BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Satınalma Koşulları
Bu tür olaylar esnasında ve bunların bitiminden sonra iki hafta
içerisinde, bu olayların gayri ciddi zaman boyutlarını aşması ve
gereksinimlerimizin başka kanallardan tedarik yoluna gidilmesinin
gerekmesi durumunda büyük ölçüde sınırlanması durumunda – diğer
haklarımıza dokunulmaksızın – sözleşmeyi tümüyle veya kısmen
feshetme hakkına sahibiz.

Şirketler, kamu hukuku ve kamusal özel fon tüzel kişileri ile yapılan iş
faaliyetlerinde uygulanır.
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4.

Genel Bilgiler
Sadece bizim satınalma koşullarımız geçerlidir; bunlara karşı olan veya
tedarikçinin bizim satınalma koşullarımızdan ayrılan Genel Ticari
Koşulları, tarafımızdan kesin ve yazılı olarak onaylanması durumunda
kabul edilir. Tedarikçinin malını veya hizmetini (bundan sonra: Sözleşme
konusu) kabul etmek veya bunların ödenmesi onay anlamına gelmez.
Sözleşme ve Sözleşmede Değişiklikler Yapılması
Siparişler, anlaşmalar ve sevkiyat istemi ile bunların değiştirilmelerinin
ve tamamlanmalarının yazılı olarak yapılması gerekmektedir.
Her türlü sözlü anlaşmanın – satınalma koşullarımızla ilgili sonradan
yapılan değişiklikler ve ilaveler dâhil – geçerlilik kazanması için
tarafımızdan yazılı bir onay gerekmektedir.
Uzaktan veri aktarımı veya telefaks yoluyla yapılan bildirimler yazılı
form olarak geçerlidir.
Kesin olarak başka türlü kararlaştırılmamışsa maliyet ön hesapları
bağlayıcıdır ve bunun için ödeme yapılmaz.
Tedarikçinin sipariş kabulünü iki hafta içerisinde onaylamamış olması
durumunda tarafımız siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
Bir sipariş ve sevkiyat istemi planlaması çerçevesinde sevkiyat istemi
kendisine ulaşmasından sonra tedarikçinin iki iş günü içerisinde itiraz
etmemesi durumunda bağlayıcılık kazanır.
Robert Bosch GmbH’nın İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve
Sosyal Sorumluluk, T edarikçi Kalite Güvence Kılavuzu (QSL), Lojistik
El Kitabı ile Teslimat ve Paketleme Talimatları sözleşmenin
bileşenleridir.
Sevkiyat
Anlaşmalarımıza ve siparişlerimize getirilecek farklılıklar ancak önceden
tarafımızca verilen yazılı muvafakatname ile mümkündür.
Kararlaştırılmış terminler ve süreler bağlayıcıdır. Sevkiyat terminine
veya süresine uyulmasında temel ölçü emtianın tarafımıza girişidir.
Teslimatın „fabrikaya teslim“ (Inco-terms 2010’e göre DAP veya DDP)
olarak kararlaştırılmamış olması durumunda tedarikçi, emtiayı nakliyeci
ile kararlaştırılmış olan yükleme ve gönderim zamanını dikkate alarak
zamanında hazır bulundurmak zorundadır.
Tedarikçinin kurulum veya montaj işini üstlenmesi ve başka bir noktanın
kararlaştırılmaması durumunda tedarikçi, bundan farklı düzenlemelere
ilişkin çekinceli olarak, örn. yol masrafları, aletleri kullanımı ve harçlar
gibi gerekli yan giderleri üstlenir.
Kararlaştırılmış zamanlara uyulmaması durumunda yasal yönergeler
geçerlidir. Tedarikçinin, teslimatın zamanında yapılmasını veya
kararlaştırılmış kaliteyi engelleme olanağı doğuran üretim, malzeme
tedariki, teslimat zamanına uyulması veya benzeri durumlara ilişkin
sorunların ortaya çıkabileceğini tahmin etmesiyle bunu derhal siparişi
veren bölümümüze bildirecektir.
Gecikmeli teslimatın veya hizmetin çekincesiz olarak kabulü tarafımızca
daha sonraki sevkiyatlarda veya hizmetlerde gecikme olması durumunda
ortaya çıkan tazminat haklarımızdan feragat etmemiz anlamına gelmez;
bu, ilgili teslimat veya hizmet için tarafımızca borçlanılan meblağın
tamamen ödenmiş olmasına kadar geçerlidir.
Kısmi teslimatlara temel olarak izin verilmez, bu ancak tarafımızın kesin
muvafakati ile veya tarafımızca makul görülmesi durumunda
mümkündür.
Parça sayısı, ağırlıklar ve ölçüler için, başka bir kanıta ilişkin çekinceli
olarak, tarafımızın mal giriş kontrollerinde tespit edilen değerler
geçerlidir.
Ürün sevkiyatı kapsamında olan yazılımları dokümantasyonları ile
birlikte yasal olarak izin verilmiş sınırlar dâhilinde kullanma hakkına
sahibiz (Telif Hakları Yasası, madde 69a ve devamı).
Bu tür yazılımları dokümantasyonları ile birlikte kararlaştırılmış hizmet
özellikleriyle birlikte sözleşmeye uygun ürünün kullanımı için gerekli
kapsamda kullanma hakkına sahibiz. Kesin bir anlaşma olmaksızın bir
güvenlik kopyası hazırlama hakkına sahibiz.
Zorlayıcı Sebepler
Fors majör, grevler, elde olmayan nedenlerden kaynaklanan işletim
aksaklıkları, ayaklanmalar, resmi önlemler ve diğer kaçınılmaz olaylar
sürdükleri müddetçe bunlar tarafımızın zamanında yapılan teslimatı
kabul etme sorumluluğunu ortadan kaldırır.

