TASNIF DISI

SATINALMA

SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - TARAFLAR
Bu sözleşme bir taraftan kısaca ( OTOKAR olarak anılacaktır)
“ Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş ”
Vergi Dairesi : Gümrükönü
Atatürk Caddesi No: 9
Arifiye Sakarya

No : 6490018272

ile diğer taraftan (kısaca “Tedarikçi” olarak anılacaktır)
“ ............................................................................. ’’
Vergi Dairesi : ..................... No : ..............................
Adresi : ........................................................................
.................. ....................
tarafından aşağıda belirten şekil ve şartlarda kabul edilmiştir.
Madde 2 - KAPSAM
İşbu sözleşme OTOKAR ile Tedarikçi arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkilerinde karşılıklı hak ve
yükümlülüklerini tanımlar.
Madde 3 - TANIMLAR
Parça : Otokar üretimi tüm mamullerin üretiminde kullanılan tüm mamul, yarımamül, sarf
malzemesi ve bunların yedek parçalarıdır.
Teknik Bilgi : Ulusal ve/veya uluslararası standartlar, firma teknik şartname ve/veya bilgileri,
mamul tasarım, imalat yada montajında kullanılan numune, model, teknik, teknolojik veya
mühendislik bilgiler, veya dökümantasyon.
Sipariş Sözleşmesi : İşbu satınalma sözleşmesinde tespit olunan parça ve malzemelerin, sipariş
şartlarının, parça fiyatlarının ve geçerlilik tarihlerinin ve varsa özel sipariş şartlarının firmaya
bildirildiği yazı.
Özel Sipariş Şartları : Sipariş sözleşmesinde belirtilen o siparişe ait özel şartlar.
Sevkiyat Planı : OTOKAR tarafından Tedarikçi‟ye parça kodu ve tanımı bildirilerek sipariş edilen,
parçanın / parçaların teslimat tarihi, sipariş miktarlarını gösteren plandır.
Tedarikçi Firma Kodu : İş bu sözleşme maddelerinde geçen konular ile ilgili OTOKAR ve
Tedarikçi içindeki tüm işlemlerinin takip edilmesini sağlayan Tedarikçi‟yi temsil eden kod.
OTOKAR Parça Numarası : Tedarikçi‟den alınan parçaların tanımlandığı OTOKAR ve Tedarikçi
içindeki tüm işlemlerinin takip edilmesini sağlayan kod.
Devlet Kalite Güvencesi ( DKG ) : Kaliteye ilişkin sözleşme gereklerinin karşılandığına dair
güvenin uygun Milli Makamlar tarafından oluşturulduğu süreçtir.
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Madde 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1. İş bu satınalma sözleşmesi bütün siparişler için geçerlidir.
4.2. Tedarikçi yazılı teyidi bulunmasa bile OTOKAR siparişi ile birlikte onun ayrılmaz unsurları
olan “Satınalma Sözleşmesi " hükümleri ve varsa “Sipariş Sözleşmesi”'nde belirtilen "Özel Sipariş
Şartları”'nı da kabul etmiş sayılır.
4.3. OTOKAR‟ın yazılı onayı olmaksızın, Tedarikçi tarafından fatura, muhaberat veya hangi
isimle olursa olsun herhangi bir belgeye Sipariş Sözleşmesi‟nde belirtilen “Özel Sipariş Şartları”
veya "Satınalma Sözleşmesi” ne aykırı düşen not, yazı, şart, ilave veya yapılacak değişiklik ve
hükümler konulsa dahi geçersiz olup "Özel Sipariş Şartları ile " Satınalma Sözleşmesi ” geçerli
sayılacaktır. OTOKAR‟ın açıkça itiraz etmemesi zımni kabul anlamına gelmez.
4.4. Parçanın ilk sipariş sözleşmesinde “Özel Sipariş Şartları” belirtilmemiş ise bunlar bir sonraki
sipariş mektuplarında belirtilmek sureti ile tarafları bağlayacağı kabul edilmiştir. En son tarihli
sipariş sözleşmesi geçerlidir.
4.5. Tedarikçi OTOKAR tarafından veya OTOKAR için dizayn edilmiş sipariş konusu parça ve
malzemelerin imalat ve/veya satış yetkisini OTOKAR‟ın yazılı izni olmadıkça hiçbir kuruma veya
şahsa veremez, satamaz. Siparişle ilgili sorumluluklarını, hak ve alacaklarını kısmen veya
tamamen OTOKAR‟ın yazılı izni olmadıkça hiçbir sebep ve suretle başka bir şahıs ve firmalara
devir ve temlik edemez.
4.6. Tedarikçi 3 ncü şahıslarla çalışabilir. Bu hallerde Tedarikçi, çalıştığı 3 ncü şahıs veya
şahıslarla OTOKAR'a karşı müteselsil sorumludur. Tedarikçi‟nin yan sanayii firmalarıyla çalışması
OTOKAR‟a karşı üstlendiği yükümlülüklerde hiçbir değişiklik yaratmaz. Bu firmalar da işbu
şartname ile varsa özel şartlara uymak
zorundadır.
Bu firmaların belirtilen şartlara
uymamasından tedarikçi sorumludur.
4.7. Tedarikçi iş bu sözleşme kapsamında OTOKAR‟a sağladığı her türlü malın yedek parçasını
( detay parçalarını ) bulundurmayı, bunları, talep edilmesi halinde OTOKAR‟a temin etmeyi, bu
parçalar ile ilgili fiyat listelerini OTOKAR‟a teslim etmeyi ve bu mallar için satış sonrası hizmeti
sağlamayı kabul eder. Tedarikçi, bu maddede belirtilen şartlara uymaması durumunda ortaya
çıkacak hertürlü zarar ve ziyandan müteselsilen sorumlu olduğunu kabul eder.
