Genel Şartlar ve Kayıtlar

1.

Tanımlar

"Sözleşme" Sipariş ile birlikte Genel Şartları İfade edecektir.
"Müşteri" Componenta'yla sözleşme yapan veya yapmak
isteyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
"Componenta" duruma göre Componenta Corporation'ı ya da
Componenta Corporation'ın Componenta tarafından verilen
fiyat teklifinde belirlenen şekilde Sözleşme akdeden iştirakini
ifade eder.
"Genel Şartlar" Madde 2'de verilen anlamı taşır.
"Incoterm" Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) Sözleşme
taraflarca ak-dedildiğinde yürürlükte olan, ICC tarafından
yayınlanmış Incoterms'de yer alan, ticaret terimleri yorumlama
uluslararası kurallarını ifade eder.
"Sipariş" Müşteri'nin Parça siparişini ifade eder.
"Parça" Componenta'nın Müşteri'ye tedarik edeceği parçaları
ifade eder.
2.

Uygulama Alanı

İşbu genel kayıt ve şartlar ("Genel Şartlar") Componenta
tarafından veya Componenta'ya yapılan tüm fiyat teklif talepleri,
fiyat teklifleri, teklifler, siparişler, teyitler, kabuller ve teslimatlar
için geçerlidir. Taraflar arasında aksi yazılı olarak açıkça
kararlaştırılmadıkça, işbu Genel Şartlar ile, Componenta ve
Müşteri arasındaki yazılı veya sözlü diğer herhangi bir anlaşma
arasında bir uyuşmazlık olması halinde, işbu Genel Şartlar
geçerli sayılacaktır. Müşteri'ye ait genel şartlar ve kayıtlar hiçbir
şekilde kabul edilmeyecektir.
3.

Teklifler ve siparişler

Müşteriler'in her tür fiyat teklifi isteğiyle birlikte, üretilecek
Parçalar'ın teknik özelliklerinin ve kabul için gerekli olan
muayene ve deneme tiplerinin bildirilmesi şarttır. Müşteri'nin
talebi üzerine Componenta Müşteri'ye Parçayı üretmek için
yazılı bir fiyat teklifi verebilir.
Yazılı fiyat teklifi söz konusu teklifte yer alan şartlar
çerçevesinde Parça'yı üretmek yönünde bir teklif teşkil
edecektir. Componenta ancak Componenta'nın teklifinin
Müşteri tarafından yazılı kabulu ile bağlı olacaktır. Eğer Müşteri
Componenta'nın teklifinde değişiklikler, sınırlamalar veya
taahhütler ile birlikte cevap bildirirse, söz konusu cevap
Müşterinin karşı teklifi sayılacaktır. Bu tür bir karşı teklif söz
konusu teklifin ancak Componenta tarafından yazılı surette
kabul edilmesi halinde ve kabul edildiği ölçüde kabulden itibaren
Componenta'yı bağlar.
Componenta, Müşteri'nin karşı teklifinde bulunmasını istediği
her tür değişiklik, sınırlama veya taahhüt ile ancak
Componenta'nın yazılı onayı olması halinde bağlı olacaktır.
Sipariş şu hallerden birinde kabul edilmiş sayılır:
(a)

Componenta'nın parçaları üretme teklifinin Müşteri
tarafından kesin bir biçimde kabul edilmesi ya da

(b)

Müşteri'nin karşı teklifinin Componenta tarafından
kabul edilmesi; bu noktada Sözleşme meydana gelir.

Componenta Müşteri'nin karşı teklifini yazılı olarak kabul etmez
de Parçaları Müşteri'ye teslim ederse teslimat gerçekleştirilmiş
sayılacak ve Sözleşme de Componenta'nın verdiği fiyat
teklifindeki şartlarla meydana gelmiş sayılacaktır.
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Sözleşme (Sözleşme gereğince akdedilecek belgeler ile birlikte)
taraflar arasındaki anlaşmanın ve mutabakatın tamamını
oluşturur ve o konuda taraflar arasındaki tekliflerin, önceki
anlaşmaların, düzenlemelerin ve mutabakatların hepsini
yürürlükten kaldırır. Tarafların her biri işbu Sözleşme'yi
akdederken Sözleşme tarihinden önce bir diğer tarafa ya da bir
diğer taraf adına beyan ya da tekeffül edilen, teminat akdi
yapılan ya da başka güvence verilen hiçbir hususa dayanmış
değildir (Sözleşme'de yer alan hususlar ile Sözleşme'de geçen
belgelerde yer alan hususlar hariçtir). Taraflardan her biri beyan
edilen, tekeffül edilen, teminat akdi yapılan ya da başka
güvence verilen bir husus dolayısıyla normalde sahip olacağı
hakların ve kanun yollarının hepsinden feragat eder.
4.