5.

İrsaliye ve Fatura
Tarafımızdan yapılan siparişler ve sevkiyat istemlerinde belirtilen
bilgiler geçerlidir. Fatura tek nüsha olarak, fatura numarası ve diğer
sınıflandırma nitelikleri belirtilmek suretiyle ilgili baskılı adrese
yönlendirilecektir; fatura sevkiyat ekinde gönderilemez.

6.

Fiyatlandırma ve Risk Transferi
Özel bir anlaşma yapılmamışsa fiyatlar gümrüklendirilmiş olarak,
ambalaj dâhil fabrika teslimidir (Incoterms 2010’e göre DAP). İşlem
vergisi fiyatlara dâhil değildir. Tedarikçi, emtianın sipariş gereği teslim
edileceği yerde bulunan tarafımız görevlisince teslim alınmasına kadar
mal riskini taşır.

7.

Ödeme Koşulları
Özel bir anlaşma yapılmamışsa, faturanın ödenmesi ödeme talebinin
ödeme tarihinden ve hem faturanın hem de emtianın giriş veya hizmetin
yerine getirilmiş olma tarihinden itibaren 20 gün %3 indirimli veya 30
gün içerisinde kesintisiz olarak yapılır. Ödeme faturanın incelenmesi
açısından çekinceli olarak yapılır.

8.
8.1

Ayıp Tazminatı ve Regresyon
Teslimat, emtianın ayıpsız, özellikle doğru ve eksiksiz olmasına yönelik
ve faaliyetlerin düzenli seyrinde mümkün olan kontrolüne ilişkin,
çekinceli olarak kabul edilir. Ayıplar bulunduktan sonra tarafımızdan
derhal bildirilecektir. Bu açıdan tedarikçi ayıp bildirimlerinin
gecikmesinden dolayı itiraz hakkından feragat eder.
Bu aşamadan sonra başka düzenleme getirilmemişse, maddi ve hukuksal
hatalara ilişkin yasal yönergeler uygulanacaktır.
Eksiğin tamamlanması tarzına ilişkin seçim hakkı temel olarak
tarafımıza aittir. Tedarikçi eksiğin tarafımızdan seçilen telafi tarzının
orantısız maliyetlere bağlı olması durumunda buna itiraz edebilir.
Ayıpların ortadan kaldırılmasına ilişkin talebimiz üzerine tedarikçinin
derhal ayıpların ortadan kaldırılması faaliyetlerine geçmemesi
durumunda zorlayıcı durumlarda, özellikle acil tehlikelerin önlenmesi
veya daha büyük hasarlardan kaçınılması açısından tarafımız
tedarikçinin hesabına olan bu masrafları üstlenme veya üçüncü şahısların
üstlendirilmesine ilişkin girişim hakkına sahiptir.
Hukuki ayıplarda tedarikçi, hukuki ayıbın sorumluluğunda olmaması
dışında, tarafımıza üçüncü şahısların olası talep haklarını devreder.
Ayıp tazmin talep hakkı – kötü niyet vakaları dışında – zaman aşımı
süresi 3 yıldır. Söz konusu eşyanın normal kullanımına uyularak bir
inşaatta ya da ısıtma sisteminde kullanılması durumunda bu süre 66
aydır. Zaman aşımı süresi sözleşme konusunun teslimatıyla başlar (risk
transferi).
Tedarikçinin ek sevkiyat yapılarak eksiği tamamla sorumluluğu yerine
getirilmesi durumunda yedek olarak teslim edilen emtianın zaman aşımı
süresi bunun teslim edilmesiyle başlar. Tedarikçinin ek sevkiyatı sadece
iyi niyet gösterisi olarak, çekişmeden kaçınmak için veya tedarik
ilişkisinin devamını temin etmek amaçlı çekinceli olarak yaptığını kesin
ve belirli bir şekilde ifade etmesi durumunda bu değişir.
Sözleşme konusunun ayıplı teslimatından dolayı tarafımıza masraf
oluşması durumunda, özellikle nakliye, yol, iş, malzeme masrafları veya
normal kapsamı aşan mal giriş kontrolü masrafları durumunda bu
masraflar tedarikçi tarafından karşılanır.
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9.
9.1