4.8. Tedarikçi , OTOKAR‟a yapacağı her türlü parça / malzeme temininde, çevresel yasal
düzenlemelere ve OTOKAR‟ ın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uymayı kabul ve
taahhüt eder.
4.9. Tedarikçi, üretim ve tedarik ile ilgili faaliyetlerini küresel sorumluluk ilkeleri doğrultusunda
topluma, çevreye, insana saygı çerçevesinde yürütmeyi, kullanılması yasaklanmış veya sınırlı
kullanımına izin verilmiş olan maddeler / kimyasallar ile ilgili ulusal ve uluslararası direktiflere,
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine, yasalara ve uyulması zorunlu standartlara göre
hareket etmeyi ve bu doğrultuda gereken bilgi ve gereksinimleri tedarik zinciri boyunca iletimini
sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
Madde 5 - SİPARİŞ ŞARTLARI
5.1. Tedarikçi sipariş konusu parça ve/veya malzemeleri Sipariş Sözleşmesi‟nde belirtilen
terminlere uygun olarak teslim edecektir.
5.2. OTOKAR, ihtiyaç duyarsa her an açmış olduğu siparişlerin önceden verilen teknik
speklerinde, resimlerinde herzaman değişiklik yapabilir. Tedarikçi, OTOKAR‟ın mamullerinde
yapacağı dizayn değişikliği nedeni ile sipariş kapsamındaki parçaları iptal etme hakkını; OTOKAR
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sevkiyat programında kesin olarak belirtilen adetler üzerinden tarafların karşılıklı teyitleştiği
miktarları da dikkate alarak kabul eder.
5.3. OTOKAR‟dan yazılı bir talep veya onay gelmedikçe Tedarikçi, OTOKAR‟ın açmış olduğu
siparişlerin önceden verilen teknik speklerinde, resimlerinde ve sözleşmelerinde kendiliğinden bir
değişiklik yapamaz, aksi taktirde OTOKAR‟ın zararını ihbara hacet kalmaksızın derhal tazminle
yükümlüdür.
5.4. Her türlü OTOKAR siparişi, OTOKAR kaynaklı herhangi bir medya ile gönderilen ( faks,
mektup, elektronik veri, vb ) yazılı bir doküman yada veri ile açılır, değiştirilir veya iptal edilir.
Madde 6 - TESLİMAT ŞARTLARI
6.1 Tedarikçi, OTOKAR sipariş sözleşmesi ve sevkiyat planları ile ilgili, kendisine ulaşmasından
sonra takip eden ilk iş günü içerisinde değişiklik talep edebilir. Değişiklik ancak OTOKAR‟ın
sipariş sözleşmesi yada sevkiyat planını değiştirmesi ile geçerli olacaktır. Değişiklik talep
edilmeyen sipariş sözleşmeleri ve sevkiyat planları aynen kabul edilmiş sayılır.
6.2. Tedarikçi, onayladığı OTOKAR sipariş sözleşmesi ve sevkiyat planında belirtilen teslim
tarihlerine, miktarlarına, teslim yerine ve diğer şartlarına aynen uymayı taahhüt eder.
6.3. Nakliye sırasında olabilecek her türlü hasar ve ziyandan tedarikçi sorumludur.
6.4. Milkrun uygulaması hariç nakliye masrafları ve sorumluluğu Tedarikçi‟ye ait olup,
malzemelerin, nakliyesi OTOKAR tarafından yapılmış olsa dahi nakliye bedelleri Tedarikçi‟ye
fatura edilir.
6.5. Nakliye sorumluluğu kapsamında Tedarikçi, Otokar‟a yaptığı nakliyelerde kullandığı yada
kiraladığı araçların egzost emisyon raporlarını ilgili kanunlarda belirtilen frekanslarda temin etmek
ve talep edildiği zaman beyan etmek zorundadır. Belge eksikliğinden dolayı oluşacak yasal
zararlardan Otokar sorumlu değildir.
6.6. MaIzemeler, aksine yazılı bir hüküm belirtilmedikçe OTOKAR ambarlarına irsaliye ile teslim
edilecektir. Önseri ve ilk numune olarak sevk edilecek parça/parçalar için ayrı irsaliye kesilmelidir.
İrsaliye aşağıdaki esaslar göz önüne alınarak düzenlenir. Sevk irsaliyesi üzerinde yasal şartlar ve
ayrıca;
6.6.1 Ürünün OTOKAR parça numarası
6.6.2 Siparişteki tanıma uygun olarak ürünlerin cinsi, miktarları ve ölçü birimi
6.7. Firma yetkilisi veya nakliyeci sipariş konusu ürünlerin teslimi anında sevk irsaliyesinin bir
nüshasını OTOKAR ambar memuruna imzalatarak geri almalıdır. Aksi takdirde malların
OTOKAR tarafından teslim alındığı iddiasında bulunamaz.
6.8. Malzemelerin OTOKAR ambarlarınca teslim alınmasından sonra malzemenin sorumluluğu
OTOKAR'a geçer.
6.8.1 Parçanın OTOKAR‟a nakliyesi sırasında oluşan hasarlardan dolayı,
6.8.2 Parçanın istenilen şartlara uygunsuzluğundan dolayı,
6.8.3 Sevkiyat planındaki teslimat tarihlerine uymaması nedeniyle geri gönderme hakkı
saklı tutulur.
Böyle bir durumda doğacak her türlü ziyandan Tedarikçi sorumludur.
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6.9. Sevkiyat planında belirtilen tarihler, parçaların OTOKAR ambarlarında olması gereken
tarihlerdir.