Tahminler

Müşteri Componenta’ya yazılı olarak haftalık sipariş tahmini
(“Periyodik Tahmin”) sunacaktır. Bu tahminde Müşteri’nin
Periyodik Tahminin sunulduğu haftayı takip eden on iki (12)
haftalık dönemde sipariş etmeyi planladığı parçaların cinsini ve
miktarını belirtecektir. On ikinci haftadan sonraki haftalar için
yapılan tahmin sadece bir belirtici tahmin olacaktır ve Müşteri
için hiçbir surette Parçaları sipariş etme/satın alma borcu teşkil
etmeyecektir. İlk altı (6) hafta için yapılan Periyodik Tahminler
sabit (“Dondurulmuş Dönem”) sayılır ve ancak karşılıklı
mutabakat ile değiştirilebilir.
Miktarlar esneklik sınırları içinde artabilir veya azalabilir. İlgili
döneme bağlı olarak söz konusu değişimler aşağıdaki
yüzdelerle sınırlıdır;
Dönem 1 teslimat haftasından 1-6 hafta önce dönem 2’den +/%0 tolerans
Dönem 2 teslimat haftasından 7-12 hafta önce teslimattan 13
hafta önce verilen temel seviyeden +/- %0 tolerans
Teslimat haftasından 13 hafta önce Parçaların miktarı ile ilgili
verilen tahmin, takip eden haftalar için temel seviyeyi teşkil
edecektir.
Bu yüzden anlaşılmalıdır ki, şüpheye mahal vermemek adına,
Dondurulmuş Dönemi takip eden altı hafta yukarıdaki yüzdenin
uygulanmasından doğan en az miktar açısından sabit
sayılacaktır.
Yüzdelik olarak ifade edilen yukarıdaki tolerans artışı, üretim
kapasitesinin yatırım ihtiyacı olmadan onaylanabildiği durumda
uygulanabilirdir. Tolerans artışının bir üretim biriminde yatırım
gerektirmesi halinde, tedarik için ayrı bir anlaşma yapılacak ve
yukarıdaki toleranslar otomatik olarak uygulanmayacaktır.
Müşteri, bir Periyodik Tahminin seri üretim siparişi olarak
sayılmayacağını kabul eder. Müşteri seri üretim siparişlerini
Periyodik Tahminlere ek olarak gönderecektir. Söz konusu
siparişler teslimattan en az yedi (7) hafta önce gönderilecektir.
5.

Fikri Mülkiyet Hakları

Parçalar'ın, hepsi Müşteri'nin bildirdiği teknik özelliklere uygun
olarak üretilir. Componenta'nın ürettiği Parçalar'ın teknik ve
sınai işlevselliğinden her zaman için Müşteri sorumludur. Söz
konusu
durum,
Müşteri'nin
isteği
olsun
olmasın,
Componenta'nın Müşteri tarafından bildirilen teknik özellikler
üzerinde değişiklik önerdiği ve Müşteri'nin söz konusu
değişiklikleri onayladığı hallerde de geçerlidir. Yukarıdakilerden
ayrı olarak, DJ jantları ve Maxx jantları Componenta’nın
bildirdiği teknik özelliklere uygun olarak üretilir.
Aksi özellikle kararlaştırılmadıkça, ürettiği Parçalar'ın tasarımını
Componenta yapmamaktadır. Taraflar, Componenta'nın
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Müşteri tarafından bildirmiş olan teknik özelliklere dayanarak bir
kalıp, teçhizat veya araç tasarımı yapacağını kararlaştırırsa, o
tasarıma uygun olarak üretilen Parçalar'ın teknik ve sınai
işlevselliğinden Müşteri sorumlu olacaktır.

(b)

bilgiyi, açıklayan taraftan (doğrudan ya da dolaylı)
almayan bir üçüncü kişi tarafından hukuka uygun
olarak, açıklayan taraftan sonra açıklanan bilgiler

(c)

bilgi alan taraf bilgiyi aldığında halka mal olmuş olan
ya da aldıktan sonra halka mal olan ve işbu maddenin
hükümlerini ya da başka gizlilik yükümlülüğü ihlal
edilmeksizin halka mal olmuş olan bilgiler

(d)

açıklanması kanun, düzenleme, emir ya da
düzenleme mercileri tarafından zorunlu tutulan
bilgiler.

Müşterinin Componenta'ya Parçaları üretirken kullanacağı
özellikleri, çizimleri, modelleri, araçları, donanımları ya da
kalıpları veya başka materyalleri (kısaca Materyaller) temin
ettiği takdirde:
(a)

(b)

Müşteri Componenta'ya Sözleşme'den doğan
edimlerini ifa etmek amacıyla Materyaller'i kullanmak
için münhasır olmayan, ücretsiz, gayrikabil-i rücu
lisansı işbu belgeyle verir; ve
Müşteri işbu belgeyle Componenta'ya Parça'nın
kendisinin veya Materyaller'in Parça üretiminde
kullanılmasının hiçbir üçüncü kişiye ait bir fikri
mülkiyet hakkına tecavüz oluşturmayacağını beyan
ve tekeffül eder.

Müşteri'nin temin ettiği Materyaller'in Componenta tarafından
kullanılmasından veya Parça'nın Componenta tarafından
üretilmesinden ötürü (kalıpların, donanımların, araçların ya da
Parçalar'ın tasarımını Componenta yapmış olsun olmasın) bir
üçüncü kişinin Componenta'ya karşı ileri sürecekleri hak
iddiasına doğrudan ya da dolaylı surette, kısmen ya da
tamamen neden olan ve Componenta'nın üstlendiği ya da
maruz kaldığı her tür zarar, ziyan, borç, maliyet ve masrafa
(buna hukuk hizmetlerinin ve başka profesyonel hizmetlerin
masrafı da dahildir (kısaca Zararlar) karşı Müşteri,
Componenta'nın maruz kaldığı zararı tamamen tazmin edecek
ve zarar görmemesini sağlayacaktır.
Componenta'nın Sözleşme'den doğan edimlerini ifa etmede
kullandığı üretim yöntemleri ve süreçleri, üretim araçları, üretim
çalışmaları, araştırma veya patentleri üzerindeki ve onlara
yönelik fikri mülkiyet hakları Componenta'nın ya da onun
üçüncü kişi lisans vereninin (malik hangisi ise) mülkiyetinde
kalacaktır. Sözleşme'deki hiç bir husus (Parçaların teslimatı
dahil) Müşteri'ye söz konusu üretim yöntemleri ve süreçleri,
üretim araçları, üretim çalışmaları, araştırma ya da patentler
üzerinde mülkiyet ya da fikri mülkiyet hakkı kazandırmayacaktır
ve söz konusu üretim yöntemlerine ve süreçlerine, üretim
araçlarına, üretim çalışmalarına, araştırma ve patentlere ilişkin
her tür bilgi Componenta'nın Gizli Bilgisi olarak
nitelendirilecektir.
DJ jantları ve Maxx jantları Componenta’nın bildirdiği teknik
özelliklere uygun olarak üretilir. DJ jantlarının ve Maxx
jantlarının teknik ve sınai işlevselliğinden Componenta sorumlu
olacaktır. Dj jantları ve Maxx jantlarına ilişkin tasarım ve teknik
özellikler üzerindeki ve onlara yönelik fikri mülkiyet hakları yalnız
Componenta’nın mülkiyetinde kalacaktır. Sözleşmedeki hiçbir
husus (Dj jantlarının ve Maxx jantlarının teslimatı dahil)
Müşteri’ye Dj jantları ve Maxx jantlarına ilişkin tasarım ve teknik
özellikler üzerindeki fikri mülkiyet haklarını veya mülkiyetini
kazandırmayacaktır.
6.

