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SATINALMA GENEL ŞARTLARI   
 
 
1 - TARAFLAR 
                                                                          
BOSCH REXROTH Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. TOSB-Taysad Org. Sanayi 
Bölgesi 1.Cadde 14.Sokak No:10 Şekerpınar/Çayırova/KOCAELĐ adresinde mukim. 
(bundan böyle kısaca BOSCH REXROTH olarak isimlendirilecektir)  
Ile …………………………………………………………………………………………. 
(bundan böyle kısaca ĐMALATÇI olarak isimlendirilecektir ) 
arasında iş bu SATINALMA SÖZLEŞMESĐ ve SĐPARĐŞ GENEL ŞARTLARI  aşağıda 
belirtilen tarihte kararlaştırılmıştır.  
 
2 – SÖZLEŞMENĐN KONUSU 
 
Bu satın alma sözleşmesi ve sipariş genel şartları, ĐMALATÇI tarafından BOSCH 
REXROTH için üretimi ve/veya ürün satışı yapılan tüm malzeme ve hizmetlerin sipariş 
yönetimi ile ticari faaliyetleri ile ilgili çalışma düzenini tanımlar.  
 
Sipariş anlaşmaları ya da fiyat teyitlerinde belirtilen fiyatlar ile BOSCH REXROTH 
tarafından ilave olunan şartlar siparişin ve satın almanın esas unsurlarıdır.  
 
Sipariş Anlaşmalarında aksine bir hüküm bulunmadıkça, işbu sözleşme, bu sözleşme 
süresince verilen bütün siparişler ve ĐMALATÇI ile yapılan ve BOSCH REXROTH tarafından 
belirlenen çalışma şekilleri için geçerlidir. 
 
3 – FĐYATLAR, SĐPARĐŞLER ve GEÇERLĐLĐK ŞARTLARI  
 
3.a. Geçerlilikleri BOSCH REXROTH tarafından yeniden yazılı şekilde onaylanmadıkça, 
satın alma fiyatları mevcut BOSCH REXROTH tarafından onaylı anlaşmalarda yer alan 
fiyatlardır ve bu fiyatlar ile çelişen ya da bu fiyatlara aykırı hiçbir hüküm kabul olunamaz. 
 
3.b. BOSCH REXROTH sipariş anlaşmalarının bir kopyasında ĐMALATÇI‘nın imzası 
bulunmasa dahi sipariş, Sipariş Anlaşma Mektubunda yazılı fiyatlarla kabul edilmiş 
sayılacaktır.  
 
Bu kabulün aksi, ancak BOSCH REXROTH’a Noter aracılığı ile tebliğ olunmuş yazılı delil ile 
ispatlanabilir. ĐMALATÇI tarafından işbu sipariş ile ilgili olmak üzere gönderilen herhangi bir 
belgede SATINALMA SÖZLEŞMESĐ ve SĐPARĐŞ GENEL ŞARTLARI ile Sipariş Anlaşma 
esaslarına aykırı hükümler bulunsa dahi bunlar hiçbir koşulda geçerli sayılmayacaktır. 
 
3.c. Tüm teklifler, siparişler, sözleşmeler, siparişlerin iptali ve bunlarla ilgili değişiklik ve 
tadiller yazılı şekilde yapılacaktır. Sözlü anlaşmalar, BOSCH REXROTH Satın Alma 
Departmanı tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça geçerli hale gelmezler. 
 
3.d. Siparişin verilmesinden itibaren 2 (iki) günlük süre içerisinde sipariş ĐMALATÇI 
tarafından yazılı olarak kabul edilmez ise, BOSCH REXROTH işbu siparişi iptal etme 
hakkına sahiptir. ĐMALATÇI tarafından 2 (iki) günlük süre içerisinde aksi bildirilmedikçe 
siparişin ĐMALATÇI tarafından kabul edildiği varsayılır. 
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4 – FATURALAMA, ÖDEME VE TESLĐMAT  
 
4.a. ĐMALATÇI’nın teslimat karşılığı düzenlediği faturalarda Sipariş Anlaşmasında yer alan 
malzeme referans numarası ile sipariş numarası mutlaka yer alacak ve birden fazla 
emtianın aynı anda fatura edilmesi hallerinde bu bilgiler faturadaki sıraya uygun olarak alt 
alta yazılacaktır.  
 