6.10. OTOKAR sipariş edilmemiş veya siparişte belirtilen miktarı aşan yada teslim süresi henüz
gelmemiş olan malları derhal iade ederek, nakliye vesair tüm masraf ve rizikoları firmaya ait
olmak üzere geri gönderebilir. Bu durumda OTOKAR iade faturası bedeli firmanın vadesi gelmiş
alacağından aynı gün düşülür.
6.11. Tedarikçi “Fiyat Artışı Anlaşması” „nın gecikmesi sebebiyle sevkiyatlarını durduramaz ve
geciktiremez. Fiyat artışı konusunda uzun süre bir anlaşma sağlanamaması halinde, OTOKAR
başka temin kaynağı buluncaya kadar Tedarikçi mutabık kalınacak fiyatlarla sevkiyatlarına
devam edecektir.
6.12. Teslimatın Tedarikçi ve OTOKAR arasında mutabık kalınan “Sevkiyat planında” „nda
belirtilen termin ve miktarlarda yapılmaması halinde;
6.12.1 Bundan dolayı OTOKAR‟ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı ( Hattan eksik inecek
her araç için ödenecek ekstra işçilik ve finansman kaybı dahil ) Tedarikçi‟den talep etme
6.12.2. Sözleşmeyi ve/veya siparişi tek taraflı olarak feshetme
6.12.3. OTOKAR siparişi yürürlükte sayarak hiçbir ihbarda bulunmaksızın geciken hergün için
geciken parça bedelinin %2‟si nispetinde ceza tahsil etmek ve teslimatın en kısa
sürede yapılmasını talep etmek hakkı saklıdır.
6.12.4. OTOKAR‟ın teslim edilmeyen sipariş konusu mal ve/veya hizmeti, Tedarikçi hesabına
(zararların tamamını talep etme hakkı baki ve mahfuz kalmak şartıyla) ve fiyat farkı
ve sair masraflar Tedarikçi‟ye ait olmak üzere başka yerden temin etme hakkı vardır.
Bu durumda fark ve sair masraflar derhal firmaya fatura edilir veya tedarikçinin vadesi
gelmiş alacağından mahsup edilir.
Madde 7 - FİYAT VE FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ ŞARTLARI
7.1. Fiyat değişikliklerini, ancak Tedarikçi‟nin bu konudaki talebini yazılı olarak OTOKAR‟a
bildirmesini takiben OTOKAR‟ın onaylı fiyat teyidini firmaya göndermesi ile fiyatlarına yansıtabilir.
Tedarikçi bu fiyat değişikliği talebi yazısında OTOKAR istediği taktirde bütün girdileri detaylı
olarak bildirip belgelendirmekle yükümlüdür.
7.2. Proses ve malzeme değişikliklerinin yol açacağı fiyat değişimleri firma tarafından önceden
OTOKAR‟a bildirilecektir. OTOKAR‟ın bunu kabul etmesine ilişkin yazılı bir kararı olmadıkça bu
değişimler geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.
7.3. Maliyet girdilerinde indirim olduğu taktirde, Tedarikçi fiyatlarında indirim yapmayı kabul eder.
Madde 8 - FATURALAR VE ÖDEMELER ŞARTLARI
8.1. Faturalar, sevk irsaliyesindeki miktarlara,
şekilde düzenlenir.

OTOKAR parça numaralarına uygun olacak

8.2. Her sevk irsaliyesi için ayrı fatura kesilecektir.
8.3. Tedarikçi fiyat mutabakatı sağlanana kadar siparişleri eski fiyatlardan fatura etmeye devam
eder.
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8.4. Geçmiş dönemlere ait fiyat farkları için ayrıca fark faturası kesilecektir. Fiyat farkı
faturalarının, her fatura için ayrı kesilmesi gerekir. Toplu ve parça bazında kesilen fark faturaları
geçersiz olup iade edilir.
8.5. Tedarikçi tarafından gönderilen faturalardaki fiyatın anlaşma fiyatından farklı olması halinde,
OTOKAR faturaları red ve iade eder veya faturaları Tedarikçi‟ye dekont etme hakkını saklı tutar.
8.6. Otokar, Tedarikçi‟nin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, bundan doğacak zarar ve
hukuki sonuçlara karşı bir teminat teşkil etmek üzere, ayrıca mahkemeden herhangi bir ilam veya
ihtiyati haciz veya tedbir kararı almaya gerek kalmaksızın anlaşmazlık konusu sipariş ile ilgili
bulunmasa dahi, sözleşme kapsamında belirtilen konularla ilgili zarar, ziyan, satış vb durumlara
karşılık Tedarikçiye, Otokar tarafından fatura edilen tutarları, Tedarikçinin daha önceki teslimat
veya işlemlerden dolayı oluşan alacağından derhal mahsup etme hakkını saklı tutar.
8.7. Tedarikçi ödemeleri, her firma ile birlikte tespit edilen ödeme vadesinin dolmasını takiben çek
veya banka havalesi yoluyla yapılır.
Madde 9 – AMBALAJ ŞARTLARI
9.1. Ambalajlar, sipariş konusu ilgili malların ekonomik, sağlam ve sağlıklı bir şekilde OTOKAR‟a
nakledilmesine olanak sağlayacak biçimde Tedarikçi tarafından seçilir ve uygulanır. Tedarikçi
ambalaj seçiminde ve kullanımında yasal düzenlemelere uygun davranacaktır.
9.2. OTOKAR ambalajın uygun olmadığı durumlarda, tarif edeceği başka bir ambalaj şekli ve
cinsini tedarikçiden isteme hakkını saklı tutar. Tedarikçi talep edilen bu değişikliğe uymayı kabul
eder.
