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1. Genel 
1.1 İşbu genel satın alma koşulları sırasıyla ürün tedarikçileri ve 
servis sağlayıcıları (bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacaktır) 
ile sırasıyla BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti veya 
Türkiye’deki bağlı şirketleri (bundan böyle “İşveren” olarak 
anılacaktır) arasındaki sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Yüklenicinin işbu genel satın alma koşullarını kabul etmesi 
halinde, sözü geçen koşullar burada kabul edildiği ölçüde 
gelecekte Yüklenici ile yapılacak diğer sözleşmeler için de 
geçerli olacaktır.  
1.2 Yüklenicinin genel iş şartları ancak İşverenin bu şartları 
açıkça ve yazılı olarak kabul etmesi koşuluyla ve açıkça ve 
yazılı olarak kabul ettiği ölçüde geçerli olacaktır. İşverenin 
Yüklenici ile aralarında geçen ve Yüklenicinin genel iş şartlarını 
içeren veya bunlara atıfta bulunan bir yazışmaya atıfta 
bulunması İşverenin sözü geçen genel iş şartlarının işbu 
sözleşmeye uygulanabilirliğini onayladığı anlamına gelmez. 
Yüklenicinin genel iş şartları, İşverenin Yüklenicinin herhangi bir 
ürünü / herhangi bir hizmeti sözü geçen ve genel satın alma 
koşullarının dışına çıkan veya bunlarla çelişen Yüklenici genel 
iş şartlarına göre tedarik etme / sağlama niyetinde olduğunu 
bilerek kabul etmesi halinde de geçerli olmayacaktır. 
 
2. Teklif 
2.1 İşveren teklif ve fiyat teklifleri için herhangi bir karşılık 
ödemez ve teklif ve fiyat teklifleri İşverene herhangi bir 
yükümlülük getirmez. 
2.2 Yüklenici, verdiği teklifler ve İşverenin sorgusu arasındaki 
herhangi bir uyuşmazlığı teklifinde açıkça belirtecektir. Eğer 
Yüklenicinin yapılan sorgu için sunabileceği teknolojik veya 
ekonomik açıdan daha üstün alternatifler varsa, bu tekliflerini 
İşverene ayrıca sunacaktır. 
 
3. Teslim Tarihi, Ürünlerin Teslimi / Hizmetlerin 
Sağlanmasında Değişiklikler 
3.1 Yüklenici kararlaştırılan ürün teslimi veya hizmet sağlama 
tarihlerine uyacaktır. İşverene yapılacak ürün teslimleri eksiksiz, 
İşverenin normal mesai saatleri içinde, gerekli sevkiyat 
evraklarıyla birlikte ve satın alma emrinde belirtilen adrese 
(bundan böyle “Teslim Yeri” olarak anılacaktır) yapılacaktır. 
Eğer teslimatın montaj / hizmet içermesi kararlaştırılmışsa, 
ürünler montaj / hizmet sözleşmede belirtildiği şekilde ve 
usulüne uygun olarak gerçekleştirilene kadar eksiksiz ve 
vaktinde teslim edilmiş sayılmaz. Yasalar veya sözleşme resmi 
bir kabul prosedürünün uygulanmasını gerektiriyorsa, her iki 
taraf da kabul için belirlenen tarihe uyacaktır.  Ürünlerin erken 
teslimatı / hizmetlerin erken sağlanması veya kısmi teslimat / 
kısmi tedarik İşverenin önceden vereceği yazılı onaya tabidir. 
3.2 Yüklenici, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini hiç yerine 
getiremeyeceğini, kısmen yerine getirebileceğini ya da 
öngörülen sürede yerine getiremeyeceğini farkına varması 
halinde İşvereni derhal yazılı olarak bilgilendirecektir. Bildirimde 
hem gecikme hem de teslim süresinde yaşanacağı tahmin 
edilen gecikmenin sebebi/sebepleri belirtilmek zorundadır. 
İşverenin ürün teslimatı / hizmet tedarikinde yaşanan herhangi 
bir gecikmeyi veya kısmi ifayı kabulü, hiçbir koşulda İşverenin 
geciken veya kısmi ürün teslimatı / hizmet tedariki 
durumlarından doğan hak ve taleplerinden feragat ettiği 
anlamına gelmez. 
3.3 Teslim edilecek ürünler veya sağlanacak hizmetlerde 
yapılacak herhangi bir değişiklik İşverenin yazılı ön iznine 
tabidir. 
3.4 Eğer İşveren Yüklenicinin sözleşmenin ifasını 
gerçekleştirebilmesi için herhangi bir belge hazırlıyorsa, 
İşverenden sözü geçen belgeleri veya farklı bir desteği 
sözleşmeye uygun şekilde ve vaktinde sağlanmasını talep 
etmek Yüklenicinin sorumluluğundadır. 
 