4.b. ĐMALATÇI’nın irsaliye tarihinden itibaren V.U.K.da belirtilen süre içinde fatura kesmesi 
esastır. Aksi kararlaştırılmadıkça, fatura bedeli, fatura ve emtia veya hizmetlerin 
tebellüğünden itibaren 60 gün sonundaki ilk ödeme gününde ödenir. Ödeme, faturanın 
kabulü halinde yapılır. 
 
4.c. Yabancı para ile sipariş anlaşması yapılan alımlarda, ödeme sevk tarihindeki (sevk 
tarihi ile fatura tarihi aynı olmalıdır, aynı olmadığı durumlarda sevk tarihindeki kurlar esas 
alınmalıdır)  TCMB döviz kurları üzerinden yapılır. 
 
4.d. Sipariş Anlaşması, Sipariş Genel fiyatları ve diğer sözleşmeler ile belirlenmiş olan 
fiyatlar dışında kalan teslimler BOSCH REXROTH’un yazılı onayına tabidir. 
 
4.e. ĐMALATÇI tarafından sevk edilen emtiaların teslim yeri BOSCH REXROTH fabrika 
sahası, teslim şekli ise araç üstüdür. Nakliye ve nakliyeden doğan tüm masraflar 
ĐMALATÇI’ya aittir. ĐMALATÇI teslim ettiği emtiayı yükleme, nakliye, boşaltma ve bekleme 
sırasında hasar görmeyecek şekilde ve uygun ambalajlar içinde göndermekle yükümlüdür. 
Özel bir anlaşma ile nakliye giderlerinin BOSCH REXROTH’a ait olması halinde dahi sipariş 
konusu emtia daima BOSCH REXROTH ambarında teslim alınacak ve ambara varışlardaki 
miktar ve ağırlıklar tesellüme esas olacaktır. Tesellüme kadar olan tüm rizikolar (hasar) 
ĐMALATÇI’ya, sonrakiler ise BOSCH REXROTH’a ait olacaktır. Teslim anında BOSCH 
REXROTH tarafından belirlenen miktar, ağırlık ve ölçümler esas alınır; aksi yöndeki 
değerlerin ispatı ĐMALATÇI’ya aittir. 
 
4.f. ĐMALATÇI emtia teslimatını BOSCH REXROTH’un sevkıyat anında yürürlükte bulunan 
yazılı “Teslimat Programı” doğrultusunda yapacaktır. BOSCH REXROTH, Teslimat 
Programında belirtilen miktarları aşan sevkıyatlar için, emtiayı araç üzerinden indirmeden 
iade etmekte veya emanete almakta serbesttir. Ancak emanete alınarak BOSCH 
REXROTH ambarına indirilmiş olsa dahi, emtiaya gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı 
BOSCH REXROTH’a karşı hiçbir şekil ve suretle sorumluluk izafe edilemeyecektir. Teslimat 
Programını aştığı için Emanete alınan emtialara ilişkin ödeme süresinin başlangıcı emanete 
alınan emtianın fiilen kullanım tarihinden itibaren hesaplanır.  
 