9.3. Her koli, sandık veya paket üzerinde aşağıdaki hususlar yer alır.
9.3.1. Tedarikçinin Adı ve Tedarikçi‟ye ait Tedarikçi Firma Kodu.
9.3.2. Parça veya Malzemenin OTOKAR numarası ve malzeme tanımı
9.3.3. Siparişteki tanıma uygun olarak ürün cinsi, ölçü birimi her koli, sandık veya paketin
muhtevası (adet, hacim, veya ağırlık itibarıyla).
Madde 10 - KALİTE VE GARANTİ ŞARTLARI
10.1. Yeni devreye girecek, özellikle kimyasal bazlı malzemelerde Tedarikçi devreye girişten
önce OTOKAR‟a mutlaka imalatçı firma malzeme güvenlik bilgi formunu göndermeyi taahhüt
eder.
10.2. Tedarikçi, OTOKAR resim ve şartnamelerine, genel ve özel şartlarına, teknik şartnamesine,
CAD datası, her tür bilgisayar verisi, resim, norm ve standartlarına uygun mal/hizmet üretmeyi
kabul eder. Teslim ettiği mal/hizmetin belirtilen bu şartlara uymaması nedeniyle ortaya çıkacak
hertürlü zarar ve ziyandan müteselsilen sorumlu olduğunu kabul eder.
10.3. OTOKAR‟ın gerekirse ürün imalatı için yapacağı yardım ve denetimler firmanın bu yöndeki
sorumluluğunu hiçbir şekilde sınırlamaz.
10.4. Tedarikçi OTOKAR tarafından istenen performansa ulaşmak ve nihai tüketicinin tatmin
olmasını sağlamak için sürekli bir gelişme planının uygulanması gerektiğini kabul eder.
10.5. Tedarikçi, maliyetleri düşürücü ve kaliteyi iyileştirici yönde OTOKAR‟a öneride bulunabilir.
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10.6. OTOKAR ya da yetkilendirdiği 3. taraflar, önceden bilgi vererek Tedarikçi‟nin imalat tesisi ve
ambarlarına her zaman girebilir, imalatında kullandığı hertür ekipman mamul ve yarı mamulü
kontrol edebilir, fabrikasında Kalite Sistem Denetimi yapabilir, numune alabilir. Tedarikçi,
ürünlerin imalatıyla ilgili proseslerle ilgili bilgi verilmesinde OTOKAR‟a yardımcı olacaktır. Ancak
bu husus tedarikçinin OTOKAR resim ve şartnamelerine uygun ürünler teslim etme
sorumluluğunu hiçbir şekilde azaltmaz.
10.7. Bu sözleşmedeki bütün gerekler madde 3„ de tanımlanan Devlet Kalite Güvence‟sine (DKG)
tabi olabilir. Gerçekleştirilecek herhangi bir DKG faaliyeti Tedarikçiye önceden bildirilecektir.
10.8. OTOKAR'ın özel mukavele ile satış anlaşması yaptığı kişi veya kurumlar talep ettikleri
taktirde, Tedarikçi tarafından üretilip, sipariş ettikleri araca takılan parçaların imalatında kullanılan
hertür ekipman mamul ve yarı mamulü Tedarikçi tesislerinde kontrol edebilir, Kalite Sistem
Denetimi yapabilir, numune alabilir, ürünlerin imalatıyla ilgili hertürlü araştırmayı yapabilir.
10.9. Tedarikçi malın kalitesindeki derhal tesbiti mümkün olmayan hal ve kusurun, malın
kullanılması sırasında tesbit edilme durumlarında da geri almak ve bedelsiz değiştirmekle
yükümlüdür.
10.10. Garanti süresi, Otokar mamulü araçların trafik tescilinden itibaren başlar. Aksi “Sipariş
Sözleşmesi‟nde” belirtilmedikçe sevk edilmiş bütün parçalar için geçerli garanti süresi 2 yıldır.
OTOKAR tarafından Tüketiciye belirli modeller için ilave garanti süresi verilmesi durumunda bu
durum ayrı bir şartname ile imalatçıya bildirilecek ve mutabık kalınması şartıyla bağlayıcı
olacaktır. Yedek parçalar için ise yetkili satıcı tarafından tüketicinin aracına takıldığı andan
itibaren aynı şartlar geçerlidir. Bu süre zarfında kullanım kusuru dışında arızalanan bütün
parçalar iade edilir ve o günün geçerli fiyatı üzerinden iade faturası tanzim edilir.
10.11. OTOKAR, kusur nedeniyle yapılan parça iadelerini bir garanti bildirim raporu ve ekindeki
bir iade faturası ile, garanti süresi içinde herzaman Tedarikçi‟ye bildirebilir. Bu durumda OTOKAR
iade faturası bedeli, firmanın vadesi gelmiş alacağından düşülür. Garanti süresinde kusurlu
bulunan mallar, tüm risk ve iade masrafları fatura edilmek üzere tedarikçiye iade edilir.
10.12. Garanti süresi içerisinde arızalanan parçaların kullanımı esnasında meydana gelen bütün
hasarlar, 3‟üncü şahıslara zararlar ve parçaların değiştirilmesi için sarf edilen ilave işçilik
masrafları, kusurlu parçaların kullanıldığı araçların servis noktalarına çağırılması için yapılan tüm
masraflar, OTOKAR tarafından Tedarikçi‟ye fatura edilebilir.
10.13. Bütün bu hükümler OTOKAR‟ın yurt dışına ihraç ettiği araçlardaki kusurlu parçalar için de
aynen geçerlidir. Yalnız “ Garanti ” iadesinde konu parça veya parçalar, yurt dışından mevzuat
zorlukları ve nakliye masraflarının yüksekliği nedeniyle geri getirilemeyebilir ve tedarikçiye iade
edilemeyebilir.