Gizlilik

Tarafların hiç biri ("bilgi alan taraf") teknik özellikler, çizimler ve
diğer teknik belgeler, ticari bilgiler ve know-how, fiyatlama
bilgisi, maliyetler, hacimleri, idari ve operasyonel bilgiler gibi
karşı taraftan ("açıklayan taraf) her ne surette olursa olsun
Sözleşme nedeniyle ya da dolayısıyla alınan gizli nitelikteki
hiçbir bilgi aşağıdaki istisnalar dışında açıklayan tarafın yazılı
iznini önceden almaksızın üçüncü kişilere açıklanmayacak ve
Sözleşme'nin
usulünce
ifasından
başka
amaçla
kullanılmayacaktır:
(a)

Tarafların her biri Gizli Bilgi'nin paylaşıldığı taşeron ya
da üçüncü kişinin de yukarıda yer alan gizlilik
yükümlülüklerine uymasını temin edecektir.

Bilgi alan tarafın açıklayan taraftan almadan önce ve
gizlilik yükümlülüğü olmaksızın bildiği bilgiler
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Taraflardan birinin bir Sözleşme'yi akdetmeden önce
veya akdettikten sonra diğerine temin ettiği, Parça'ya
veya üretimine ilişkin teknik şartname, çizimler ve
diğer teknik dokümanların hepsi, temin eden tarafın
mülkiyetinde olmaya devam eder. Kendisine bu
nitelikte bir teknik şartname, çizim veya başka teknik
belge temin edilen taraf o belgeleri ancak temin
edilme amacı doğrultusunda kullanabilir. Söz konusu
belgeler veya belgelerdeki bilgiler çoğaltılamaz,
kopyalanamaz veya üçüncü bir kişinin bilgisine başka
surette tahsis veya teslim edilemez.
7.

Kalıplar, teçhizatlar ve araçlar

Müşteri'nin temin ettiği her tür üretim kalıbı, teçhizatı ve aracı
net bir şekilde işaretlenecek ve Componenta'nın belirlediği
üretim yerine ücretsiz olarak tedarik edilecektir. Kalıpların,
teçhizatların ve araçların çizimlerle ve teknik şartnameyle
tamamen örtüşmesini Müşteri temin edecektir.
Taraflar bir Parça'nın üretiminde kullanılacak kalıpları,
teçhizatları veya araçları Componenta'nın yapacağını veya
yaptıracağını kararlaştırırlarsa, söz konusu kalıp, teçhizat veya
araç Componenta'nın üretim tekniklerini göz önüne alarak,
Müşteri'nin teknik şartnamesine uygun olarak ve Müşteri ile
kararlaştırılan şekilde üretilecektir.
Aksi kararlaştırılmadıkça, Müşteri'nin temin ettiği veya duruma
göre, Müşteri'nin talebi üzerine Componenta'nın yaptığı her tür
kalıp, teçhizat ve araç, Müşteri bunların ödemelerini gereğince
yapmış olması şartıyla, Müşteri'nin mülkü olmaya devam eder.
Kalıplar, teçhizatlar ve araçlar seri üretim boyunca ve seri
üretimin bitimini izleyen on iki (12) ay boyunca hasar
sorumluluğu Müşteri'ye ait olarak Componenta'da muhafaza
edilecektir. Müşteri maliyeti kendisine ait olacak şekilde kalıp,
teçhizat ve araçları sigorta ettirecektir. Bir Parça'nın seri üretimi
olduğu sürece Componenta onunla ilgili kalıpları, teçhizatları ve
araçları ücretsiz olarak muhafaza edecektir. Bir Parça'nın seri
üretiminin kalmaması durumunda Componenta Müşteri'den
Componenta tarafından belirlenen bir depolama ücreti alacaktır.
Componenta'da muhafaza edilen kalıplar, teçhizat ve araçlar,
Müşteri'nin veya Componenta'nın talebi üzerine, normal
yıpranma göz önüne alınmak kaydıyla maliyet ve hasar
sorumluluğu Müşteri'ye ait olarak iade edilecektir.
Aksi kararlaştırılmadıkça, kalıpların, teçhizatlar ın ve araçların
yapım maliyeti ile onların yenisiyle değiştirilme veya bakım
maliyeti Müşteriye ait olacaktır ve bu maliyetler tedarik edilen
Parçalar'dan bağımsız olarak fatura edilecektir.
İster Müşteri tarafından tedarik edilmiş olsun ister yukarıdaki
hükümler çerçevesinde Componenta tarafından yapılmış olsun,
Müşteri'nin önceden verilmiş yazılı muvafakati olmadan
Componenta işbu Madde 6'da 7’de bahse-dilen kalıpları,
teçhizatları ve araçları bir üçüncü kişi için kullanamaz ve bir
üçüncü kişiye temin edemez.
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8.

