleşme« , Satınalma Sipariş Emri (varsa), Özel Sözleşme Koşulları ve bu Genel Satınalma Hüküm 

ve Koşullarından oluşur. 

 

2. Kapsam 

Aksi kararlaştırılmadıkça, Alıcı tarafından, herhangi bir kişi (" Tedarikçi ") ile Satınalma Sipariş Emri ve/veya 

SÖHŞ'te açıkça belirtilen herhangi bir Mal (" Mallar ") için verilen herhangi bir Sözleşme, bu Satınalma Genel 

Hüküm ve Şartlarınatabi olacaktır. 

 

Talep edilen tüm test sertifikaları Alıcının çizimlerindeki şartnameye ve 1 Orijinal veya 2 elektronik kopya 

olarak teslim edilir. Teslim tarihinden en az 3 (üç) gün önce Türkçe dilinde Alıcının denetimine elektronik kopya 

olarak sunulur (burada elektronik kopya orijinaline karşılık gelecektir). Alıcı, Tedarikçinin bu paragrafın 

koşullarını yerine getirmemesi durumunda, Alıcı tarafından karşılanacak ek bir masraf olmaksızın Malları 

reddetme hakkına sahiptir. 

 

Alıcı tarafından talep edilmesi durumunda, Tedarikçi, Malların olası hasar veya arıza durumunda maliyetli arıza 

süresini azaltmak için Mallar için önerilen minimum yedek parçaların listesini Alıcıya sağlayacaktır. 

 

Mallar, Alıcının şartnamelerinde ve açıklamalarında öngörülmediği durumlarda, kusursuz, güvenilir, kalıcı ve 

güvenli işletim için gerekli tüm parçalar dahil olmak üzere tamamen teslim edilecektir. Tedarikçi, tedarik edilen 

Malların kalitesini ve toplam işlevselliğini ve Malların işletimi ve bakımı açısından teknik şartnamede istenen ve 

belirlenen parametrelerin yerine getirilmesini garanti eder. 

 

Tedarikçi, Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin şartlar ve koşullar ile ilgili olarak 

potansiyel yabancılık veya eksiklik üzerine kurulmuş veya bunlardan kaynaklanan Alıcıya yönelik tüm 

taleplerden açıkça feragat eder. 

 

3. Sözleşmeler 

 

Herhangi bir Satınalma şartnamesi veya herhangi bir şart SÖHŞ tarafından özel olarak kararlaştırılırsa, SÖHŞ ile 

bu Satınalma Genel Hüküm ve Şartları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, özel şartlar bu  

  

Satınalma Genel Hüküm ve Şartlarına göre öncelikli olacaktır. Buna göre, Sözleşme aşağıdaki öncelik sırasına 

göre yorumlanacaktır: 

i. Satınalma Sipariş Emri (varsa), 

ii. Özel Satınalma Özel Hüküm ve Şartları (SÖHŞ) ve 

iii. Bu Satınalma Genel Hüküm ve Şartları (SGHŞ). 
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Satınalma Sipariş Emri, Tedarikçinin açık beyanı ile veya zımni olarak Sözleşmeyi tamamen veya kısmen 

Tedarikçi tarafından yerine getirerek koşulsuz olarak kabul edilmiş sayılacaktır. Karşılıklı olarak aksi 

kararlaştırılmadıkça, başka hiçbir sözlü veya yazılı belge veya yazışma Sözleşmenin bir parçasını 

oluşturmayacaktır. 

 

Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir nedenle ve/veya ölçüde geçersiz veya icra edilemez 

olması halinde, Sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen yürürlükte kalacak ve yürürlükte kalacaktır. Geçersiz 

veya uygulanamaz olan herhangi bir hüküm yenisi ile değiştirilecek veya yürürlükteki yasaların izin verdiği 

ölçüde uygulanacak ve her iki tarafın orijinal niyetine mümkün olduğunca yakın olacaktır. 

 

4. Kalite ve Miktar 

Malların kalitesi veya miktarı, Alıcı tarafından açıkça (yazılı olarak) farklı kalite veya miktar kabul edilmedikçe 

Satınalma Sipariş Emrinde veya SÖHŞ'de belirtilenlerden farklı olmayacaktır. 