Ürün Sorumluluğu

Tarafımızın ürün sorumluluğu temelinde taleple karşılaşması
durumunda, eğer bu zarar tedarikçinin teslim etmiş olduğu sözleşme
konusundaki bir hatadan kaynaklaşıyorsa tedarikçi, tarafımızın bu
taleplerin dışında kalmasını sağlamayı taahhüt eder. Eğer bir kabahatin
söz konusu olduğu mesuliyet mevcutsa bu ancak tedarikçinin kabahati
tespit edilmesinde geçerlidir. Hasar nedeninin tedarikçinin sorumluluk
alanında bulunması durumunda tedarikçi kanıt getirmek zorunluluğunu
taşır.
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Tedarikçi, madde 9.1’e ilişkin durumlarda olası bir hukuki takip işlemi
dâhil olmak üzere oluşan tüm masrafları üstlenmektedir.
Bunların dışında yasal yönergeler geçerlidir.
Tedarikçi tarafından teslimatı yapılmış olan sözleşme konusunun ayıplı
olmasından dolayı tamamen veya kısmen geri çağrılmasından önce
tedarikçi tarafımızdan bilgilendirilerek ve kendisine konuya müdahale
olanağı sağlanacak ve kendisiyle verimli bir uygulama konusunda
görüşülecektir.
Özel
bir
aciliyet
durumunda
tedarikçinin
bilgilendirilmesinin ve konuya müdahil edilmesinin mümkün olmadığı
durumlarda bu değişir. Tedarikçi tarafından teslimatı yapılmış olan
sözleşme konusunun ayıplı olmasından dolayı geri çağrılmasından
kaynaklanan masraflar tedarikçinin sorumluluğundadır.

10. Cayma ve Fesih Hakları
10.1. Aşağıdaki durumlarda, Yasal fesih hakkına ilaveten hemen geçerli
olmak üzere sözleşmeden cayma ya da sözleşmeyi fesih etme hakkına
sahibiz
Tedarikçinin müşterilerine tedarikte bulunmayı durdurması,
Tedarikçinin sahip olduğu finansal koşullarda bir bozulma ya
da bozulma tehditi olması ve bunun bir sonucu olarak bize
karşı bir tedarik zorunluluğunun yerine getirilmesinin tehlikeye
girmesi,
Tedarikçinin aciz ve aşırı borçluluk kriterlerini karşılaması ya
da
Tedarikçinin ödeme yapmayı durdurması,
10.2. Ayrıca tedarikçinin varlıkları ile ilgili olarak başlatılacak olan iflas ya da
bununla kıyaslanabilir borç tasfiyesi işlemleri ile ilgili başvuruda
bulunulması halinde sözleşmeden cayma ya da sözleşmeyi fesih etme
hakkına sahibiz.
10.3. Tedarikçi kısmen ifada bulunuyor ise, sadece kısmen ifadan menfaatimiz
yoksa sözleşmenin tamamını iptal etme hakkına sahibiz.
10.4. Yukarıda anılan sözleşme cayma hakları ya da ilgili fesih haklarına
istinaden sözlemeden caymamız ya da sözleşmeyi fesih etmemiz halinde,
tedarikçi sözleşmeden cayılmasından ya da sözleşmenin fesih
edilmesinden kaynaklanan haklardan sorumlu olmadıkça tedarikçi bunun
bir sonucu olarak ortaya çıkan kayıplar ve zararlar için bizi tazmin etme
zorunluluğu içerisindedir.
10.5. Yasal haklar ve talepler bu bölüm 10’nun içermiş olduğu düzenlemeler
ile sınırlı değildir.
11.