10.14. OTOKAR Tedarikçi‟nin gönderdiği malzemeyi, aşağıda belirtilen sürelerden fazla
OTOKAR‟a gelmeden önce OTOKAR dışında geçirmiş olması durumunda Tedarikçi‟ye iade
edebilir. Söz konusu uygunsuzluğun malzeme kabulünde fark edilmiş olmaması, OTOKAR
uygunsuzluğu fark edince Tedarikçi‟ye iade etmesine engel teşkil etmez.
10.14.1. Malzemenin raf ömrü 24 ay ise malzemenin en fazla 12 ay yaşlanmış olanı,
10.14.2. Malzemenin raf ömrü 18 ay ise malzemenin en fazla 9 ay yaşlanmış olanı,
10.14.3. Malzemenin raf ömrü 12 ay ise malzemenin en fazla 4 ay yaşlanmış olanı,
10.14.4. Malzemenin raf ömrü 8 ay ise malzemenin en fazla 3 ay yaşlanmış olanı,
10.14.5. Malzemenin raf ömrü 6 ay ise malzemenin en fazla 2 ay yaşlanmış olanı,
10.14.6. Malzemenin raf ömrü 3 ay ise malzemenin en fazla 1 ay yaşlanmış olanı,
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10.15. Gerekli görmesi durumunda, OTOKAR uygunsuz bulduğu malzemeyi şartlı olarak kabul
ederek kullanabilir. Ancak bu, OTOKAR'ın konu malzeme ile ilgili tarif ve beklentilerinin değiştiği
anlamına gelmez. Gerekli görmesi durumunda OTOKAR‟ın uygun bulmadığı malzemeyi
kullanması ileride de uygunsuz malzemeleri kullanmayı kabul edeceği anlamına gelmez.
10.16. Herhalükarda Tedarikçi yukarıda belirtilen garanti süreleri ile bağlı olmaksızın, kendi
ürünlerindeki kusur nedeniyle OTOKAR‟ın veya haksahiplerinin uğrayacağı hertürlü bedensel,
maddi ve manevi zarar, ziyan ve hasarlardan ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından
süresiz olarak sorumludur ve tazmin ile yükümlüdür.
Madde 11– DEVİR YASAĞI ŞARTLARI
11.1. OTOKAR‟ın yazılı onayı olmadıkça Tedarikçi, Sipariş ile ilgili sorumluluklarını ve siparişin
ifasından doğacak hak ve alacaklarını hiç bir surette başkasına devir ve temlik edemez.
11.2. Tedarikçi, işletme faliyetlerinin veya hukuki yapısının sürekliliğinin tehlikeye düşmesi,
doğrudan ya da dolaylı olarak el değiştirmesi ya da tamamen durmasına yol açan olağanüstü
hallerin ortaya çıkması ve tedarikçinin 3. şahıslara karşı borçlarından dolayı faaliyetlerinin
aksayacak olması halinde, durumu derhal OTOKAR‟a bildirmekle yükümlüdür. OTOKAR‟ın
sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.
Madde 12 - KALIP TESLİMİ VE PARÇA SİPARİŞ MUKAVELESİ
12.1. İmal edilecek parça ile ilgili kalıp fikstür ekipman yapımı ve/veya yatırımı OTOKAR
tarafından karşılanmış ise parçanın onayı alınıp ödeme tamamlandıktan sonra sabit kıymetler
aşağıdaki şartlar dahilinde OTOKAR mülkiyetine geçer.
12.2. İşbu kalıpların mülkiyeti tamamen OTOKAR'a ait olup, ilgili Tedarikçi‟ye sadece OTOKAR
tarafından istenilen parçaların üretimi için emaneten verilmiştir.
12.3. İlgili Tedarikçi kendisine verilen kalıplarla sadece OTOKAR için parça üreteceğini kabul ve
taahhüt eder.
12.4. Anlaşmanın yerine getirilmemesi, siparişin iptali veya sona ermesi veya OTOKAR'ın
herhangi bir nedenle talebi halinde ilgili firma söz konusu kalıpları tam ve hasarsız olarak
OTOKAR'a (veya OTOKAR'ın göstereceği herhangi bir yere) vermeyi kabul ve taahhüt eder.
12.5. Tedarikçi‟nin 12.1-2-3 ve 4 fıkralarına aykırı hareket etmesi halinde OTOKAR‟a cari kalıp
bedelini tazminat olarak ödemeyi keza kabul ve taahhüt eder.
12.6. İlgili Tedarikçi üretiminde kalıpları kullanırken gereken ihtimam ve özeni gösterecektir.
12.7. İster kendi kusuruyla, ister başkasının kusur ve eylemi ile meydana gelecek tüm hasar ve
zararlardan dolayı, OTOKAR'a doğrudan doğruya mesul ve OTOKAR'ın zararlarını tazminle
mükelleftir. ( Zararların tazmini, sözleşmenin 12.8 maddesinde açıklanmıştır. )
12.8. Zararın tazmini, onarım masaflarının veya OTOKAR'ın hasarı başkasına onartması
halindeki masrafların ödenmesinin yanında bu hasar sebebiyle parça teslimatındaki gecikmeden
doğacak üretim kaybının yol açacağı zararların da ödenmesidir.
12.9. Kalıpların tüm bakımı ilgili Tedarikçi‟ye ait olacak ve firma bu konuda OTOKAR'dan
herhangi bir parasal talepte bulunmayacaktır.