 

Alıcı, herhangi bir fazla miktarı Tedarikçiye zamanında bildirecektir. Alıcı, fazla miktarları masrafları 

Tedarikçiye ait olmak üzere Tedarikçiye iade edebilir. Tedarikçinin faturasındaki fazla miktarlar, Alıcı 

tarafından otomatik olarak veya Tedarikçi tarafından en geç 8 gün içinde bir alacak dekontu düzenlenerek 

düşülecektir. 

 

Alıcı, Tedarikçiden kesin teminat ve banka kefalet senedi isteyebilir. Kesin teminat ve teminat mektubu, Alıcı 

tarafından kabul edilen ve birinci dereceden teminat olarak verilecektir. Kesin ve garanti teminatları, 

Sözleşmenin ödeneceği para birimi cinsinden gösterilecektir. 

 

Tedarikçinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Alıcı, SGHŞ ve Kesin 

Teminatta öngörülen koşullar altında Kesin Teminatı nakde çevirme hakkına sahip olacaktır. 

 

Tedarikçi, teslimatlarının ve hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak izleyecektir. OHSAS 18001, ISO 14001 ve 

ISO 9001 veya benzer diğer standartlara uygun bir kalite güvence sistemini gözlemlemek ve sürdürmekle 

yükümlüdür. 

 

5. Devam Eden Denetim 

Mümkün olduğunda, Tedarikçi, satınalma sipariş emrinin alınmasından en az 8 (sekiz) gün sonra üretimin 

kilometre taşları da dahil olmak üzere Malların teslimatı için zaman çizelgesini Alıcıya sağlayacaktır. 

 

Tedarikçi, Alıcının Sözleşme süresinin herhangi bir aşamasında Satınalma Sipariş Emrinde veya SÖHŞ'de yer 

alan tüm işleri denetleme hakkına sahip olacağını kabul eder. Tüm denetim eylemleri en az 5 iş günü önceden 

ilan edilecektir. Alıcı, yapılan herhangi bir işi Sözleşmeye uygun olmayan bir şekilde reddetme hakkına sahip 

olacaktır. Makul bir şekilde reddedilen herhangi bir iş, Alıcının ek bir maliyeti olmaksızın yeniden yapılacaktır. 

 

Tedarikçinin çalışmalarının Alıcı tarafından denetlenmemesi veya onaylanmaması, Tedarikçiyi hiçbir şekilde 

Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden kurtarmayacaktır. 

 

6. Fiyat ve Ödeme 

Tedarikçi tarafından Sözleşmeye uygun olarak teslim edilen Mallar göz önüne alındığında, Alıcı, faturanın 

Sözleşmede tanımlanan gereklilikleri yerine getirmesi koşuluyla Tedarikçiye Sözleşmede belirtilen fiyatı 

ödeyecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, ödeme teslimattan 120 gün sonra yapılmalıdır (açık ödeme koşulları). 

 

Satınalma Sipariş Emrinde veya SÖHŞ'de belirtilen fiyat, belirli bir Sözleşme kapsamındaki tüm Mallar için 

Tedarikçiye yapılan ödemenin tamamını temsil eder ve Sözleşmenin yerine getirilmesi ve diğer yan hizmetlerin 

maliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmenin yerine getirilmesiyle bağlantılı tüm 

maliyetleri/masrafları/giderleri karşıladığı kabul edilir. 

 

Fiyat sabit ve katidir ve her iki tarafça yazılı olarak karşılıklı olarak kararlaştırılmadıkça yükseltmeye tabi 

olmayacaktır. Ücrete KDV dahil değildir. 

  

Alıcı ve Tedarikçi arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Satınalma Siparişinde veya SÖHŞ'de belirtilen her fiyat 

DDP Alıcısının tesisleri olacaktır (INCOTERMS 2010). 
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Alıcı ve Tedarikçi arasında aksi kararlaştırılmadıkça, nakliye sigortası Tüm Risklere Karşı (TRK) nakliye 

sigortası, DDP, sahaya teslimat, Incoterms 2010, tam A - şartları olacaktır. Teminat, sözleşme süresi boyunca 

yükleme, boşaltma ve ara depolamayı kapsayacak şekilde genişletilecektir. 

 

Alıcı, Satıcı tüm Malları belirtilen varış yerine (herhangi bir nakliye şekli için kullanılır) teslim ettiğinde ve 

boşalttığında riskin Satıcıdan Alıcıya geçtiğini kabul eder. 