Çalışmaların Yürütülmesi
Sözleşmenin yerine getirilmesine ilişkin olarak fabrika arazisi üzerinde
çalışan kişiler ilgili işletmenin talimatlarına uymak zorundadır. Kasıtlı ve
kaba ihmal olarak sözleşmeye uymama sonucu tarafımızın yasal
temsilcileri veya icraat yardımcıları tarafından neden olunmadıkça,
fabrika arazisinde bulunan bu kişilerle ilgili kazalardan mesuliyet kabul
edilmez.

12.

Ek Tedarik
Tarafımızdan sağlanan maddeler, parçalar, mahfazalar ve özel ambalajlar
mülkiyetimiz altındadır. Bunlar ancak amaçlarına uygun olarak
kullanılabilir. Maddelerin işlenmesi ve parçaların kurulumu tarafımızdan
yapılacaktır. Tarafımızdan sağlanan bu ek tedariklerin toplam ürünün
değerine orantılı olarak bunların kullanımıyla elde edilen ve tedarikçi
tarafından tarafımız için saklanan ürünlerde ortak mülkiyete sahip
olmamıza ilişkin anlaşma mevcuttur.

13. Belgeler ve Gizlilik
13.1 Tarafımızdan ulaşılması mümkün kılınan tüm ticari ve teknik bilgiler
(teslim edilmiş objeler, belgeler veya yazılımlardan elde edilen özellikler
ve diğer bilgiler ve deneyimler dâhil), kamuca bilinen olduğu
belgelenemediği sürece, üçüncü şahıslara karşı gizli tutulacak ve bu,
tedarikçinin kendi işletmesinde sadece bunların tarafımıza yapılacak
sevkiyatın amacına uygun olarak ve zaruriyetten dolayı kullanımına izin
verilen ve aynı şekilde gizlilik kuralına uyması zorunlu olan kişiler için
de geçerli olacaktır; bu bilgiler sadece tarafımızın mülkiyeti altındadır.
Önceden kesin yazılı muvafakatimiz olmadan bu tür bilgiler – tarafımıza
yapılan sevkiyatlara ilişkin olanlar dışında – çoğaltılamaz ve ticari
amaçla kullanılamaz. Talebimiz üzere tarafımızdan gelen tüm bilgiler
(gereğinde hazırlanmış suretleri ve çizimleriyle birlikte) ve geri alınmak
üzere teslim edilmiş olan eşya derhal ve eksiksiz olarak tarafımıza
ulaştırılacak veya imha edilecektir.
Bu tür bilgiler (patentler, faydalı modeller, yarı iletken yonga koruma
yasası v.s. gibi fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması hakkı dâhil)
üzerinde tüm haklarımız saklıdır. Üçüncü şahıslardan tarafımıza intikal
ettirilmiş olan bilgiler için de bu hakların saklılığı üçüncü şahısların
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lehine olarak geçerlidir.
13.2 Tarafımızca tasarlanmış çizimler, modeller ve benzeri gibi belgeler
temelinde veya aktardığımız gizli bilgilerle veya tarafımız aletleriyle
veya taklitleriyle yapılmış ürünler tedarikçi tarafından kullanılamaz ve
üçüncü şahıslara teklif edilemez veya teslim edilemez. Bu, bu bağlamda
baskı siparişlerimiz için de geçerlidir.
14.