Kabul

Componenta bir Parça'nın seri üretimine başlamadan önce, söz
konusu Parça'nın ilk numunesi, Müşteri tarafından kabul
edilecektir. Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, kabul Müşteri'nin
adresinde, masrafı Müşteri'ye ait olmak üzere gerçekleştirilecek
ve kabul için verilen ilk numunenin tesliminden sonra mümkün
olan en kısa zamanda kabul Componenta'ya yazılı olarak
bildirilecektir. Müşteri, kabul için olan ilk numunenin tesliminden
itibaren iki (2) hafta içinde bu numuneye itiraz etmezse, ilk
numune Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

teslim etmemesi nedeniyle Müşteri'nin uğraması muhtemel
zararın dürüst bir ön tahminini oluşturduğu konusunda
mutabıktır.
Müşteri yukarıdaki hükümler çerçevesinde en yüksek tazminat
miktarına hak kazansa ve teslimat hala gerçekleşmemişse
Müşteri, Componenta'ya bir (1) haftadan kısa olamayan makul
bir süre içinde teslimat yapmasını isteyen bir ihbarname
gönderebilir. Bu süre zarfında da teslimat gerçekleşmemiş ise,
Müşteri teslim edilmemiş Parçalar açısından derhal hüküm ifade
etmek üzere Sözleşme'yi feshedebilir.

Müşteri ilk numunenin yazılı kabulünü vermezse, vermediği
sürece Componenta Parçaların üretimine başlamak zorunda
olmayacaktır. Numunenin yazılı kabulünün Componenta'ya
teslim edilmesindeki gecikme Müşteri'nin gecikmesi neden
olmuşsa Componenta Madde 910 çerçevesinde sorumlu
olmayacaktır.

İşbu Madde 910'da düzenlenen, tazminat ve derhal fesih hakkı,
Müşteri'nin ödemesini yaptığı halde teslim edilmeyen Parçaların
parasının iadesi ile birlikte Müşteri'nin teslimatın gecikmesi
halinde başvurabileceği yegane kanun yollarıdır.

9.

Müşteri teslimatı zamanında alamayacaksa veya teslimatın
gecikeceği belliyse, bu durumu ve eğer fiilen mümkünse
gecikme nedenini ve tahminî gecikme süresini gecikmeksizin
Componenta'ya bildirecektir. Componenta teslimat konusunu,
hasar sorumluluğu ve maliyeti Müşteri'ye ait olmak üzere
muhafaza edecektir. Müşteri'nin talebi üzerine Componenta,
maliyeti Müşteri'ye ait olacak şekilde Parçaları sigorta
ettirecektir.

Deneme

Denemenin türü ve kapsamı, geçerli olacak standartlar ve
sınıflandırmalar ile tolerans türlerinin hepsi Müşteri'ye fiyat teklifi
talebiyle veya siparişle birlikte gönderilecek çizimlerde ve teknik
şartnamede belirtilecek ve Componenta ile Müşteri arasındaki
Sözleşme'de teyit edilecektir.
Taraflar yukarıdaki hükümler çerçevesinde deneme ve teknik
gerekler üzerinde anlaşamazlarsa, görsel muayene veya
deneme Componenta'nın adresinde veya Componenta'nın
uygun bulacağı bir başka yerde, söz konusu parçaların üretildiği
ülkede genel olarak kabul görmüş sanayi standartlarına uygun
olarak yapılacaktır.
Componenta yapılan denemelere ilişikin tutanak tutulacak
tutacak ve işbu tutanaklar Müşteri'ye gönderilecektir. Eğer
denemeler sonucunda söz konusu Parça kararlaştırılmış teknik
şartnameye uymaz ve Müşteri de Parça'yı kabul etmezse,
Componenta Parça'nın kararlaştırılmış teknik şartlara uygun
şekilde üzerinde yeniden çalışarak uygun önlemleri alacaktır.
Müşteri'nin talebi üzerine Parça'nın üzerinde yeniden
çalışıldıktan sonra yeni bir deneme yapılacaktır.
10.

Son Tarihler ve Componenta'nın gecikmeden
doğan sorumluluğu

Fiyat teklifinde bildirilen teslimat tarihleri tahmini niteliktedir ve
aksi açıkça kararlaştırılmadıkça Componenta'yı bağlayıcı
değildir. Aksi açıkça ve yazılı olarak (kesin teslimat saati ile
birlikte) kararlaştırılmadıkça tahminidir ve teslimat saati de
esaslı bir unsur değildir.
Componenta teslimatı zamanında yapamayacaksa veya
teslimatın gecikeceği belliyse, bu durumu ve eğer fiilen
mümkünse gecikme nedenini ve tahminî teslimat zamanını
Müşteri'ye gecikmeden bildirecektir. Gecikmeye (kısmen ya da
tamamen) Müşteri veya (Madde 187'de gösterilen) mücbir
sebep hali neden oluyorsa, teslimatın son tarihi, duruma göre
olayın özel koşullarını göz önüne alarak belirlenen makul bir
süre kadar ya da en azından mücbir sebebin ya da Müşteri
gecikmesinin süresi kadar uzatılacaktır.
Teslimatta yalnız Componenta'ya atfedilebilecek bir nedenden
dolayı bir gecikme olması halinde Müşteri teslimatın geciken
kısmı karşılığında (KDV %0) teslimat karşılığında, gecikilen
birbirini izleyen her beş (5) iş günlük dönem için kararlaştırılmış
fiyatın %0,5'ine eşit miktarda bir tazminat almaya hak
kazanacaktır. Componenta'nın teslimatın geciken kısmı
karşılığında (KDV %0) gecikmeden doğan azami sorumluluğu
her halükarda kararlaştırılmış fiyatın %75, 0'iyle 5'iyle sınırlı
olacaktır. Son teslimat tarihini izleyen üç (3) ay içinde tazminat
talebinde bulunmazsa, Müşteri tazminat alma hakkından
feragat etmiş sayılacaktır. Müşteri ile Componenta işbu
maddede bahsedilen tazminat tutarlarının cezai şart olarak
yorumlanacağı, her koşul açısından adil ve makul oldukları ve
Componenta'nın Parçaları kararlaştırılan son teslim tarihinde
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11.