 

4. Sürdürülebilirlik 
4.1 İşveren faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun 
şekilde yürütür, uluslararası kabul görmüş temel iş sağlığı ve 
güvenliği, çevre koruma, işçi ve insan hakları (“ESG 
Standartları”) ve sorumlu kurumsal yönetişim standartlarına 
bağlıdır. İşveren ESG Standartları anlayışını Tedarikçi Davranış 
Kuralları’nda (http://www.basf.com/supplier-code-of-conduct) 
açıklamıştır. İşveren, Yüklenicinin bu ESG Standartlarına bağlı 
kalmasını beklemektedir. İşveren ayrıca Yükleniciden her 
kademeden tüm alt yüklenicilerinin de ESG Standartlarına aynı 
şekilde bağlı kalmasını sağlamasını talep etmektedir. İşveren, 
önceden bildirim yapmak suretiyle, şahsen veya görevlendirdiği 
üçüncü taraflar aracılığıyla ESG Standartlarına uyumu kontrol 
etme hakkına sahiptir. 
4.2 Yüklenici, sözleşmenin ifası sırasında İşverenin 
sözleşmede belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma 
gerekliliklerine bağlı kalmak zorundadır.  
 
5. Alman Tedarik Zinciri Durum İnceleme Yasası Uyarınca 
Yasal Gereklilikler  
5.1 İşveren, insan hakları veya çevre ile ilgili yükümlülüklerin 
ihlalini sona erdirmek veya insan hakları ve çevre ile ilgili riskleri 
önlemek veya en aza indirmek için tedarik zincirlerinde insan 
haklarıyla ve çevreyle ilgili belirli durum tespiti yükümlülüklerine 
uymakla yükümlüdür. “İnsan Haklarına Yönelik Riskler”, “Çevre 
ile İlgili Riskler” (birlikte “Riskler”); “İnsan Haklarına İlişkin 
Yükümlülüklerin İhlali” ve “Çevre ile İlgili Yükümlülüklerin İhlali” 
(birlikte “Yükümlülükler”) terimleri Alman Tedarik Zinciri Durum 
İnceleme Yasası (“Yasa”) (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) 
uyarınca tanımlanmıştır. (Yasanın güncel İngilizce versiyonu 
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationale
s/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-
chains.pdf;jsessionid=4A2F3D30F171DA0D751EEC4B1B9A51
11.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=3). 
5.2 Yüklenici, Yasa uyarınca getirilen Yükümlülüklere uyacak ve 
tedarik zinciri boyunca kendi tedarikçilerine karşı bu beklentiyi 
uygun şekilde ele alacaktır (“Beklentiler”). Özellikle, Yüklenici bu 
tür Riskleri önlemeyi veya en aza indirmeyi ve Yükümlülüklere 
ilişkin herhangi bir ihlali sona erdirmeyi kabul eder. Ayrıca 
Yüklenici, görevlilerine ve çalışanlarına Beklentilere uyma 
konusunda talimat vermeyi ve Beklentilere uyum konusunda 
eğitimler vermeyi kabul eder. İşverenin talebi üzerine, Yüklenici, 
İşveren tarafından düzenlenen ilgili eğitimlere katılım 
sağlayacaktır. 
5.3 İşveren, Yüklenicinin kendisi ve/veya görevlendirilen üçüncü 
taraflar (“Denetçi”) aracılığıyla bu Madde kapsamındaki 
yükümlülüklerine uymasını sağlamak için önceden yazılı 
bildirimde bulunarak uyum denetimleri yapma hakkına 
("Denetim") sahip olacaktır. Yüklenici, İşveren ve/veya Denetçi 
tarafından Denetim için makul olarak talep edildiği takdirde 
yazılı, sözlü ve/veya elektronik biçimde tüm veri, belge ve diğer 
bilgileri İşverene ve/veya Denetçiye sağlayacaktır. 
5.4 İşveren, Yüklenici veya Yüklenicinin herhangi bir yüklenicisi 
veya herhangi bir kademedeki tedarikçileri tarafından 
Yükümlülüklerin ihlal edildiğine dair şüphe duyulması veya kanıt 
bulunması halinde; Yüklenici, İşveren tarafından makul bir 
şekilde yazılı olarak talep edilen uygun düzeltici önlemleri 
uygulamak ve yürütmek ya da ilgili yüklenicilerin veya 
tedarikçilerin uygulamasını ve yürütmesini sağlamakla yükümlü 
olacaktır. 
5.5 İşverenin talebi üzerine ve fazla gecikme olmaksızın, 
Yüklenici, (i) İşveren ile birlikte, bu tür bir plan için somut bir 
zaman çizelgesi dahil olmak üzere, Yükümlülüklere ilişkin 
herhangi bir ihlali sona erdirmek için bir düzeltici eylem planı 
("İyileştirici Faaliyet") hazırlayacak ve (ii) İşverenin bu tür 
İyileştirici Faaliyetleri gerçekleştirmek için tamamen kendi makul 
takdirine bağlı olarak talep edilen önlemleri uygulayacaktır. 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf;jsessionid=4A2F3D30F171DA0D751EEC4B1B9A5111.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=3).
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf;jsessionid=4A2F3D30F171DA0D751EEC4B1B9A5111.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=3).
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf;jsessionid=4A2F3D30F171DA0D751EEC4B1B9A5111.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=3).
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf;jsessionid=4A2F3D30F171DA0D751EEC4B1B9A5111.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=3).
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5.6. İşveren, (i) Yüklenicinin bu Madde kapsamındaki 
yükümlülüklere uymaması, (ii) Beklentilerin önemli ölçüde ihlal 
edilmesi veya (iii) İyileştirici Faaliyetin uygulanmasının 
Yükümlülüklerin ihlalini İyileştirici Faaliyet kapsamında 
belirlenen zaman çizelgesi içerisinde telafi etmemesi 
durumunda genel satın alma koşullarını konu alan İşveren ile 
Yüklenici arasında akdedilmiş sözleşmeleri derhal feshetme 
hakkına sahip olacaktır.  
 