5 – TESLĐMAT PLANINA UYMAMA, CEZAĐ ŞARTLAR 
 
5.a. Emtianın kabulü, Teslimat Programı ile belirlenmiş olan teslim süresine uyulmasına 
bağlıdır. Sevkıyatın yürürlükteki “Teslimat Programı”na göre eksik veya geç yapılması 
hallerinde BOSCH REXROTH; 
i) Zamanında teslim edilmeyen emtia bedelinin, gecikmenin 1 haftayı aşması durumunda 
ödemeyi geciktirme, 
ii) Kısmen tesellüm edilmiş olsa dahi, siparişi kısmen ve/veya tamamen iptal etme, 
iii) ĐMALATÇI’ya verilen başka bir siparişin sevk miktarını azaltmak ve/veya tamamen iptal 
etme, 
iv) Geç sevk edilen ve/veya sevk edilmeyen emtiayı dilediği zamanda, dilediği koşullarda bir 
başka imalatçıdan tedarik etmeye ve arada oluşan ilave maliyet farkını ĐMALATÇI hesabına 
borç kaydetme, 
v) Uygun gördüğü takdirde gecikilen gün başına [150 EURO] gecikme cezası uygulama 
hakkı geçerli kalmak üzere   ĐMALATÇI ’ya teslimat için ek bir süre daha tanımak haklarına 
sahiptir. BOSCH REXROTH yukarıda yer alan tüm yaptırımları ayrı ayrı uygulayabileceği 
gibi, aynı anda tamamını da uygulayabilir ve müşterisine yapmak zorunda kaldığı uçak 
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teslimatı vb. maliyetlerini ĐMALATÇI’ya fatura etme hakkına sahiptir. BOSCH REXROTH’un 
fazlaya ilişkin haklarını talep etmek hakkı saklıdır.  
 
Bu hakkın bu şekilde kullanılmasına hangi mülahaza ile olursa olsun hiçbir merci tarafından 
müdahale edilemez.  
 
5.b.Zamanında teslim edilmiş olsa dahi, yapılan Kalite Kontrolleri sonucunda BOSCH 
REXROTH’un teslim ve/veya teknik şartnamelerine uygun olmaması nedeniyle emtianın 
reddedilmesi halinde de teslimat zamanında yapılmamış sayılacaktır.  
 
5.c.BOSCH REXROTH’un kısmi ve/veya gecikmeli olarak teslim aldığı emtianın, bir kısmını 
ve/veya partisini itirazsız olarak kabul etmiş olması halinde dahi, BOSCH REXROTH 
sözleşme konusunun tamamı üzerindeki bilcümle haklarını saklı tutmaktadır.  
 
5.d. ĐMALATÇI’nın sözleşme ahkâmını kısmen ve/veya tamamen ihlal etmesi halinde   
BOSCH REXROTH önceki teslimat ve hizmetlerden ötürü ĐMALATÇI’ya yapacağı ödemeleri 
faizsiz olarak durdurur. ĐMALATÇI, belirlenmiş olan sürede teslimde ya da talep edilen kalite 
doğrultusunda teslimde herhangi bir zorluk yaşar ise, durumu derhal BOSCH REXROTH’a 
yazılı olarak bildirmelidir. ĐMALATÇI, bu nedenle BOSCH REXROTH’tan ek ücret talep 
edemez.  
 
5.e. ĐMALATÇI tarafından BOSCH REXROTH’a üretilen herhangi bir ürünün, üretiminin 
durdurulmak istenmesi durumunda, ĐMALATÇI bu kararın üzerinde başka mutabakat 
olmadığı taktirde BOSCH REXROTH’un en az 12 aylık talebini karşılayacak şekilde ve de 
BOSCH REXROTH teslimat planına uygun olarak yapmak durumundadır. Bu maddenin 
gecerli olabilmesi için ĐMALATÇI’nın bu durumu önceden yazılı olarak bildirmesi 
gerekmektedir. 
 
6 – KALĐTE , AYIPLI MAL VE GARANTĐ KAPSAMI 
 
6.a. BOSCH REXROTH’un sipariş ettiği tüm emtia, ĐMALATÇI tarafından imal edilecek ve 
ĐMALATÇI’nın Kalite Kontrol Raporu ile teslim olunacaktır. Sipariş konusu emtia üzerinde 
BOSCH REXROTH’un tarif ettiği gibi BOSCH REXROTH’un parça numarası ve diğer 
tanıtıcı bilgiler yer alacaktır. Đrsaliyeye, var ise BOSCH REXROTH tarafından belirlenen 
parça numaraları, sipariş numaraları ve ĐMALATÇI kodu yazılacaktır. Emtianın ve irsaliyenin 
üzerindeki tanıtıcı bilgilerin eksikliğinden doğabilecek teslimat gecikmelerinden ve bu 
nedenle ortaya çıkacak bilimum zararlardan ĐMALATÇI sorumludur. 
 