 

Tedarikçi, Alıcıya karşı elinde bulundurabileceği herhangi bir ödeme hakkını rehin verme, temlik etme veya 

başka bir şekilde devretme veya Alıcı tarafından herhangi bir üçüncü tarafça tahsil edilmesi hakkına sahip 

olmayacaktır. 

 

7. Faturalar 

Alıcı, yazılı bir faturanın alınmasından sonra her Malı ödeyecektir. Satınalma Sipariş Emrinde veya SÖHŞ'de 

aksi kararlaştırılmadıkça, her fatura düzenlemesi Malların teslimatını takip edecektir. 

 

Tedarikçi, aşağıdaki asgari bilgileri içeren geçerli yasalara, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve özel 

Alıcı gereksinimlerine uygun olarak faturaları denetlenebilir bir biçimde sunacaktır: İletişim bilgileri dahil olmak 

üzere tedarikçi adı, adresi ve referans kişi; fatura tarihi; fatura numarası; Sözleşme veya Satınalma Sipariş Emri 

numarası ve Tedarikçi numarası; Alıcının adresi; miktar; Malların özellikleri; fiyat (faturalanan toplam tutar); 

para birimi; vergi veya KDV tutarı; vergi veya KDV numarası; Yetkili Ekonomik Operatör ve/veya Onaylı 

İhracatçı Yetki numarası ve/veya varsa diğer gümrük kimlik numarası; kararlaştırılan ödeme koşulları. 

 

8. Teslimat şartları 

Tedarikçi, Malları Satınalma Sipariş Emrinde veya SÖHŞ'de belirtilen teslimat koşullarına göre Alıcıya teslim 

edecektir. Teslimat Alıcının tesislerinde pazartesiden cumaya, sabah 8 'den akşam 5' e kadardır. 

 

Tedarikçi tarafından herhangi bir Malın teslimi için kararlaştırılan her bir tarih tamamen bağlayıcı olacak ve 

önemli bir Sözleşme süresidir. Bu nedenle, Alıcı tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe, karşılıklı 

olarak kabul edilen herhangi bir tarihteki herhangi bir değişiklik geçersiz olacaktır. 

 

Nihai Alıcıya atfedilebilecek nedenlerden dolayı, Alıcı tayin edilen şartları en az 60 (altmış) gün süreyle 

erteleme hakkını saklı tutar. Tedarikçi, şartların ertelenmesi durumunda, projenin zaman çizelgesinin, Alıcı 

tarafından karşılanacak ek bir masraf olmaksızın, buna göre revize edileceğini kabul eder. Alıcı, proje süresinin 

yeniden planlanması hakkında Tedarikçiyi zamanında bilgilendirecektir. 

 

 

9. Testler ve Kabul 

Mümkünse, Mallar teslimattan önce bir Fabrika Kabul Testine (FAT) tabi tutulacaktır. FAT, normal çalışma 

saatleri içinde üreticinin tesislerinde yapılacaktır. Testin Tedarikçi masrafları Tedarikçiye aittir. Tedarikçi/Alıcı 

en az 5 iş günü önceden diğer tarafa FAT  bildiriminde bulunacaktır. İlk FAT testinden kaynaklanan Alıcı 

masrafları Alıcı tarafından karşılanırken, tüm FAT tekrarları (Tedarikçideki nedenlerden dolayı) münhasıran 

Tedarikçi tarafından karşılanacaktır (FAT tekrarlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili tüm masraflar). 

 

Mümkünse, muayene ve test kurulum/kuruluştan hemen sonra gerçekleştirilecektir. Alıcı tarafından talep 

edilmesi durumunda, Tedarikçi kurulum/kuruluş sonrası muayene ve test sırasında hazır bulunacaktır (Saha 

Testi). Teslim edilen Mallarla ilgili herhangi bir uygunsuzluk sorununun sahadaki kurulum işlemi sırasında 

ortaya çıkması durumunda, Tedarikçi kurulum işinde herhangi bir gecikme olmadan derhal çözecektir. 

Uygunsuzluk durumunun çözümü ile ilgili tüm masraflar Tedarikçinin hesabına yansıtılacaktır. 

 

Sözleşme gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için, tüm Mallar Kesin Kabule tabi 

tutulacaktır. Kesin Kabul gerçekleştirildiğinde, kesin kabul ve teslimat kaydı ile düzgün bir şekilde kaydedilecek 

ve Mallar Alıcıya kalıcı olarak teslim edilecektir. Alıcının Kesin Kabulü kayıt altına alındıktan sonra Madde 6 

'ya göre fatura arayüzü işlemine devam eder. 