6. Kalite  
Yüklenici kalite kontrolünü etkili şekilde gerçekleştirecek ve 
sürdürecek; talep edilmesi halinde kalite kontrolünün bu şekilde 
gerçekleştirildiğini İşverene ispat edecektir. Bu bağlamda 
Yüklenici, ISO 9000 ff’a uygun bir kalite kontrol sistemi veya 
eşdeğer bir standart uygun benzer bir sistem kullanacaktır. 
İşveren, önceden bildirim yapmak suretiyle, şahsen veya 
görevlendirdiği üçüncü taraflar aracılığıyla Yüklenicinin kalite 
kontrol sistemlerini kontrol etme hakkına sahiptir. 
 
7. Alt Yüklenicilerin Kullanımı 
Yüklenicinin üçüncü tarafları (özellikle herhangi bir alt 
yükleniciyi) işe alması veya işten çıkarması İşverenin yazılı ön 
iznine tabidir. Eğer Yüklenici sözleşmenin ifası için işin 
başından itibaren alt yükleniciler kullanmak niyetindeyse, 
Yüklenici İşverene teklifini sunarken bu konu hakkında İşvereni 
bilgilendirmek zorundadır. 
 
8. Teslim, Sevkiyat, Ambalajlama, Riskin Devri 
8.1 Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece, ürünlerin teslimatı 
“Teslim Yerine DAP (Incoterms 2020)” teslim şekline göre 
yapılır. Yine taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, teslimat sevk 
irsaliyesinin iki nüshası, çeki listesi, belirlenen şartnamelere 
göre düzenlenmiş temizlik ve denetim sertifikaları ile diğer tüm 
gerekli evraklarla birlikte yapılır. Eğer satın alma emir numarası, 
brüt ve net ağırlık, koli adedi ve koli cinsi (tek kullanımlık / tekrar 
kullanılabilir), tamamlanma tarihi ve Teslim Yeri (yükün 
boşaltılacağı yer) ve alıcı detayları biliniyorsa, bu detaylar tüm 
sevkiyat evraklarında ve koli içindeki ürünler için evrakların yanı 
sıra kolinin dışında belirtilmek zorundadır. Projeler için toplam iş 
sayısı ve montaj yapılacak bina da belirtilmek zorundadır.  
8.2 Üçüncü taraf ülkelere yapılacak teslimatlar (ithalatlar) için 
ithalat sorumlusu İşveren olacak olup Yüklenici ithalat 
beyannamesinin doğru ve ithalat yapılan ülkenin gümrük 
mevzuatının gerektirdiği şekilde verilebilmesi için ihtiyaç 
duyulan tüm belge ve bilgilerin edinilmesi konusunda İşverene 
destek olacaktır.  
8.3 Yüklenici, ABD kontrolü altındaki içeriğin yüzdesi 
konusunda İşverene yazılı bildirimde bulunacaktır.  
8.4 Yüklenici teslimat sırasında İşverenin çıkarlarını 
koruyacaktır. Ürünler, taşıma sırasında oluşabilecek hasarları 
önlemek için Teslim Yerine göre onaylanmış ambalaj 