Müşterinin gecikmeden doğan sorumluluğu

Müşteri'nin gecikmesinin nedeni Madde 187'de gösterilen bir
mücbir sebep hali değilse, Componenta Müşteri'ye teslimatı
makul bir süre içinde almasını zorunlu tutan bir ihbarname
verebilir. Componenta ayrıca teslimatın yapılmamasından
doğan zarar ve/veya ziyan nedeniyle maruz kaldığı zararları
Müşteri'den talep etme hakkına sahiptir.
Müşteri teslimatı kararlaştırılmış tarihte alamayacaksa teslimata
ilişkin ödemelerin tamamını, teslimat başta kararlaştırılmış olan
tarihte yapılmış-casına yapmaya devam edecektir.
12.

Teslimat koşulu ve Müşterinin İncelemesi

Teslimat ve Parçaların hasar sorumluluğu için hangi
INCOTERM'lerin geçerli olduğunu taraflar kararlaştırabilir. Eğer
INCOTERM kararlaştırılmazsa INCOTERM'lerin taraflar
Sözleşme'yi akdettiğinde geçerli olan hali çerçevesinde yorum
yapılacaktır. Parçaların teslimatı ve hasar sorumluluğunun yer
değiştirmesi taraflar arasında kararlaştırılan INCOTERM
hükümlerine tabi olacaktır.
Taraflar teslimat şartı kararlaştırmazsa Taraflar "Fabrikada
Teslim" usulü, ambalajsız olarak teslim edilecek ve Parçaların
hasar sorumluluğu Fabrika Teslim INCOTERM'i çerçevesinde
yer değiştirecektir.
Müşteri Parçaları, üzerlerinde nakliye hasarı veya miktarda
farklılık olup olmadığını görmek amacıyla muayene etmek ve
nakliye senedine not düşmek suretiyle hasarı veya değişikliği
derhal
taşıyıcıya
bildirmek
zorundadır.
Componenta
kararlaştırılan INCOTERM çerçevesinde nakliyede söz konusu
olan
hasar
sorumluluğunu
yüklenmiş
ise
Müşteri
Componenta'ya da hasarı ve/veya değişikliği hem de ilgili
teslimat ile birlikte tedarik edilmiş belgelerle teslim alınan
miktarlar arasındaki farkları derhal teslimattan itibaren 24 saat
içinde bildirecektir. Eğer Konşimento (BOL) / Karayolu taşıma
Belgesi (CMR) veya sevk irsaliyesi herhangi bir bildirim olmadan
imzalanmış ise, bu teslimatın bütünüyle teslim alınmış
olduğunun
ve
Componenta’ya
daha
fazla
rücu
edilemeyeceğinin onayı olacaktır. Müşteri Parçaları teslimattan
hemen sonra inceleyecektir. Müşteri ayrıca makineyi
çalıştırdıktan sonra ve bir Parçayı takarken ya da kullanırken de
Parçayı tekrar İnceleyecektir. Müşteri incelemede bulduğu her
tür ayıbı derhal Componenta'ya bildirecektir.

13.

Miktarlar
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Makineyle yapılan Müşteri tarafından, seri üretimde yapılan ve
teslim edilen Parçalar'ın belli adedine kadar tolerans
tanınacaktırır. Taraflar arasında başka bir anlaşma yoksa,
kararlaştırılmış Parça adedinin +/- %5'i kadar tolerans tanınır.
14.

Fiyatlar ve ödeme koşulları

Aksi kararlaştırılmamışsa, Componenta tarafından sunulan
taban fiyat teklifi birim fiyattır. Componenta taban fiyatları her
takvim yılında bir kere arttırabilir. Ayrıca koşullarda taban
fiyatının yükseltilmesini Componenta açısından makul kılan bir
değişiklik olursa Componenta taban fiyatlarını değiştirme
hakkına sahip olacaktır. Enerji ve hammadde ek ücretleri
(zaman zaman Componenta tarafından tadil edilmiş hali
itibariyle) taban fiyatlara eklenecektir. Taban fiyatları ve ek
ücretlere vergi dahil olmayıp; vergi, ilgili mevzuat çerçevesinde,
taban fiyatların ve ek ücretlerin üzerine eklenecek ve Müşteri
tarafından ödenecektir.
Aksi kararlaştırılmadıkça ödeme, fatura tarihinden itibaren on
dört (14) gün içinde yapılacaktır. Componenta Sözleme
şartlarına göre vadesinde yapılmayan her ödeme üzerinden
faize hak kazanacaktır ve faiz de, yıllık %12 oranında vade
tarihinden başlayıp ödemenin yapıldığı güne kadar, o gün de
dahil olmak üzere her gün işleyecektir. Faize ek olarak
Componenta, telafi masrafları için 40 EUR sabit meblağ almaya,
ayrıca söz konusu sabit meblağı aşan ve Müşteri’nin geç
ödemesinden kaynaklanan telafi masraflarını almaya hak
kazanacaktır.
Müşteri'nin vadesinde ödeme yapamayacağının muhtemel
olması halinde, Componenta Müşteri'yi bu hususta yazılı olarak
bilgilendirdikten sonra, ödeme şartlarını değiştirebilir veya tüm
sözleşmelerin ifasını, Müşteri'nin ödeme yükümlülüklerini yerine
getirebileceğini gösteren yeterli teminat sağlayana kadar askıya
alabilir. Müşteri ödemeyi vadesinde yapmazsa Componenta
Müşteri'ye işbu belgeyi yazılı olarak bildirdikten sonra ödeme
şartlarını değiştirebilir veya tüm sözleşmelerin ifasını, ödemenin
usulün¬ce yapılmasına kadar askıya alabilir. Müşteri vadesi
gelen meblağı, vade tarihini izleyen otuz (30) gün içinde
ödemezse Componenta ihbarname vererek tüm sözleşmeleri
derhal hüküm ifade etmek üzere feshetme ve uğradığı zararın
tazminini talep etme hakkına sahip olacaktır.

yeniden çalışır hale getirmesi gibi bir nedenden ileri gelen
ayıptan Componenta sorumlu olmayacaktır. Componenta'nın
tekeffül sorumluluğu olağan yıpranmayı kapsamaz.
Bir Parça'nın kararlaştırılmış teknik özelliklere ya da ilk
numunelere uymadığı karşılıklı olarak tespit edildiğinde
Componenta, kendi takdirine bağlı olarak:


Müşteri'yi teknik özelliklere ya da ilk numuneye
uymadığı kabul edilmiş Parçaların değerince
alacaklandıracaktır, ya da



Ayıplı Parça'yı diğer bir Parça ile değiştirecektir; ya da



Parçayı kararlaştırılmış teknik özelliklere ya da ilk
numuneye uygun olacak şekilde, tekrar çalışır hale
getirecek ya da onaracaktır.