 

Herhangi bir muayene/testten sonra veya herhangi bir Malın yetersiz olduğu tespit edilirse veya kararlaştırılan 

şartnameleri veya diğer Alıcının gereksinimlerini karşılayamazsa, Alıcı, masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere 

bu Malları Tedarikçiye iade etme veya masrafları Tedarikçiye ait olmak  
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üzere bu Malların onarımını talep etme hakkına sahip olacaktır. Tatmin edici olmayan Malların iadesi/onarımı 

üzerine, Tedarikçi, Alıcının maruz kaldığı her türlü masrafı Alıcıya geri ödeyecektir. Bu tür ödemeler, olası 

kusurlarla ilgili herhangi bir talepten feragat olarak kabul edilmeyecektir. 

 

 

A. Genel olarak denetim 

İşlerin kusursuz olduğundan emin olmak amacıyla Alıcının talebi üzerine kusur sorumluluk süresi sona ermeden 

önce bir garanti muayenesi yapılacaktır. Denetim sırasında tespit edilen kusurlar gecikmeksizin düzeltilecektir. 

 

Tedarikçi, hatalı malzeme veya işçilikten kaynaklanan işlerdeki kusurları giderecektir. Sözleşmede belirtilen 

performans ve diğer özelliklere ilişkin teknik gerekliliklerin karşılıklı olarak kabul edilen sapması, kendi içinde 

bu madde kapsamında bir kusur olarak kabul edilmeyecektir. 

 

Kusurlar, kusur ortaya çıktıktan sonra makul olmayan bir gecikme olmaksızın ve hiçbir durumda kusur 

sorumluluk süresinin sona ermesinden sonra dört (4) haftadan geç olmamak üzere Tedarikçiye yazılı 

bildirilecektir. 

 

Alıcının bir kusur bildirimini aldıktan sonra, Tedarikçi kusuru gecikmeksizin gidermek için gerekli önlemleri 

alacaktır. 

 

Tedarikçinin kusur bildirimini aldıktan sonra makul bir süre içinde bir kusuru giderememesi durumunda, Alıcı 

yazılı bir bildirimde bulunarak Tedarikçinin kusuru düzelteceği makul bir nihai süre belirtebilir. 

 

Tedarikçi, Alıcı tarafından belirtilen son süre içinde bir kusuru gidermezse, Alıcı, masrafları Tedarikçiye ait 

olmak üzere, kusuru düzeltmek için gerekli önlemleri alabilir. Bu durumda Alıcı, Tedarikçinin faturalarını 

tazmin ederek kusura karşılık gelen bir fiyat indirimi hakkına sahiptir. 

 

Alıcı kusuru gidermek için önlem almamayı tercih ederse veya işler, bu önlemlere rağmen, hala bir kusurdan 

muzdarip ise, Alıcı Sözleşme bedelinin yüzde 15 'ini aşmayacak şekilde kusura karşılık gelen bir fiyat indirimi 

talep edebilir veya Sözleşmeyi feshedebilir. 

 

Ayrıca, Alıcıya yardım etmek için daha hızlı ve Tedarikçi için en uygun maliyetli eylem için karşılıklı çıkar 

olarak kabul edilir, Alıcı, masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere her zaman için kusur giderme hakkına sahiptir. 

Bu durumda Alıcı, Tedarikçinin faturalarını tazmin ederek kusura karşılık gelen bir fiyat indirimi hakkına 

sahiptir. Bu durum, Tedarikçiyi kusurlar konusundaki sorumluluğundan kurtarmaz. 