6.b. Teslim edilen emtia, BOSCH REXROTH Kalite Kontrol Departmanınca yürürlükteki 
BOSCH REXROTH “Resim ve Teknik Şartnameleri” , BOSCH REXROTH  “Kalite Kontrol 
Sistemi”ne ve varsa Sipariş Anlaşmasındaki genel şartlara göre hatasızlık, özellikle 
doğruluk, tamlık ve uyumluluk yönlerinden kontrol edilecektir.  
 
6.c. Emtia kabulünde BOSCH REXROTH teknik şartnamelerine aykırı veya bu 
şartnamelerle çelişen başka hiçbir şartname veya standart esas alınamaz. Tesellüm edilen 
emtiadaki ayıpların bildirimi ile ilgili olarak eğer sipariş verilen ürün ĐMALATÇI tarafından 
imal edilecekse Borçlar Kanununun 359. ve 363. maddelerindeki süreler uygulanır, eğer 
ürünün imali söz konusu olmayıp sadece BOSCH REXROTH’a satışı söz konusu ise “açık 
ayıp”ın (çıplak gözle ve alelusul muayene ile fark edilebilecek renk, ebat vb.) bildirim süresi , 
tesellüm tarihinden itibaren 8 iş günü olup, „gizli ayıp’lardan dolayı ĐMALATÇI’nın 
sorumluluğu, BOSCH REXROTH’un nihai mamul için tüketici müşterilerine vermiş olduğu 
garanti süresince devam eder. BOSCH REXROTH’un Kalite Kontrol Sistemi’ne göre emtiayı 
tesellüm etmesi, teste tabi tutması, emtianın gizli ayıpsız olarak kabulü manasında değildir. 
Bu konuda BOSCH REXROTH’un tek yükümlülüğü Kanunda ve bu sözleşmede belirtilen 
süreler içerisinde olmak kaydı ile ortaya çıkan gizli ayıbı en uygun zamanda ĐMALATÇI’ya 
bildirmekten ibarettir. Bu doğrultuda ĐMALATÇI gecikmiş ayıp ihbarına ilişkin itiraz 
hakkından peşinen feragat etmektedir. 
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6.d. ĐMALATÇI, reddedilen emtiayı bekletmeden geri almaya ve yerine en geç 48 saat 
içinde yeni emtia göndermeye mecburdur. Bu halde dahi BOSCH REXROTH’un 
5.maddedeki hakları saklıdır.  
 
6.e. Reddedilen emtianın yeniden imal ve teslim süresinin BOSCH REXROTH’un montajını 
ve iş akışını aksatabilecek kadar uzun olması ve/veya ĐMALATÇI’nın geri alma ve yeni 
emtia gönderme işlemlerini derhal yerine getirmemesi hallerinde BOSCH REXROTH, 
ĐMALATÇI’nın mutabakatını aramadan mümkün ise kurtarma işlemi yapabilir ve/veya bu 
işlemi yapabilmek amacıyla dilediği üçüncü şahsı görevlendirebilir ve kurtarma işçiliği 
bedelini de kendisine mal oluş masrafıyla birlikte ĐMALATÇI’nın cari hesabına borç 
kaydedebilir. Bu konuda ĐMALATÇI, BOSCH REXROTH’u tam yetkili kılmış olup, yapılan 
kurtarma işleminden ve kurtarma masraflarının fazlalığından dolayı BOSCH REXROTH’dan 
hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır. 
 
6.f  ĐMALATÇI emtiayı 3.şahıslarca ileri sürülebilecek her türlü haktan arî olarak teslim 
edecektir; aksi takdirde BOSCH REXROTH’un hiçbir sorumluluğu bulunmayacak ve 
ĐMALATÇI’nın emtia teslim yükümlülüğü yerine getirilmemiş kabul edilecektir. Bu husustaki 
garanti süresi 10 yıldır. 
 