Componenta işbu maddeden doğan edimlerini yeni ya da
yeniden işlenmiş/onarılmış Parça teslim ederek ya da uygun
olmayan Parça'nın fiyatını Müşteri'ye alacak kaydederek ifa
eder.
Bir teslimatta yer alan Parçalar'ın belli bir kısmı kararlaştırılmış
teknik özelliklere veya ilk numuneye uygun değilse Componenta
sadece uygun olmayan Parçaları (Sözleşme çerçevesinde)
yenisiyle değiştirmek, yeniden işlemek/onarmak ya da fiyatını
karşı tarafa alacak saymak zorunda olacaktır.
Componenta Müşteri'nin adresinde gerçekleştirilmesini daha
uygun bulmadıkça, bir Parça üzerinde tekrar çalışılması ya da
onarım Componenta'nın adresinde gerçekleştirilecektir.
Müşteri'nin işbu Madde gereğince sahip olacağı kanun yollarına
rağmen, Componenta şu hususlardan sorumlu olmayacaktır:
(a)

Müşteri ya da bir üçüncü kişi tarafından, uygun
olmayan Parçalar üzerinde ya da yeni ya da üzerinde
açılmış/onarılmış Parçalar gerçekleşecek, ıslah,
çalıştırma ve inceleme dahil her tür işlemin masrafları

(b)

Parçaların ve Parçalardan ayrı öğelerin sökülmesi ve
takılması
masrafı.
Müşteri
ilgili
Parça'yı
Componenta'ya vermeden önce (maliyeti kendine ait
olarak) sökecek ve Componenta'nın işbu madde
gereğince verdiği onatılmış ya da eskisinin yerine
verilmiş Parça'yı kullanarak söz konusu ürünü
(maliyeti kendine ait olarak) monte etmekten sorumlu
olacaktır.

Müşteri teslimatın ödemesini yapana kadar Componenta
Müşteri'nin çizimlerini, kalıplarını, teçhizatlarını ve araçlarını
alıkoyma hakkına sahip olacaktır.
Müşteri bir sözleşmeden doğan geçerli bir fatura gereğince
vadesi gelen bir ödemeyi Müşteri'nin Componenta'ya yönelik,
Sözleşme'den ya da başka şekilde doğan borcu ile takas etme
hakkına sahip değildir.
15.

Mülkiyeti Muhafaza

Müşteri teslim edilen Parçaların tüm ödemesini yapana kadar
Componenta Parçalar üzerindeki mülkiyet hakkını saklı tutar.
Mülkiyet hakkının muhafazasına ilişkin işbu hüküm Türkiye'de
kurulmuş bir Componenta group şirketinden yapılan
teslimatlarda geçerli değildir.
16.

Tekeffül ve sorumluluk

Componenta'nın teslim ettiği Parçalar teslimattan sonraki 12 ay
boyunca Müşteri'nin sağladığı çizimlere ve teknik özelliklere ya
da Müşteri'nin mu¬tabık olduğu ilk numuneye uygun olacaktır.
Müşteri'nin kusurlu tasarımının, Müşteri tarafından sağlanan
veya Müşteri için yapılan kalıpların, teçhizatların ya da araçların
veya Müşteri tarafından ya da adına sağlanan herhangi bir
hammadde ya da bileşenin neden olduğu ayıptan Componenta
sorumlu olmayacaktır. Hasar sorumluluğunun devrinden sonra
ortaya çıkan, Müşteri'nin Componenta'yla yapılmış yazılı
anlaşması olmaksızın Sözleşme'de belirtilen çalıştırma
şartlarına uymaması, Parça'yı yanlış kullanması veya monte
etmesi, Parça'ya yetersiz bakım yapması, onarması ya da
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Müşteri işbu Madde 14'ten 16’dan doğan haklarını yitirme riskini
alarak, ayıpları keşfeder keşfetmez reddedecek ve görünen
ayıplarda fiili teslimat tarihini izleyen on beş (15) gün içinde,
diğer ayıplarda teslimat tarihini izleyen on iki (12) ay içinde en
kısa zamanda yenisiyle değiştirilmesini ya da üzerlerinde
yeniden çalışılmasını ya da bir alacak senedi talep edecektir. Bu
son tarihlerin hitamı üzerine, Müşteri'nin bir Parça'daki ayıp ile
ilgili hiçbir rücu hakkı kalmayacaktır.
Müşteri tarafından ya da talebiyle, Componenta'yla
anlaşmaksızın Parça'nın tekrar çalışılır hale getirilir ya da
onarımı ya da modifikasyonu gerçekleşirse Componenta'nın
işbu Madde 15'ten 16’dan doğan yükümlülükleri söz konusu
olmayacaktır. Bu türden her tekrar çalışmanın, modifikasyonun
ve onarımın riski ve maliyeti Müşteri'ye aittir.
Companenta işbu Madde 15'ten 16’dan doğan borçlarını makul
bir süre içinde ifa etmezse, Müşteri, Componenta'ya bunların ifa
edilecekleri makul tarihi be-lirten bir ihbarname verebilir.
Componenta borçlarını sözkonusu son tarihe kadar ifa etmezse
Müşteri kendi isteğine bağlı olarak,


makul
hareket
etmek
kaydıyla
masrafı
Componenta'ya ait olmak üze¬re yeni Parçalar veya
Parçalar'ın üzerinde tekrar çalışılmasını/onarımını
üçüncü kişilere sipariş edebilir, ya da
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fiyatta makul bir indirim talep edebilir.