 

B. Dökümlerin denetimi 

Alıcının ilk döküm denetimi masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Döküm kalitesinin kötü olması veya ilk 

muayenenin başarısız olması nedeniyle daha fazla veya tekrarlanan muayeneler için Alıcının masrafları (dolaylı 

maliyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Tedarikçi tarafından karşılanacaktır. Tüm denetimler en 

az 2 (iki) hafta önceden ilan edilecektir. Kaynak öncesinde, tüm kaynak belgeleri Alıcının veya Nihai Alıcının 

onayına tabi tutulacaktır. Test kuponlarının çalışma planı ve çizimi Alıcı veya Nihai Alıcı tarafından 

doğrulanacak ve onaylanacaktır. Üretim ilerlemesi/üretim durumu, Mallar (dökümler) tamamen teslim edilene 

kadar her 2 (iki) haftada bir Alıcıya sunulacaktır. Rapor (üretim ilerlemesi/üretim durumu) gerekli 

fotoğrafları/resimleri içerecektir. Olası döküm kalıpları, karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, teslimat 

koşullarının Satınalma Siparişine veya SÖHŞ'ye göre son teslim tarihlerini karşılamasından sonra en az 3 (üç) yıl 

daha Tedarikçinin maliyet ve giderleri üzerinden Tedarikçinin tesislerinde/deposunda saklanacaktır; bu süreden 

sonra Alıcı, daha fazla talimat için Tedarikçi tarafından bilgilendirilecektir. 

 

Alıcı, modellerine, belgelerine ve Mallarına sürekli (" 7/24 ") erişime sahip olacaktır. Alıcı, dahili test işlemleri 

sırasında bulunma hakkına sahip olacaktır. Alıcı ziyaretleri en az üç (3) gün önceden ilan edecektir. 

  

Üretimin başlamasından sonra, Tedarikçi, önemli kilometre taşlarının durumunu (desen imalatı, döküm, ısıl 

işlem, kazıların incelemesi, son muayene) içeren ayrıntılı bir üretim ilerlemesi/durumu raporunu Alıcıya 

sunacaktır. Tedarikçi, ilk ilerleme raporunu, üretimin başlamasından sonraki en geç 7 gün içinde Alıcıya 

sunacaktır. 

 

Tedarikçinin üretim ilerleme/durum raporunun her bir temel kilometre taşına göre yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi ve herhangi bir önemli kilometre taşını üç (3) haftadan uzun bir süre geciktirmesi durumunda, Alıcı, 

Tedarikçinin uğradığı herhangi bir zarardan sorumlu olmaksızın, işlerin tamamlanması amacıyla malları derhal 
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devralma ve malların kendi tesislerine teslim etme hakkına sahiptir. Bu durumda Alıcı, Tedarikçiden SÖHŞ veya 

Genel Satınalma Şart ve Koşullarına ve işlerin tamamlanmasının tüm maliyetine göre sözleşme cezası talep etme 

hakkını saklı tutar. 

 

Dökümlerin talep süreci 

 

Alıcı, teslim edilen dökümlerin dökümün işlenmesiyle tespit edilebilecek kusurları olduğunu bilmelidir. Kusurlar 

Alıcı veya Tedarikçi tarafından Alıcının tesislerinde ve masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere giderilecektir. 

Alıcı tarafından işleme yöntemleri sırasında bu tür anormal kusurlar tespit edildiğinde, Alıcı, ilgili fotoğrafları 

içerecek kusurların planı/haritası ile aralığını ve büyüklüğünü Tedarikçiye bildirmekle yükümlü olacaktır. Alıcı, 

Tedarikçi ve Alıcı arasında yazılı mutabakat sağlanmadan önce hiçbir durumda tespit edilen kusurları 

kazmayacak ve onarmaya başlamayacaktır. 

 

Alıcı, tespit edilen kusurların maliyetlerini/giderlerini Tedarikçiye bildirmekle yükümlü olacaktır. Tedarikçi, 

onarım yöntemini ve maliyetlerini Alıcıya bildirmekle yükümlü olacaktır. Bu bildirim, tespit edilen kusurlar 

Tedarikçiye bildirildikten sonra en geç iş gününün sonunda yapılacaktır. Bu tür bir kusurun Alıcı tarafından 

onarıldığı kabul edilirse, Alıcı yapılan masraflar tutarında fatura düzenleme hakkına sahip olacaktır. Alıcı, bu tür 

faturalandırılmış maliyetleri Tedarikçiye yapılan ödemelere karşı mahsup etme hakkına sahip olacaktır. Kusurlar 

Tedarikçi tarafından giderilecekse, Tedarikçi bu onarımla ilgili tüm masrafları üstlenecektir. Onarılan dökümler, 

onarım için alındıktan sonra en geç 2 (iki) hafta içinde Alıcının tesislerine geri teslim edilecektir. 