12.10. OTOKAR'ın yazılı izin belgesi olmadan firma hiç bir kalıp veya benzeri aleti başka bir
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firmaya (üçüncü şahıslara) veremez ve kullandırtamaz.
12.11. Her ne sebeple olursa olsun, kalıpların OTOKAR'a iadesinin imkansız hale gelmesi veya
Tedarikçi tarafından iade edilmek istenmemesi durumunda, kalıp bedelleri ilgili Tedarikçi
tarafından derhal tazmin edilecektir.
12.12. İadesi gereken kalıpların değeri, tazmin tarihinde OTOKAR tarafından saptanacak yurt içi
veya yurt dışındaki bir kalıpçıdan alınacak teklif bedelidir. İhtilafın halledilmemesi durumunda ilgili
Tedarikçi, bu süre içerisinde doğacak fiyat farkını da tazminen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
12.13. OTOKAR'ın ilgili firmaya vermiş olduğu, kalıplarla üretimi yapılacak parçaların, direkt veya
endirekt veya herhangi bir suretle yedek parça piyasasına satılması kesinlikle yasak olup, bu
parçaların satış hakkı OTOKAR‟a aittir. Tedarikçi OTOKAR'a ait kalıpların her ne sebeple
olursa olsun iade edilmemesi halinde dahi bu kalıplarla imal edilecek parçalar direkt veya
endirekt yedek parça piyasasına veya 3‟üncü şahıslara satılamaz. Aksi durumda Tedarikçi,
OTOKAR‟ın uğrayacağı maddi kayıpları hemen tazmin etmeyi kabul eder.
12.14. Tedarikçi firma kendisine verilen kalıp ve diğer araçları kaybolma, kaza, yangın vs. gibi
olaylardan doğacak bilimum hasarlara karşı bedelleri tedarikçi tarafından ödenmek kaydıyla
sigorta ettirecek, sigorta poliçesini ve sigorta prim ödeme makbuzlarını OTOKAR‟a ibraz
edecektir.
Madde 13 – ÜRÜNLERİN MARKALANMASI ŞARTLARI
13.1. Sipariş konusu olan parça ve malzemelerin üzerinde, OTOKAR‟ın talep etmesi durumunda,
Tedarkçinin silinmez şekilde „‟OTOKAR kodu„‟ „‟OTOKAR parça numarası„‟ „‟OTOKAR amblemi „‟
ile imalat yılı ve ayı yer alacaktır.
13.2. “OTOKAR amblemi” nin ve parça numarasının kullanımı, OTOKAR‟ın resim ve
şartnamelerine uygun olarak sadece OTOKAR için üretilen parça ve malzemelere tahsis
edilmiştir.
Madde 14 – SINAİ MÜLKİYET VE TİCARİ SIR HAKKI ŞARTLARI
TEKNİK BİLGİ : Yazılı, basılı, görsel, mekanik ve / veya elektronik ortamda muhafaza edilen ve
bir parçanın üretimine ilişkin olarak kullanılan her türlü tasarım, dizayn, yöntem, süreç, yazılım,
program metot, uygulama, çizim, mekanizma, alet, ekipman, mastar, taslak, buluş, teknik
iyileştirme, faydalı model, patent, endüstriyel tasarım, know-how vb her türlü teknik bilgi.
ESER : OTOKAR için parça üretmek amacıyla Tedarikçi, Tedarikçi‟nin alt yüklenicileri ve bunların
çalışanları tarafından oluşturulan her türlü çizim, CAD/CAM data ve yazılım.
14.1. Tedarikçi‟nin OTOKAR ile iş ilişkisine girmeden önce sahip olduğu ya da daha sonra
OTOKAR için ürettiği parçalar ile ilgili olmayan bağımsız bir AR-GE faaliyeti kapsamında
geliştirdiği ve daha sonra varılan mutabakat ile OTOKAR için parça üretmek amacıyla kullandığı
Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları kapsamında olsun ya da olmasın her türlü TEKNİK BİLGİ ve ESER
ile ilgili olarak OTOKAR, tüm dünyada geçerli, inhisari olmayan, gayrikabili rücu, bedeli ödenmiş,
süresiz ve OTOKAR için üretim amaçlı alt lisanslar verme hakkını içeren bir lisans hakkına sahip
olacaktır.
14.2. OTOKAR tarafından sipariş mektubu kapsamında OTOKAR için parça üretmesi amacıyla
Tedarikçi‟ye verilen ya da bu sipariş mektubu kapsamında mülkiyeti veya münhasır hakları
OTOKAR‟a ait olan TEKNİK BİLGİ, münhasıran OTOKAR için parça üretimi amacıyla verilmiştir.
Tedarikçi bu çerçevedeki TEKNİK BİLGİ‟yi başka herhangi bir amaçla kullanamaz, OTOKAR‟a
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karşı istihkak iddiasında bulunamaz ya da kendi adına tescil ettiremez. Taraflar arasındaki hiçbir
ilişki, bu madde kapsamında belirtilen TEKNİK BİLGİ bakımından Tedarikçi‟ye bir lisans
verildiği şeklinde yorumlanamaz.
14.3. Tedarikçi, OTOKAR‟a ait fikri ve sınai mülkiyet hakları ile OTOKAR‟a ait TEKNİK BİLGİ‟nin
gereği gibi korunması ve bunların güvence altına alınabilmesi için gerekli tedbirleri alacak ve bu
hakların OTOKAR adına tescili için OTOKAR‟a gerekli uyarıları yaparak, destek verecektir.