Parçadaki ayıp esaslı ise, Müşteri Sözleşme'yi ayıplı Parçalar
itibariyle derhal hüküm ifade etmek üzere kısmen feshedip,
ayıplı Parçalar'ın kararlaştırılmış alım fiyatının (KDV %0) %15'ini
aşmamak üzere, gördüğü zarar için tazminat isteyebilir.
DJ jantları ve Maxx jantları Componenta’nın bildirdiği teknik
özelliklere uygun olarak üretilir. Componenta, Dj jantlarının ve
Maxx jantlarının satıştan itibaren 24 ay için tasarım, materyaller
ve işçilik açısından ayıpsız olduğunu garanti eder. Bu garantinin
ihlal edilmesi durumunda işbu Madde 16’nın hükümleri
uygulanacaktır.

taraflardan biri karşı tarafa ihbarname vererek işbu Sözleşme'yi
feshedebilir.
19.

Parçalar'ın ilgili ülke yasalarında ve düzenlemelerinde
öngörülen zorunlu şartları karşılamasından Müşteri sorumlu
olacaktır. Müşteri Componenta'yı bu çerçevedeki hukuki
düzenlemelerin hepsi hakkında bilgilendirecek ve Müşteri'nin
işbu Madde 18'den 19’dan doğan borçlarının ihlali nedeniyle
Componenta'nın uğrayacağı zarar ve ziyanın tamamını
Componenta'ya tazmin edecek ve Componenta'yı bunlardan
tamamen ari tutacaktır.

Componenta'nın ayıplı Parçalar'a ilişkin sorumluluğu, işbu
Madde 15'te gösterildiği şekilde sınırlanmıştır. Componenta'nın
ayıplı Parçalar'a ilişkin sorumluluğu, işbu Madde 15'te
gösterildiği şekilde sınırlanmıştır. Componenta'nın tüm
sorumluluğu ve Müşteri'ye Componenta tarafından uygun
olmayan Parça tedarik edilmesi karşısında başvurabileceği
kanun yolları işbu Madde 15'tekilerden ibarettir.

20.

İşbu Genel Şartlar'da aksinin gösterildiği haller hariç, kanun ya
da (uygu-lanıyorsa) içtihatlar tarafından zımnen öngörülen
tekeffül sorumluluklarının, kayıtların ve diğer şartların hepsi işbu
Sözleşme açısından, hukuken mümkün olduğu ölçüde,
geçersizdir.

21.

17.

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk

Componenta bir üçüncü kişinin gördüğü zarar veya ziyanın
tazmininden sorumlu olursa, Müşteri Componenta'nın bu
tazminattan göreceği zararı, Müşteri'nin gördüğü mukabil zarar
veya ziyandan dolayı Componenta'nın işbu Genel Şartlar
kapsamında tazmin edecektir. Componenta;


hasar meydana geldiği sırada Müşteri'nin zilyetliğinde
olan bir Parça'nın taşınmaz ya da taşınır bir mala
verdiği zarar ya da ziyandan ve, söz konusu hasara
bağlı sonuçlardan veya,



Müşteri'nin ürettiği bir ürün ya da Müşteri'nin ürettiği
ürünün, bir parçasını teşkil ettiği ürünlere, bir
Parça'nın verdiği zarar ya da ziyandan hiç bir şekilde
sorumlu olmayacaktır.

Taraflardan biri bir üçüncü kişinin tazminat talebini tebellüğ
ederse, tebel¬lüğ eden taraf, diğer tarafa derhal bildirimde
bulunacaktır.
18.

Mücbir sebep

Tarafların hiçbiri, makul önlemlerle engellenmesi mümkün
olanlar hariç bir mücbir sebepten ileri gelen ifa edememe ya da
ifada gecikme hali nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir
sebepten etkilenen bir edimin ifa zamanı o mücbir sebepten
doğan gecikmenin etkisini yansıtacak bir süre kadar ileri atılır.
Mücbir sebep halleri, tarafların kontrolü dışında olan ve
Sözleşme'nin ifasını imkansız ya da o taraf için makul şartlara
sığmayacak derecede zahmetli hale getiren, grev, lokavt,
yangın, savaş, terör faaliyetleri, seferberlik, el koyma,
yakalama, ticaret ve kur kısıtlamaları, isyan, hortum, ulaşım
araçlarında sıkıntı, hammadde sıkıntısı, doğal felaketler, enerji
kullanım kısıtlaması gibi haller dahil olup ve fakat bu durumlarla
sınırlı olmayan veya tedarikçinin bu sayılanlardan biri nedeniyle
tedarikte bulunamaması veya gecikmesinin de dahil olduğu
hallerdir.
Bir
hal
ancak
taraflar
Sözleşme'yi
akdederlerken
görülemeyecek nitelikteyse mücbir sebep hali sayılır.
Mücbir sebep haline başvuran bir taraf, diğer tarafa mücbir
sebep hali ile mücbir sebep halinin son bulması halini derhal
bildirecektir. İşbu Genel Şartlar'dan ayrı olarak, mücbir sebep
hali Sözleşme'nin ifasını altı (6) aydan uzun süre geciktirmişse
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Yasal zorunluluklar

Feragat olmaması

Taraflar'dan birinin taraflar arasındaki Sözleşme'ye yönelik bir
ihlalden doğan bir hakkını kullanmaktan feragat etmesi aynı
ihlalin tekrarlanması halinde veya Sözleşme'nin başka bir
hükmünün ihlal edilmesi halinde doğacak haklardan feragat
anlamına gelmeyecektir.
Ayrılabilirlik

Taraflar arasındaki Sözleşme'nin bir hükmünün geçersiz veya
yürütülemez olduğu belirlenirse Sözleşme'nin geri kalan
hükümleri bundan etkilenmeyecek tamamen yürürlükte kalacak
ve hüküm ifade etmeye ve tarafları ilzam etmeyi sürdürecektir.
Yukarıdaki hüküm saklı kalmak kaydıyla, taraflar iyi niyetli
müzakereler yaparak geçersiz ya da uygulanamaz hükmü,
sözkonusu hükmün maksadına ve Sözleşme'nin ruhuna en
yakın hükümle değiştirmeyi deneyeceklerdir.
22.