 

Kusurlar için sınırlama standardı CCH 70 -3, aynı standart kapsamındaki Mallar için geçerli olacaktır. 

 

10. Garanti ve çözümler 

Tedarikçi Malların: 

• yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere (teknik standartlar dahil) uygun olacağını, 

• sözleşmeye ve Alıcının tüm talimatlarına uygun olacağını; 

• malzeme, tasarım veya işçilik hatalarından ve üçüncü şahısların haklarından ari olacağını, 

• sözleşmede belirtilen veya Sözleşmenin imzalanmasından önce Tedarikçiye bildirilen veya yokluğunda, bu 

Malların normal olarak kullanılacağı amaçlara uygun olacağını, 

• yeni ve kullanılmamış olacağını (aksi kararlaştırılmadıkça) temin eder. 

 

SÖHŞ tarafından ayrıca belirtilmedikçe, garanti süresi uygun teslimat tarihinden itibaren başlayacak ve eksiksiz 

ve uygun teslimattan sonra 24 (yirmi dört) ay olacaktır. 

 

Alıcının bildiriminden itibaren beş (5) gün içinde düzeltilmeyen herhangi bir garantinin ihlali veya Sözleşmenin 

başka bir ihlali durumunda, Alıcı, kendi takdirine bağlı olarak ve masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere 

aşağıdaki çözümlerden herhangi birini veya daha fazlasını uygulama hakkına sahiptir: 

• tedarikçiye, Sözleşmenin yerine getirilmesini sağlamak ve/veya kusurlu Malların derhal onarılmasını veya 

değiştirilmesini sağlamak için gerekli herhangi bir ek işi yapma fırsatı vermek; 

• malların Sözleşmeye uyması için gerekli olan ek işleri yapmak (veya üçüncü bir tarafa gerçekleştirme talimatı 

vermek); 

• başka herhangi bir Malı reddetmek; 

• garanti bonosunu nakde çevirmek; 

• tedarikçinin Sözleşmeyi ihlal etmesi sonucunda Alıcı tarafından maruz kalınabilecek zararları talep etmek; 

  

• Sözleşmeyi feshetmek; Böyle bir durumda, Alıcının Tedarikçiye tazminat yükümlülüğü yoktur ve Alıcının 

seçimine bağlı olarak, Tedarikçi, Mallar için Alıcıdan alınan her türlü ücreti Alıcıya geri ödeyecek ve Malları 

kendi masraf ve riski ile geri alacaktır. 

 

Alıcı için Sözleşme kapsamında mevcut olan haklar ve çözümler kümülatiftir ve yasalarda mevcut olan hak veya 

çözümlerden münhasır değildir. 

 

Onarılan veya değiştirilen Mallar için garanti süresi, orijinal garanti süresi ile aynı süre boyunca uzatılacak ve 

uygun onarım veya değiştirme tarihinden itibaren başlayacaktır. 

 

11. Sözleşme Cezası 

A. Teslimatta gecikme 

Sözleşme kapsamında herhangi bir geç teslimat durumunda, Alıcı, aksi kararlaştırılmadıkça, cezanın toplam 

toplamının söz konusu fiyatın KDV hariç % 10 'unu (yüzde on) aşmaması koşuluyla, her bir gecikme günü için 
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her bir Mal parçası için SÖHŞ'de belirtilen KDV hariç fiyatın % 0,5' i (yüzde sıfır virgül beş) oranında Sözleşme 

Cezasına hak kazanacaktır. 

 

B. Kesin Teminatların Karşılanmaması 

Tedarikçinin Sözleşme kapsamındaki Performans garantilerinden herhangi birini yerine getirmemesi durumunda, 

Alıcı, SGHŞ’de tanımlanan bir Sözleşme Cezasına hak kazanacaktır, ancak cezanın toplam tutarı, aksi 

kararlaştırılmadıkça, söz konusu fiyatın KDV hariç % 10 'unu (yüzde on) aşmayacaktır. 

 

C. Sözleşme cezalarının sınırlandırılması 

Gecikme ve Kesin Teminatlar dahil olmak üzere Sözleşmeye göre tüm sözleşme cezaları, aksi 

kararlaştırılmadıkça, söz konusu fiyatın KDV hariç % 20 'sini (yüzde yirmi) aşmayacaktır. 