malzemeleri ile paketlenecektir. Yasa hükümleri gereği, 
Yüklenici uygunsuz ambalajlamadan doğabilecek herhangi bir 
hasardan sorumludur.  
8.5 İşverenin talep etmesi halinde Yüklenici, Teslim Yerinde 
kalan herhangi dış ambalaj, taşıma veya satış ambalajını 
Teslim Yerinden toplayacak, imha edecek veya üçüncü 
taraflarca imha edilmesini sağlayacaktır. 
8.6 Yüklenici tehlikeli maddeleri yürürlükteki ulusal ve 
uluslararası yasa ve düzenlemelere göre paketleyecek, 
etiketleyecek ve sevk edecektir. Yüklenici, tedarikçiler için 
REACH’de öngörülen, ürün sevkiyatı ile ilgili tüm yükümlülükleri 
(1907/2006/EC No’lu Düzenleme (EC) Madde 3 (32) gereğince 
(bundan böyle “REACH” olarak anılacaktır) yerine getirecektir. 
Yüklenici ayrıca, REACH’in 31. Maddesi bentler (1) ila (3)’te 
öngörülmüş tüm hallerde İşverene REACH’in 31. Maddesine 
göre ve alıcı ülkenin dilinde hazırlanmış bir güvenlik veri formu 
sunacaktır. 

8.7 Sözleşmede belirtilen ürünlerin Madde 8.1 ve 8.2’de 
öngörülen evraklarla birlikte Varış Yerine varmasına dek 
oluşabilecek hasar ve zararlarla ilgili risk Yükleniciye aittir. 
Tarafların montaj / hizmet içeren bir teslimat üzerinde 
anlaşmaya varması halinde hasar ve zararlarla ilgili risk, montaj 
/ hizmetin sözleşmeye uygun şekilde tamamlanması ve 
ürünlerin teslim edilmesinden sonra İşverene devrolur.  
8.8 Eğer yasa ya da sözleşme resmî kabul gerektiriyorsa, riskin 
devri İşverenin kabulünden sonra gerçekleşir. Tarafların resmî 
kabul konusunda anlaşmaya varması halinde, İşveren bir kabul 
evrakı ile kabulün gerçekleştiğini teyit edene dek, doğabilecek 
zararlarla ilgili risk Yükleniciden İşverene devrolmaz. Fatura 
bakiyelerinin ödenmesi resmî kabul yerine geçmez. 
 
9. Ürünlerin Menşe ve Durumu 
9.1 Yüklenici, tercihli olmayan ürün menşeni (menşe ülke) ticari 
evraklarda belirtecektir. Yüklenici ayrıca, uygulanabilir olduğu 
durumlarda bir A.TR veya Form A belgesi ya da EUR1 hareket 
belgesi de temin edecektir. İşverenin talep etmesi halinde 
Yüklenici, ürünlerin menşeni belirten bir menşe şahadetnamesi 
/ kanıtı gösterecektir. 
9.2 Ürünler, teslimatın tercihli ticaret kapsamına giriyor olduğu 
ölçüde, tercihli ürün menşei ile ilgili iki taraflı veya çok taraflı 
anlaşmalar veya Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin (GSP) 
gereği olan tek taraflı menşe ülke düzenlemelerine uygun olmak 
zorundadır. 
 