ĐMALATÇI tarafından, garanti süresi içerisinde ayıplı olması nedeni ile onarılıp yenilenen 
emtianın garanti süresi, ayıbın giderilmesi yükümlülüğünün tamamı ile yerine getirilmesi 
anında yeniden başlar. 
 
6.g. ĐMALATÇI tarafından imal edilmiş olan emtianın doğası ve ayıbın niteliğine aykırı 
bulunmadıkça, tesellümden itibaren 6 ay içerisinde ortaya çıkan ayıplar, teslim anında da 
mevcut sayılır. 
 
6.h. Ürün sorumluluğu ile ilgili olarak BOSCH REXROTH’ a herhangi bir şikâyet ve iddianın 
yöneltilmesi halinde ĐMALATÇI, ürettiği emtiadaki ayıp ve/veya servisten kaynaklanan bir 
zararın varlığı halinde, her türlü sorumluluğunun kendisine ait olacağını, BOSCH 
REXROTH’ un herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde dahi bu meblağ için 
kendisine rücu edileceğini peşinen kabul eder. ĐMALATÇI üretmiş olduğu emtianın ve/veya 
servisin ayıpsız olduğu iddiasında ise, ispat yükü ĐMALATÇI’ ya aittir. 
 
7 – NUMUNE ÜRETĐMĐ VE 3. KĐŞĐLERE KĐŞĐLERE KARŞI GĐZLĐLĐK ANLAŞMASI   
 
7.a. Seri sevkıyat öncesi verilen numuneler için ĐMALATÇI ’ya bedelli yada bedelsiz sipariş 
verilebilir. 
 
7.b. Parçanın teknik resim ve şartnamelerinde yapılan değişiklikler BOSCH REXROTH 
tarafından ĐMALATÇI’ya yazılı olarak bildirilir. ĐMALATÇI bu bildirimden sonra en geç iki 
takvim günü içerisinde BOSCH REXROTH’ a bir önceki resim ve yürürlükteki Teslimat 
Programına göre imal ettiği emtianın miktarını yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. BOSCH 
REXROTH, ayıpsız olan ve Teslimat Programı dâhilinde imal edilen bu emtiayı, cari 
anlaşma şartları dairesinde ĐMALATÇI için öngörülen tüm yükümlülüklerin ĐMALATÇI 
tarafından yerine getirilmesi şartıyla almak durumundadır. Đki takvim günlük sürenin 
bitiminde eğer ĐMALATÇI geri bildirimde bulunmamışsa, BOSCH REXROTH bir önceki 
resme göre imal edilen parçayı alıp almamakta serbesttir. ĐMALATÇI, bu durumda ilgili 
emtia karşılığı herhangi bir ücret talep edemez.  
 
7.c. ĐMALATÇI, BOSCH REXROTH’un almadığı parçayı hiçbir şekilde bir başka üründe 
kullanamaz, kullandıramaz, piyasada satamaz ve sattıramaz. Bu parçalar imha olunur ve 
keyfiyet bir tutanağa bağlanır. Taraflar arasında yeni resim ve teknik şartnameye uygun 
olarak yeni sipariş verilmesi hususunda mutabakat sağlandığı takdirde işbu sözleşme 
şartları aynen devam edecektir. Mutabakat sağlanamadığı takdirde ise, ĐMALATÇI 



 

 

 
 

Revizyon : 0            Tarih : 01.06.2007    Yayınlayan : BRTR / MAT      MAT_001_FORM1 

 

 

 

  

 
 

 

 

             
 

Error! Reference source not found. 

 

Sayfa 5 / 7 

uhdesindeki emanet resim ve teknik dökümantasyon ile kalıbı derhal BOSCH REXROTH’a 
teslim ve iade etmekle mükelleftir.  
 
7.d. ĐMALATÇI sipariş bedelinin ödenmesi için “Poliçe” düzenlemeye yetkili olmayıp, 
BOSCH REXROTH düzenlenecek herhangi bir poliçeyi kabul etmeyecektir. Bu neden ile 
ĐMALATÇI poliçelerin kabul olunmamasından dolayı doğacak zararlardan doğrudan 
sorumludur. 
 