 

12. Tazminat 

Tedarikçi, Alıcıyı, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini, Tedarikçinin, çalışanlarının, temsilcilerinin veya 

acentelerinin herhangi bir eylemi veya temerrüdünden kaynaklanan veya üçüncü tarafların talepleri de dahil 

olmak üzere Tedarikçinin, çalışanlarının, temsilcilerinin ve acentelerinin maruz kaldığı tüm taleplere, yasal 

işlemlere, maliyetlere, ücretlere, masraflara karşı tazmin edecek ve zararsız tutacaktır. Tedarikçi, herhangi bir 

sınırlama olmaksızın, söz konusu Malların üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddiaları dahil 

ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Mallarla bağlantılı olarak Alıcıya karşı üçüncü bir tarafça yapılan herhangi 

bir talepten dolayı Alıcıyı tazmin edecek ve zararsız tutacaktır. Alıcının talebi üzerine Tedarikçi, Alıcıyı 

herhangi bir üçüncü taraf talebine karşı savunacaktır. 

 

Tedarikçi, Tedarikçinin Malların tek sahibi olduğunu, herhangi bir kısıtlamadan, anlaşmadan veya sözleşmeden 

doğan taahhütlerden ari ve açık olduğunu ve Malların Alıcıya herhangi bir kısıtlamadan, anlaşmadan veya 

sözleşmeden doğan taahhütlerden ari olarak satılacağını ve devredileceğini teyit eder. 

 

Alıcı, kar, gelir, üretim, fırsat, iyi niyet veya itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 

Sözleşmeden veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir dolaylı veya sonuçta ortaya çıkan 

zarardan Tedarikçiye karşı sorumlu olmayacaktır. 

 

Tedarikçinin Sözleşmenin ihlaliyle bağlantılı tüm hasarların ve diğer taleplerin ödenmesine ilişkin toplam 

yükümlülüğü, SÖHŞ tarafından aksi belirtilmedikçe, toplam Sözleşme fiyatının KDV hariç maksimum % 100 

'ünü (yüzde yüz) aşmayacaktır. 

 

Alıcı, Tedarikçiye borçlu olduğu herhangi bir tutara karşı Sözleşme ile bağlantılı herhangi bir talebi mahsup 

etme hakkına sahiptir. 

 

13. Fesih / Cayma 

Tedarikçinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi veya Tedarikçinin iflas işlemlerine tabi 

olması veya Tedarikçinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremediği açıkça görülen diğer 

durumlarda, Alıcı Sözleşmeyi derhal tamamen feshetme ve halihazırda üretilen Malların ödeme karşılığında 

teslim edilmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. 

 

  

Alıcı, Tedarikçiye otuz (30) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi kısmen veya tamamen 

kolaylık sağlamak için feshedebilir. Böyle bir durumda Alıcı, Tedarikçiye teslim edilen ancak ödenmeyen 

Malların değerini ve Tedarikçinin teslim edilmemiş Mallar için makul bir şekilde maruz kaldığı kanıtlanmış 

doğrudan maliyeti ödeyecektir, ancak hiçbir durumda Sözleşme kapsamında kararlaştırılan Malların fiyatından 

fazla olmayacaktır. Tedarikçiye başka bir tazminat ödenmeyecektir. 

 

14. Temlikler 

Tedarikçi, Alıcının ön yazılı onayı olmadan, alacaklar da dahil olmak üzere hiçbir hakkı veya Sözleşmeden 

doğan herhangi bir yükümlülüğü herhangi bir üçüncü tarafa devretmeyecek, satmayacak, rehin vermeyecek veya 

başka bir şekilde devretmeyecektir. 

 

15. Uygulanacak Kanun ve Yargı Yetkisi 

Sözleşme, Alıcının kayıtlı olduğu ülkenin (ve / veya geçerli olduğu haliyle eyaletin) yasalarına tabidir, ancak 

kanunlar ihtilafı kuralları ve Uluslararası Mal Satışına İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu hariçtir. 
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Sözleşme ile bağlantılı olarak dostane bir şekilde çözülemeyen herhangi bir anlaşmazlık, Alıcının tescil 

yerindeki yetkili mahkemelerin yargı yetkisine sunulacaktır. 

 

16. Tebligatlar ve Değişiklikler 

Sözleşme kapsamındaki her türlü bildirim, talep, istek yazılı olacak ve şahsen teslim edildiğinde veya iadeli 

taahhütlü posta veya ilgili tarafın adresleriyle gönderildiğinde verilmiş sayılacaktır. 