İhracat Kontrolü ve Gümrük
Tedarikçi, emtiasının (mükerrer) ihracatlarında Türkiye, Almanya,
Avrupa ABD ihracat ve gümrük mevzuatına ve emtiasının menşe
ülkesinin ihracat ve gümrük mevzuatına göre olası gerekli izinler
hakkında bilgileri iş belgelerinde tarafımıza belirtmeyi taahhüt eder.
Buna binaen tedarikçi ilgili emtia kalemlerine ilişkin olarak tekliflerinde,
sipariş onaylarında ve faturalarında en azından şu bilgileri aktarmak
zorundadır:
- Alman Dış Ticaret Yasası Eki AL’ye istinaden ihracat liste numarası
veya benzeri ilgili ihracat listelerinin liste pozisyonları,
- ABD emtiaları için US Export Administration Regulations (ABD
İhracat Kayıt Nizamnamesi) (EAR)’a ilişkin ECCN (Export Control
Classification Number) bilgileri

- Ticaret

politikasına istinaden teknoloji ve yazılım dâhil olmak üzere
emtiasının menşe ülkesi ve emtiasının bileşenleri,
- Emtianın ABD üzerinden sevk edilmiş, ABD’de üretilmiş veya
depolanmış veya ABD teknolojisinin yardımıyla üretilmiş olup
olmadığı,
- Emtiasının istatistik emtia numarası (HS-Code) ile
- Tarafımızdan gelecek olası soruların görüşülmesi için şirketinden bir
ilgili kişinin belirtilmesi.
Taleplerimiz üzerine tedarikçi emtiasına ilişkin tüm diğer dış ticaret
bilgilerini ve bileşenlerini yazılı olarak bildirmeyi ve (ilgili emtianın
sevkiyatından önce) bunların bileşenlerine ilişkin değişiklikleriyle ilgili
tüm mevcut bilgiyi yazılı olarak tarafımıza aktarmayı taahhüt eder.

15. Sosyal Sorumluluk ve Çevre Koruması
15.1 Tedarikçi, çalışanlarına karşı davranışlar, çevre koruma ve iş güvenliğine
ilişkin ilgili yasal düzenlemelere uymayı ve faaliyetlerinde insan ve
çevreye karşı olası olumsuz etkilerin azaltılması konusunda çalışacağını
taahhüt eder. Bununla ilgili olarak tedarikçi, olanakları çerçevesinde ISO
14001’e uygun bir yönetim sistemi kuracak ve geliştirecektir. Tedarikçi
ayrıca BM Küresel İlkeler Sözleşmesi temellerine uyacaktır. Bunlar esas
olarak uluslararası insan haklarının korunması, toplu görüşme hakları,
zorla çalıştırmanın ve çocuk işçi çalıştırmanın kaldırılması, işe alırken ve
çalıştırırken ayrımcılığın kaldırılması, çevre sorumluluğu ve yolsuzluğu
önleme ile ilgilidir. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne ilişkin ayrıntılı
bilgiler www.unglobalcompact.org sitesinden alınabilir.
15.2 Bir tedarikçinin tekrar ve tekrar yasayı ihlal etmesi ve/veya ilgili konuda
bir uyarı almış olmasına rağmen yasayı hala ihlal ediyor olması ve yasa
ihlalinin mümkün mertebe düzeltildiğini ve gelecekte başka yasa
ihlallerinin önlenmesi için uygun tedbirlerin alındığını kanıtlama
hususunda başarısız olması durumlarında, daha öncesinde haber
vermeksizin mevcut sözleşmeden cayma hakkını ya da sözleşmeyi fesih
etme hakkını saklı tutarız.
16.

İcra Yeri
İcra yeri, siparişe göre emtianın teslim edileceği veya hizmetin yerine
getirileceği yerdir.

17. Genel Belirlemeler
17.1 Bu koşulların belirlemelerinden ve buna ilişkin diğer anlaşmaların
birinin geçerliliğinin söz konusu olması veya kalkması durumunda, diğer
koşulların geçerliliği korunmuş kalır. Sözleşme tarafları, geçersiz olan
belirlemenin yerine buna ekonomik başarısı açısından mümkün
olduğunca en yakın başka bir düzenleme getirmeyi taahhüt ederler.
17.2 Sözleşme münasebetlerine ilişkin olarak, yasalar çatışması ve BM
Satınalma mevzuatı (CISG) göz önünde bulundurulmaksızın, sadece
Türk hukuku geçerlidir.
17.3 Dolaylı veya doğrudan sözleşmeye ilişkin olarak bu satınalma koşulları
temelinde ortaya çıkan tüm hukuki uzlaşmazlıklar için yetkili mahkeme
İstanbul mahkemeleridir. Tedarikçiyi, ayrıca merkezinin veya şubesinin
mahkemelerinin veya icra yeri mahkemesinin tarafımızca seçimine
ilişkin olarak dava etme hakkına sahibiz.