10. Teslim / Hizmet Koşulları, Şikâyetler, Kusur Halinde 
Doğan Haklar 
10.1 Yüklenici ürünleri ve hizmetleri kusursuz ve belirtilen ürün 
ve hizmet şartnamelerine uygun olarak teslim etmekle ve ürün 
ve hizmetlerin taahhüt edilen nitelik ve özelliklere sahip 
olduğundan emin olmakla yükümlüdür. Yüklenici ayrıca, ürün ve 
servislerin mevcut teknik standartlarda, eğer mevcut ise genel 
kabul görmüş tesis güvenliği, meslek hekimliği ve sağlığa 
uygunluk standartlarını karşılıyor olacağını, nitelikli personel 
tarafından teslim edileceğini ve Teslim Yerinde geçerli olan 
yasal düzenlemelere uygun olacağını garanti etmektedir. Eğer 
teslim edilecek ürünler makine, ekipman ya da tesislerden 
oluşuyorsa, teslim edilecek bu ürünler, sözleşmenin ifası anında 
yürürlükte olan ve makine, ekipman ve tesisler için geçerli özel 
güvenlik gerekliliklerini sağlayacak ve CE etiketi taşıyacaktır. 
10.2 Yüklenici, ürün içeriğindeki malzemelerin etkin biçimde ön 
tescillenmiş, tescillenmiş (veya tescil zorunluluğundan muaf) 
olduğundan ve duruma uygun ise, REACH’in İşveren tarafından 
ifşa edilen kullanım alanları için gerektirdiği şekilde 
ruhsatlandırılmış olduğundan emin olacaktır. Ürünlerin 
REACH’in 7. Maddesi kapsamına girecek şekilde 
sınıflandırılmışsa, bir önceki ifade bu ürünlerden salınan 
maddeler için de geçerli olacaktır. 
10.3 Ürünün REACH’in 57. ve 59. Maddelerinde belirtilen 
kriterleri karşılayan (yüksek önem arz eden maddeler olarak 
adlandırılan) bileşenlerinden birinin 0,1 kütle yüzdesi (W/W) 
oranını aşması durumunda Yüklenici derhal İşverene bildirimde 
bulunacaktır. Bu durum ambalajlama için kullanılan ürünler için 
de geçerlidir. 
10.4 Türk Ticaret Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca ticari 
denetleme ve bildirim zorunluluğu bulunan durumlarda, İşveren 
herhangi bariz kusuru ürün teslimini takip eden iki (2) gün içinde 
Yükleniciye bildirecektir. Belirtilen süreden daha sonra fark edilir 
hale gelen herhangi bir kusur, fark edildiği andan itibaren on 
(10) gün içinde İşveren tarafından bildirilmek zorundadır. 
10.5 Herhangi bir kusurun mevcut olması halinde İşveren, sözü 
geçen kusurun yürürlükte bulunan yasa gereğince giderilmesini 
talep etme hakkına sahiptir.  Kusurun giderilme şekli İşverenin 
takdirine bağlıdır. Kusurun giderileceği yer İşverenin tercihine 
bağlı olarak Teslim Yeri, yasalar kabul öngörüyor veya taraflar 
sözleşme ile kabul yapılması gerektiği konusunda anlaşmışsa 
kabul yeri, ya da sözleşme imzalandığında Yüklenicinin 
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haberdar olması koşuluyla farklı bir ürün teslim yeri olabilir. 
Kusurun giderilmesiyle ilgili masraflar Yükleniciye ait olup 
Yüklenici giderme işini her açıdan İşverenin talimat ve 
gerekliliklerine uygun şekilde ifa edecektir. Eğer (i) kusurun 
giderilmesi gerekli süre içinde gerçekleştirilmezse, (ii) kusurun 
giderilmesinde başarısız olunursa veya (iii) kusurun giderilmesi 
için bir hoşgörü süresi tanınmasına gerek yoksa, İşveren kusur 
hali gereği yasal taleplerde bulunma hakkına sahip olur. 
10.6 Eğer kusur gerekli süre içinde giderilmez ya da gidermede 
başarısız olunursa veya kusurun giderilmesi için bir hoşgörü 
süresi tanınmasına gerek bulunmuyorsa, İşveren madde 10.5’te 
belirtilen haklara ek olarak, mevzubahis kusurları maliyet ve 
yükümlülüğü Yükleniciye ait olacak şekilde kendi giderme veya 
bu işi üçüncü taraflara yaptırma hakkına sahip olur. Bu 
durumda İşveren Yüklenicinin gerekli harcamaları tazmin 
etmesini talep etme yetkisine sahiptir. Makul olmayan çapta 
zarar riski bulunuyor ve Yükleniciye ulaşılamıyorsa hoşgörü 
süresi tanınması bilhassa gereksizdir. Ek olarak, bu durumda 
yürürlükteki yasalar uygulanır. İşverenin Yüklenicinin kusurlarla 
ilgili yasal sorumluluklarıyla ilişkili veya herhangi bir taahhütten 
doğan ilave hakları bu durumlardan etkilenmez. 
10.7 Garanti kapsamındaki hak talepleri, yasa gereğince daha 
uzun bir süre öngörülmemişse, risk devrinden itibaren otuz (30) 
aylık süre sonunda zaman aşımına uğrar. Yazılı şekilde açık bir 
feragat bulunmuyorsa İşveren, garanti kapsamında hak 
talebinde bulunma haklarından feragat etmiş kabul edilemez. 
 