 

Sözleşmedeki herhangi bir Değişikliğin geçerli olması için yazılı bir form gereklidir. 

 

17. Gizlilik 

Taraflar, Sözleşmenin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak farkına varabileceği tüm teknik, ticari, finansal, 

ekonomik ve diğer ticari bilgileri kesinlikle gizli tutmayı ve bu bilgileri Sözleşmenin yerine getirilmesinde 

doğrudan yer alan çalışanlar, temsilciler dışındaki herhangi bir kişiye vermemeyi taahhüt eder. 

 

Taraflar, bu tür gizli bilgilerin sunulduğu her bir çalışan veya temsilci veya acenteye, Tedarikçi ve Alıcı 

tarafından kararlaştırılan Sözleşme süresinin ötesinde bile bu bilgileri kesinlikle gizli tutma yükümlülüğü 

getirmeyi taahhüt eder. 

 

Tedarikçi, Alıcının önceden yazılı onayı olmadan Alıcı için tedarik hakkında herhangi bir bilgi yayınlamayacak 

veya tedariki referans olarak kullanmayacaktır. 

 

SÖHŞ tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Sözleşme kapsamındaki bir gizlilik yükümlülüğü, Malların teslim 

tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

 

18. Tedarikçinin Genel Koşullarının Hariç Tutulması 

SÖHŞ tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, yalnızca bu Satınalma Genel Hüküm ve Şartlarının 3. Maddesi 

kapsamındaki belgeler Sözleşmenin tek ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. Tedarikçinin teklifleri, 

kabulleri, şartnameleri veya benzeri belgelerle teslim edilen veya bu belgelerde yer alan hiçbir şart veya koşul 

(Tedarikçinin genel koşulları dahil) Sözleşmenin bir parçasını oluşturmayacaktır ve Tedarikçi, bu şart ve 

koşullara dayanmak zorunda kalabileceği herhangi bir haktan feragat eder. 

 

19. Yolsuzlukla mücadele maddesi 

Taraflar, Sözleşme süresi boyunca en yüksek etik ilkelere ve yolsuzlukla mücadele davranışlarına uyma 

konusunda anlaşmışlardır. 

 

Bu amacı karşılamak için, Taraflar aşağıdaki terimi tanımlar: "Yolsuzluk davranışı ", bir iş sözleşmesi almak, 

tutmak veya yönlendirmek veya bir ihale prosedürü veya bir sözleşme akdetmek ve tamamlamak ile ilgili olarak 

başka bir avantaj elde etmek, sürdürmek veya yönetmek amacıyla özel veya kamu sektörlerinde herhangi bir 

çalışan veya yasal bir organın üyesi konumundaki bir kişi tarafından kabul edilen veya bir kişi için harcamaların 

doğrudan veya dolaylı olarak ödenmesi veya kabul edilen bir teklif, vaat veya hükmün yanı sıra herhangi bir 

usulsüz avantajın talep edilmesini veya alınmasını ve ayrıca bir işlemi hızlandırmak, bir ödül, uygunsuz hediye, 

ağırlama şekli sağlama veya kabul etme çabasını içerir. 

  

Taraflar, kendileri tarafından kontrol edilen kişilerin de bu yolsuzlukla mücadele kurallarına uymasını 

sağlayacaktır. Taraflar ayrıca, İşçilerinden diğer tarafa karşı bu kurallara uymalarını talep etmeyi taahhüt ederler. 

 

Taraflardan her biri, diğer tarafın veya muhtemelen kontrol eden veya kontrol edilen kişinin sözleşmenin 

uygulanması sırasında doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla yolsuzluk davranışı kullandığını ve zamanında ve 

tatmin edici bir düzeltici önlem almadığını tespit ederse Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. 

 

20. Bölünebilirlik 

Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir ölçüde geçersiz veya icra edilemez olması halinde, 

Sözleşmenin geri kalan kısmı bundan etkilenmeyecektir. Taraflar, bu tür geçersiz veya uygulanamaz hükümlerin 

yenisiyle değiştirileceğini veya yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, asıl amacına en yakın şekilde 

uygulanacağını kabul ederler. 

 

21. Bütünlük 

Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve konusu ile ilgili olarak aralarındaki önceki 

herhangi bir sözleşmenin yerine geçer. 

 