14.4. Sipariş konusu malların OTOKAR resim ve spesifikasyonlarına uygun olarak üretimi için
Tedarikçi‟ye teslim edilen veya bedelleri OTOKAR tarafından ödenen her türlü teknik
dökümantasyon, araç, gereç, model, kalıp, tertibat, şablon, mastar ve numuneler OTOKAR‟ın
sınai mülkiyetindedir ve talebi halinde derhal kendisine iade edilir.
14.5. Yukarıda bahsi geçen hertür ekipman, ölçü aleti ve döküman mutlak ticari gizlilik konusu
olup herhangi bir şekilde kopya edilemez, OTOKAR‟ın yazılı izni dışında 3 şahıslara
devredilemez, satılamaz.
14.6. Tedarikçi, Otokar fikri sınai ve mülkiyet haklarını kullanırken “ OTOKAR FİKRİ SINAİ
MÜLKİYET HAKLARI TEDARİKÇİ KULLANIM ESASLARI GENEL ŞARTLARI ” dökümanına
uymakla mükelleftir. İlgili doküman www.otokar.com.tr adresinde güncel olarak mevcuttur.
14.7. OTOKAR, Tedarikçi'den satın aldığı mal ve hizmetler için, Tedarikçi ile 3. taraflar
arasındaki , sınai mülkiyet, ticari sır veya bu konularla ilgili başka sebeblerden dolayı oluşabilecek
ihtilaflarda hukuki sorumluluk kabul etmez. Böyle bir ihtilaf durumunda bütün hukuki sorumluluk
tedarikçiye ait olup, sonuçlarından OTOKAR hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
14.8. Tedarikçi, Otokar fabrikası içinde bulunduracağı personeli için, Otokar‟ın sınai mülkiyet ve
ticari sır haklarının korunması ve güvenliği ile ilgili olarak, Otokar sınırları içerisinde çekim
yapılmaması, cep telefonu, kamera, ses kayıt cihazı, ateşli silahlar, delici, kesici aletlerin girişte
Otokar Tesis Güvenlik Birimine bilgi verilmesi konusunda hertürlü önlemi alır. Bu kapsamda
Otokar‟ın yazılı izni olmadan, Otokar sınırları içinde yapılan hertürlü çekimde ve teknik bilgi, eser
ve ticari sırların kopyalanması ile ilgili durumlarda Tedarikçi sorumlu olacaktır.
14.9. „„ Tedarikçi, Otokar‟a sağladığı mal ve hizmetlerin meydana getirilmesi sürecinde,
kullanılmış olan ve gerekli görülen yazılım, formül, parça, bileşen ve diğer materyallerin
üzerindeki fikri hakların kendisine ait olduğunu veya fikri hakları kullanma yetkisini, hak
sahiplerinden ilgili mevzuata uygun olarak almış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ”
„„ Tedarikçi, Otokar‟a sağladığı mal ve hizmetlerin, Otokar tarafından kullanımından dolayı üçüncü
kişiler ile Otokar arasında ihtilaf yaşanması halinde, Otokar‟ın herhangi bir şekilde sorumlu
tutulamayacağını; bu konuda tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını; söz konusu mal ve
hizmetler üzerinde hak iddia eden üçüncü kişilerin Otokar‟a karşı dava açmaları halinde davaya
derhal Otokar‟ın yanında müdahale edeceklerini; Otokar‟ın, üçüncü kişilere fikri hak, ticari sır ve
know-how ihlali nedeniyle ödemek durumunda kalacağı tazminatı ve bu sebeple maruz kalacağı
doğrudan ve dolaylı tüm zararı talep anında derhal ve eksiksiz bir şekilde tazmin edeceğini; mal
ve hizmetlerin kullanımından kaynaklanan fikri hak ihlali veya fikri hak iptali gibi ihtilaflarda
Otokar‟ı derhal bilgilendireceğini ve onun bilgisi ve yönlendirmesi dâhilinde hareket edeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.”
14.10. Tedarikçi, yukarıdaki maddelerin ihlali ve işbu Sözleşme‟deki beyanlarının gerçeği
yansıtmamasından dolayı üçüncü kişiler tarafından Otokar‟a yöneltilecek hukuki ve cezai
taleplerden dolayı Otokar‟ın maruz kalacağı doğrudan ve dolaylı tüm maddi ve manevi zararı,
Otokar‟ın talebi halinde derhal ve eksiksiz olarak tazmin etmeyi kabul eder.
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Madde 15 - REKLAM VE MARKALAMA ŞARTLARI
15.1. Tedarikçi OTOKAR‟ın açık ve yazılı izni olmadan, aralarındaki ticari ilişkiyi OTOKAR‟ın
üretimindeki her türlü araç ve parçayı, hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı bir reklam konusu
yapamaz. Bu konuda OTOKAR tarafından bir yetki verilmesi halinde ise, OTOKAR tarafından
belirlenen reklam şekil ve şartlarına aynen uymakla yükümlüdür. Tedarikçi bu yükümlülüklere
uymak için hertür önlemi alır.
15.2. Tedarikçi OTOKAR‟ın yazılı izni olmaksızın OTOKAR‟a ait marka, logo, vb ifadeleri hiçbir
şekilde yazılı ve görsel olarak reklam, referans vb amaçlarla kullanamaz. Marka, logo vb ifadeleri
kendisine ait belge vs doküman üzerinde kullanamaz.
15.3. Tedarikçi emniyet parçaları üretmesi durumunda, Otokar için ürettiği her parça için parça
üzerinde parça numarası, üretim tarihi yada üretim seri / parti numarası gibi referans bilgileri
görülebilir ve silinmeyecek şekilde bulunduracaktır.
Madde 16 – DİĞER HUSUSLAR
16.1. İşbu Satınalma sözleşmesi tarafların külli ve cüzi kanuni haleflerini bağlayıcı niteliktedir.