7.e. ĐMALATÇI, BOSCH REXROTH’ un verdiği ve mülkiyeti BOSCH REXROTH ’ a ait olan 
teknik resimleri, malzeme ve diğer süreç standartlarını ve dokümanları titizlikle saklayacak 
ve imalat süresi sonunda da BOSCH REXROTH’a aynen iade ya da imha edecektir. Bu 
bilgilerin doğrudan veya dolaylı olarak 3.şahıslara dağıtılması ve bu şahıslarca ya da 
ĐMALATÇI tarafından kullanılması nedeni ile BOSCH REXROTH’un uğradığı ve uğrayacağı 
her türlü müspet ve menfi zararlardan ĐMALATÇI bizzat sorumludur.  
 
7.f. ĐMALATÇI, BOSCH REXROTH’un teknik resim ve şartnamelerine göre imal ettiği 
parçaları BOSCH REXROTH’un yazılı izni olmadıkça BOSCH REXROTH dışında hiçbir 
yere satamaz, yedek parça piyasasına süremez. Aksi halde satılan emtia bedelinin tamamı 
tazminat olarak BOSCH REXROTH’a ödenir. Yazılı izin verilmesi hallerinde dahi söz 
konusu parçanın BOSCH REXROTH Kalite Kontrol Departmanının kalite onayını alması 
şarttır. BOSCH REXROTH Kalite Kontrol Departmanınca reddedilen parçaların ĐMALATÇI 
tarafından herhangi bir şekilde yedek parça piyasasına verilmesi hallerinde, ĐMALATÇI’nın 
işbu “Sipariş Genel Şartları”na aykırı hareket ettiği varsayılacaktır. Böyle bir durumda       
BOSCH REXROTH’a, reddedilen emtia bedelinin üç misli kadar cezai şart bedeli 
ödenecektir. ĐMALATÇI ayrıca reddedilen emtianın kullanımı nedeniyle 3.şahısların 
uğrayacağı bilcümle maddi ve manevi zararlardan da kusursuz sorumlu olacaktır. 
 
7.g. ĐMALATÇI gerek kendi ve gerek ise 3.kişiler yararına BOSCH REXROTH’dan alınan 
siparişleri yazılı muvafakat almadan referans göstererek reklâm yapamaz. 
  
 
8 – ĐLAVE ŞARTLAR, SÖZLEŞME SÜRESĐ, MÜCBĐR SEBEBLER 
 
8.a. Siparişin yerine getirilmesi ile ilgili olarak BOSCH REXROTH tesislerinde çalışma 
yapmak zorunda olan ĐMALATÇI ve/veya çalışanları, işyeri ile ilgili kurallara uymakla 
mükelleftirler. Ağır kusur hali hariç olmak üzere, işbu şahısların uğrayabilecekleri 
kazalardan dolayı BOSCH REXROTH’ un hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.  
 
8.b. Đşbu siparişten kaynaklanan hak ve alacaklar 3.şahıslara devir ve temlik edilemez. 
 
8.c. Đşbu Sipariş Genel Şartları süresiz olarak akdedilmiştir.  
 
8.d. BOSCH REXROTH’un ĐMALATÇI’ya herhangi bir miktarda ve sürede sipariş verme 
yükümlülüğü ve taahhüdü yoktur. 
 
8.e. BOSCH REXROTH’un kusuru dışında meydana gelen doğal afetler, iş uyuşmazlıkları, 
grev, lokavt, operasyonel engeller, idari tasarruflar ve diğer benzeri mücbir sebeplerin 
varlığı halinde BOSCH REXROTH dilerse işbu sözleşmenin tamamından veya bir 
kısmından herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmaksızın dönme hakkına sahiptir. 
 