11. Mülkiyet Haklarının İhlali 
Ürün teslimatları ve/veya hizmet tedariki ve bunların İşveren 
tarafından sözleşme gereğince kullanımının herhangi bir patent, 
telif hakkı veya diğer üçüncü şahıs haklarından herhangi birini 
ihlal etmemesini sağlamak Yüklenicinin sorumluluğundadır. 
Yüklenici, sözü geçen mülkiyet haklarından herhangi birinin 
Yüklenicinin kusuru sonucu ihlalinden doğan ve İşverenin 
sorumlu tutulduğu herhangi üçüncü şahıs taleplerini, diğer yasal 
hak taleplerine bakılmaksızın İşverene tazmin edecektir. Bu 
durumda Yüklenici İşverenin mülkiyet haklarının ihlalini önlemek 
ve/veya ihlalin giderilmesi amacıyla maruz kaldığı herhangi bir 
lisans bedeli, masraf veya ücreti üstlenecektir. 
 
12. Cezai Şart 
Eğer taraflarca herhangi bir cezai şart üzerinde anlaşılmış ve 
sözü geçen cezai şart gerçekleşmişse, İşveren bu cezai şartı 
son ödemenin muaccel olduğu tarihe kadar, herhangi bir 
sınırlama olmaksızın talep edebilir. 
 
13.  Genel Sorumluluk ve Sigorta 
13.1 İşbu genel satın alma koşullarında aksi öngörülmediği 
müddetçe Yüklenici yasal hükümler gereği sorumludur. 
13.2 Yüklenici, kendisi veya alt yüklenicileri ya da dolaylı olarak 
sorumlu olduğu temsilcilerin sorumlu olduğu hasarlara karşı, 
masrafları kendine ait olan, yeterli miktarda teminata sahip 
sorumluluk sigortası yaptıracaktır. Yüklenici kendisinden talep 
edilmesi halinde vukuu bulan her hasar için sigorta teminat 
tutarının kanıtını sunacaktır. Sigorta teminatının kapsam ve 
tutarı, Yüklenicinin yasal ve sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini etkilemez. 
 
14.  Faturalandırma, Ödeme 
14.1 Üzerinde mutabakata varılan tüm fiyatlar, katma değer 
vergisi düşüldükten sonra kalan net rakamları yansıtır. Yalnızca 
yapılan teslimat ve sağlanan hizmetler faturalandırılmalıdır. 
Faturalar, teslimatların / hizmetlerin tabi olduğu ulusal katma 
değer vergisi mevzuatlarınca öngörülen ilgili yasal 
faturalandırma gerekliliklerine uygun olacaktır. Eğer taraflar 
kendiliğinden faturalama (kontrol edilmiş makbuz anlaşması) 
konusunda anlaşmaya varmışsa, Yüklenici, yürürlükte bulunan, 
daha önceden kararlaştırılmış katma değer vergisi mevzuatının 
gerektirdiği tüm verileri İşverene iletmek zorundadır. 