Anlaşmanın devri ve Taşeron kullanılması

Taraflar arasındaki Sözleşme ve Sözleşme'de belirtilen hak ve
borçlar sadece anlaşma tarafları ve her birinin yasal halefleri için
bağlayıcıdır. Anlaşma ve anlaşmada belirtilen hak ve borçlar
üçüncü kişilere devir ve temlik edilemezler. Yukarıdaki hükmün
genel niteliğine rağmen Componenta, Componenta grubu
bünyesindeki herhangi bir grup şirketine (i) Sözleşme'yi temlik
etme ve (ii) Sözleşme'den doğan alacaklarını üçüncü kişiye
karşı devir ve temlik etme hakkına sahip olacaktır. Componenta
taşeron kullanabilir.
23.

Erken fesih

Aşağıdaki hallerde taraflardan biri Sözleşme'yi derhal hüküm
ifade etmek üzere feshedebilir;


diğer taraf taraflar arasındaki Sözleşme'den doğan
edimlerinden birini esaslı bir şekilde ihlal eder ve ihlal
eden taraf esaslı ihlali belirten ihbarnameyi
almasından sonraki otuz (30) gün içinde o ihlali telafi
etmezse; ya da



taraflardan biri iflas talep eder, iflası ilan edilir, tasfiye
sürecine girer ya da işletmesinin herhangi bir kısmına
kayyum atanırsa.

Yukarıdakilere ek olarak, Müşteri'nin kontrolü el değiştirdiği
takdirde Componenta taraflar arasındaki Sözleşme'yi Müşteri'ye
yazılı ihbarda bulunarak derhal hüküm doğuracak şekilde
feshedebilir. "Kontrol" bir kuruluşun yönetimini ya da
politikalarını yönlendirme gücüne onun oy hakkı veren menkul
kıymetlerine sahip olarak, bir akit yoluyla ya da başka surette,
doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olmayı, "kontrolün el
değiştirmesi" de kuruluşun kontrolü altında olduğu kişinin
kontrolünün sona erip kontrole bir başkasının sahip olmasını
ifade eder.
Başka hiçbir halde tarafların erken fesih hakkı yoktur.
Müşteri yukarıdaki hükümler çerçevesinde bir Sözleşme'yi
erken fes¬hederse Müşteri, teslim edilen ancak henüz ücreti
ödenmemiş ve halen Componenta’nın tedarik zincirinde
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bulunan tamamlanmış Parçaları (envanterde yer alan Parçalar
da dahil olmak üzere) Sözleşme’nin feshinden itibaren bir ay
içinde satın almayı kabul eder. Componenta'nın fesih ihbarını
almasından önce Componenta tarafından teslim edilmiş olan
Parçaların parasını ödeyecektir. Dolayısıyla, Müşteri,
Sözleşme'nin eksiksiz bir biçimde tamamlanmamış olmasına
dayanarak fesih ihbarından önce Componenta tarafından
yapılmış teslimatların ödemesini yapmaktan kaçınma hakkına
sahip olmayacaktır.
İşbu Genel Şartlar'ın yapısı itibariyle, taraflar arasındaki
Sözleşme'nin feshinden sonra varlığını sürdürmesi gereken
hükümlerinin hepsi Sözleşme'nin feshinden sonra varlığını
koruyacaktır.
24.

Sorumluluğun Sınırlanması

Her ne olursa olsun Componenta ciro ya da kar kaybı da dahil
olmak üzere dolaylı ya da başka surette önceden
görülemeyecek hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır.
Componenta hiçbir durumda dolaylı, netice-i veya
öngörülemeyen zararlardan ve ziyanlardan, ciro veya kar
kaybından ve üretim veya işin azaltılmasından veya
kesilmesinden
kaynaklanan
zararlardan
sorumlu
tutulamayacaktır.
Her ne türden olursa olsun Componenta'nın Müşteri'ye Parça
teslimatı dolayısıyla meydana gelen, akitten, haksız fiilden ya da
bir başka hukuki nedenden veyahut da tüketici hukuku
mevzuatından doğan zarar ya da ziyandan sorumluluğu her bir
vakada toplam talep sayısına bakılmaksızın üç yüz bin Avro
(300.000 EUR) ile sınırla olacaktır. Bu sorumluluk sınırı
Müşteri'nin Componenta karşısındaki tüm zarar, ziyan ve hak
talepleri için geçerlidir. Aynı ayıp birden çok Parça'da mevcut
ise aynı ayıba sahip olan Parçaların hepsi Componenta'nın
sorumluluğunu tespit etmek bağlamında tek bir vaka
sayılacaktır.
25.

Uygulanacak hukuk ve uyuşmazlık çözümü

Sözleşme kanunlar ihtilafı kurallarının ve Uluslararası Taşınır
Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin
uygulanması hariç Türk hukukuna tabi olacak ve ona göre
yorumlanacaktır. Componenta ile Müşteri arasındaki her türlü
uyuşmazlık, niza veya hak iddiası Cenevre, İsviçre'de,
Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları çerçevesinde
yapılacak tahkimle ve bu Tahkim Kurallarına uygun olarak
seçilecek bir veya birden fazla hakem tarafından uyuşmazlık
kesin karara bağlanacaktır. Tahkim yargılaması İngilizce
olacaktır.
Sözleşme Türkiye
yasalarına tabi olduğu takdirde
Sözleşme'deki sınırlamalar kasıtlı kusur ve ağır ihmal hallerinde
geçerli olmayacaktır.
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