 
9 – ÇEVRESEL ŞARTLAR VE DÜZENLEMELER 
 
ĐMALATÇI, sipariş verilen ürünlerin imali ve satışı ile ilgili T.C. Çevre Bakanlığı 
düzenlemeleri ile çevreye ilişkin ilgili diğer mevzuata uyacağını taahhüt eder. Ayrıca 
BOSCH REXROTH çevre prosedürleri ve N2580 Yasaklı Malzemeler Normu işbu 
Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. N2580 Normunun güncel versiyonu  
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http://purchasing.bosch.com/en/start/Allgemeines/Download/index.htm 
                              
 internet adresinde yer almaktadır. ĐMALATÇI, N2580 Normunun BOSCH REXROTH 
tarafından tek taraflı olarak her zaman değiştirilebileceğini kabul eder.  
 
 
10 – YASAL ŞARTLAR ve SÖZLEŞMENĐN FESHĐ 
 
10.a. Tarafların belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, değişikliğinin Noter marifeti ile 
diğer tarafa bildirilmesi şarttır. Bu şart yazılı bir delil anlaşmasıdır. 
 
10.b Đşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi, geçerliliği, uygulanması ya da yorumundan  
kaynaklanan her türlü ihtilaf, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümleri uyarınca ve 
bu kanun çerçevesinde atanan 3 hakem tarafından çözümlenecektir.  
 
Taraflar birer hakem tayin edecek, böylelikle seçilen iki hakem bir araya gelerek Baş Hakemi 
seçeceklerdir. Tahkime müracaat eden tarafın yazılı ihbarından sonra, diğer tarafın 15 gün 
içerisinde kendi hakemini seçmemesi halinde, diğer tarafın hakemi tahkim başlatan tarafın 
talebi üzerine Đstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığınca seçilecektir. Aynı şekilde, taraflarca 
tayin edilen hakemlerin Baş Hakemi ikinci hakemin tayininden itibaren 15 gün içerisinde 
seçememesi halinde Baş Hakem Đstanbul Adliyesi Nöbetçi Ticaret Mahkemesi Başkanlığınca 
seçilecektir.  

 
Tahkim yeri Đstanbul olup, tahkim lisanı Türkçe’dir. Đşbu Sözleşme’nin ihtilafların hallinde Türk 
Hukuku uygulanır. 
 
10.c. Đşbu Sipariş Genel şartları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz hale gelmesi, 
diğer şartların geçerliliğini etkilemez. Taraflar geçersiz hale gelen hükmün yerine, amaca 
uygun yeni bir hüküm üzerinde mutabakat sağlarlar. 
 
10.d Sipariş Anlaşması, Ödünç Verme Sözleşmesi, Satıcılar için Kalite Güvence Kılavuzu 
ve Nakliye ve Ambalajlama talimatları işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.   
 
10.e.Bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, ĐMALATÇI tarafından 6 ay öncesinden 
BOSCH REXROTH tarafından ise 15 gün öncesinden yazılı olarak ihbar etmek suretiyle 
iptal olunabilir. Bu sözleşmenin feshedilmesine rağmen sözleşme hüküm ve şartları fesih 
tarihinden önce kabul edilmiş tüm siparişler için yürürlükte kalmaya devam edecektir. 
BOSCH REXROTH’un bu maddeden kaynaklanan fesih hakkını kullanmasını halinde, 
ĐMALATÇI’ya ödeyeceği yegane ve tüm tazminat tutarı, fesih anına kadar bu sözleşme ve 
genel satın alma şartlarına uygun olarak teslim edilmiş malın bedelinden ibarettir. 
ĐMALATÇI, BOSCH REXROTH’tan kar kaybı, gelir kaybı veya herhangi başka bir nam 
altında tazminat talebinde bulunamaz.  
 
10.f.ĐMALATÇININ sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde BOSCH REXROTH herhangi 
bir ihbarda bulunmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. BOSCH REXROTH’un 
söz konusu fesih nedeniyle uğradığı zarar ile fazlaya ilişkin tazminat talepleri saklıdır.  
 
10.g. Sözleşmenin feshi ihbarı Noter vasıtası ile gönderilecektir.  
 
BOSCH REXROTH  AŞ.                                   Satıcı 
                                       Firma Unvanı, Yetkili 
Kişi Adı 
         Tarih ve Đmza 
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