Ancak Tedarikçi işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir surette üçüncü şahıslara
devir ve tevdi edemez veya herhangi bir surette terk edemez.
16.2. Sözleşme uyarınca ve/veya sözleşmenin yürütülmesi esnasında yapılacak her türlü bildirim,
niyet izhari ve sair beyanlar, taraflar yazılı olarak adres değişikliği bildirmediği sürece, sipariş
sözleşmesinin birinci sayfasındaki adreslerine, fax numaralarına ve/veya elektronik posta
adreslerine yapacaklardır. Taraflar bu posta adreslerine ve/veya fax numaralarına yapılmış
bildirimi kendilerine yapılmış olarak kabul ederler.
Madde 17 – DEĞİŞİKLİK ŞARTLARI
17.1. Tedarikçi OTOKAR‟ın yazılı ve açık onayı olmadan parça ve malzeme spesifikasyonlarında
hiçbir değişiklik yapamaz.
17.2. OTOKAR tarafından onaylanan parça ve malzeme spesifikasyonlarındaki yazılı olarak
istenen değişiklikler ise, taraflarca kararlaştırılacak süre içinde gerçekleştirilecek ve OTOKAR‟ın
onayına sunulacaktır.
17.3. Taraflardan biri, karşı tarafın işbu sözleşme hükümlerinden birini veya bazılarını ihlal
etmesine ses çıkarmazsa veya sözleşmeden doğan hakları karşı taraftan bir süre talep etmezse,
bu sözkonusu hükümlerinin tatbikinden vazgeçtiği anlamına gelmez, işletilmeyen hükümlerin
ileride uygulanmasını istemeye de engel teşkil etmez. Sözleşmenin diğer hükümlerinin ve
bütününün geçerliliğini sona erdirmez.
17.4. Tedarikçi hissedarlarının, yöneticilerinin ve/veya yetkililerinin değişmesi durumunda yeni
imza sirkülerini OTOKAR Muhasebe ve Satınalma Müdürlerine iadeli taahhütlü göndermek
zorundadır. Göndermemesi durumunda eski imza sirküleri geçerli olacaktır.
Madde 18 - FESİH ŞARTLARI
18.1. Tedarikçi, OTOKAR tarafından yapılan yazılı ihtar ve ihbarlara rağmen, işbu sözleşme ve
buna bağlı akdi yükümlülüklerine uymaz veya aykırı davranırsa OTOKAR, talep ve dava hakkı
saklı kalmak kaydıyla, Tedarikçi ile arasındaki ticari ilişkiyi bitirebilir.
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18.2. Tedarikçi‟nin, OTOKAR tarafından “Sipariş Sözleşmesi”nde yada “Sevkiyat Planı”nda
belirtilen teslim tarihlerine cari yıl içerisinde üç defadan fazla uymaması, OTOKAR için ürettiği
parçaların OTOKAR resim ve şartnamelerine cari yıl içerisinde üç kereden fazla uygun olmaması
durumunda OTOKAR‟ın (işbu sözleşme ile belirtilen hertürlü hakkını istemek şartı saklı kalmak
kaydıyla) yazılı bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi fesih hakkı doğar.
18.3. Tedarikçinin, OTOKAR tarafından yıllık bazda hedef olarak belirlenen ve kendisine bildirilen
“İkmal Performansını” ve “Kalite Performansını” ve benzeri kriterlere aynı yazı içinde belirtilen
süre içinde uymaması durumunda OTOKAR‟ın, ( işbu sözleşme ile belirtilen hertürlü hakkını
istemek şartı saklı kalmak kaydıyla) yazılı bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi fesih hakkı doğar.
18.4. Tedarikçinin işbu “Satınalma Sözleşmesinin” “Sınai Mülkiyet Ve Ticari Sır Hakkı”
maddesinde aykırı davranması ise herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın derhal fesih
hakkını doğurur.
18.5. Tedarikçi‟nin hissedarları veya yöneticileri değişirse bu değişiklikler derhal yazılı olarak
OTOKAR‟a bildirilmek zorundadır. Bu değişiklikler işin arzulandığı şekilde gerçekleştirilmesini
zorlaştıracak veya tehlikeye atacak derecede olursa OTOKAR sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir.
18.6. Mücbir sebeplerden ( grev, lokavt, doğal afetler, vb. ) dolayı bu şartname hükümlerine
uymak zorunluluğu ortadan kalkar. Ancak taraflar durumdan zamanında haberdar edileceklerdir.
18.7. İşbu Satınalma Sözleşmesi, OTOKAR‟ın yazılı bildirimi ile yeni bir satınalma sözleşmesinin
yürürlüğe girmesi ile sona erer.
18.8. İşbu Satınalma Sözleşmesi, yürürlüğe girmesinden itibaren on yıl (10 yıl ) sonunda sona
erer.
18.9. İş bu sözleşmede belirlenen fesih sebelerinden dolayı, Satınalma Sözleşmesinin veya
yapılan Sipariş Sözleşmelerinin Otokar tarafından feshi halinde, Otokar‟ın her türlü tazminat
hakları saklıdır.
Madde 19 - YÜRÜRLÜKTE KALACAK HÜKÜMLER
19.1. İşbu sözleşmenin fesh edilmiş olması bu sözleşmede “Kalite ve Garanti Şartları”
maddesinde belirtilen yükümlülükleri, “Sınai Mülkiyet ve Ticari Sır Hakkı” maddesinde belirtilen
yükümlülükleri sona erdirmez.
Madde 20 – YETKİLİ MAHKEME
20.1. İhtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

Yer : / Tarih:
OTOKAR ONAYI

FİRMA ONAYI

TASNIF DISI
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