14.2 Yüklenici her satın alma emri için ayrı ayrı, Türkiye 
Cumhuriyeti yasalarınca öngörülen tüm gerekli bilgileri içeren ve 
denetlenebilir faturalar ibraz etmek zorundadır. Faturalar 
İşverenin sipariş numarasını ve eğer varsa sevk irsaliye 
numarasını eksiksiz olarak içerecektir. İş bitirme belgesi ve 
diğer kayıtlar faturayla birlikte ibraz edilecektir. Faturalar ürün 
tanımı, fiyat, adet, kalem sıralaması ve numarası açısından 
satın alma emrinde verilen bilgilerle uyumlu olacaktır. 
14.3 Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa ödeme süresi, 
uyulması gereken KDV şartlarını sağlayan fatura fatura 
adresine teslim edildiği anda başlar. Kendiliğinden faturalama 
durumunda, ödeme süresi ‘credit note’ belgesinin düzenlendiği 
gün başlar. Ödeme ise, sözleşmeye uygunluk ve teslimat / 
hizmet tedarikinin eksiksiz şekilde yapıldığının tespitine bağlıdır.  
14.4 İşverenin ödeme yapması, koşul ve fiyatları kabul ettiğini 
göstermez ve İşverenin üzerinde anlaşmaya varılandan farklılık 
gösteren ürün teslimatları / hizmetlerle ilgili haklarıdan, farklı 
sebeplerle faturalarda inceleme yapma ve kusur bulma 
haklarından feragatı anlamına gelmez. 
 
15.  Sözleşmenin Devri, Transfer, Ticari Ünvanda 
Değişiklik, Mahsup, Muhafaza 
15.1 Yüklenici İşverenle arasındaki sözleşmeden doğan hak ve 
yükümlülüklerini üçüncü taraflara İşverenin yazılı ön iznini 
almaksızın devredemez.  
15.2 Yüklenici sözleşmenin kanun gereği devri ve ticari 
ünvanındaki herhangi bir değişikliği İşverene derhal 
bildirecektir. 
15.3 Alman Anonim Şirketler Kanunu paragraf 15 uyarınca 
İşveren, Yüklenici ile akdettiği sözleşmeden doğan hak ve 
yükümlülüklerini BASF SE, Ludwigshafen (Rhine)’a veya bağlı 
şirketlerinden herhangi birine, Yüklenicinin onayını almaksızın 
devredebilir. 
15.4 Yüklenici yalnızca ihtilafsız veya mahkeme kararıyla 
doğrulanmış hak taleplerini mahsup edebilir. Yüklenici yalnızca 
muhafaza hakkını geçerli kılan ve aynı akdi ilişkiye dayanan bir 
hak talebinin mevcut olması halinde muhafaza hakkına sahiptir. 
 
16.  Fesih, İptal 
16.1 Devam etmekte olan bir yükümlülüğün ifası için yapılan bir 
sözleşmenin söz konusu olduğu durumlarda, sözleşme 
herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, haklı gerekçeyle 
feshedilebilir. Haklı gerekçenin dayanağı aşağıdakileri de 
içerecektir: 
- Yüklenicinin ihlal ettiği ve İşveren tarafından gönderilen 
başarısız bir uyarı notundan sonra veya İşveren tarafından 
belirlenen süre içinde gidermekte başarısız olduğu akdi 
yükümlülükler ve fesih tehtidinin bir arada bulunması ya da 
- taraflardan birinin mali durumunda o tarafın sözleşmeden 
doğan yükümlülüklerinin ifasını ve/veya vergilerini ödemesini 
ve/veya sosyal yükümlülüklerini yerine getirmesini kötü 
etkileyebilecek kaydadeğer bir bozulma yaşanması ya da 
- yasal veya resmi düzenlemelerin sözleşmenin ifasına devam 
edilmesini tamamen veya kısmen yasaklaması. 
İşverenin fesih, haklı sebeple fesih ve iptal ile ilgili diğer yasal 
hakları işbu hükümden etkilenmez. 
16.2 Taraflardan birinin sözleşmeyi feshetmesi halinde 
Yüklenici, İşverenden akdi iş birliği kapsamında veya 
sözleşmenin ifası amacıyla temin ettiği her türlü evrak, kayıt, 
plan veya çizimi derhal İşverene iade etmek zorundadır. Bu 
gereklilik sözleşmenin iptali durumunda da geçerlidir. 
 
17.  Sözleşmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Nakil 
Sorumluluğu 
Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, fesih sebebinin ne 
olduğuna bakılmaksızın, İşverenin mülklerinde kullanılan 
ve/veya muhafaza edilen tüm tesis, araç ve ekipmanı derhal 
masrafları tamamen kendine ait olacak şekilde demonte edecek 
ve İşverenin mülklerinden çıkacaktır. Yüklenicinin işiyle ilgili 
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ortaya çıkan herhangi atık veya moloz derhal, masrafları 
Yüklenici tarafından karşılanarak uygun şekilde ortadan 
kaldırılacaktır. Makul bir süre geçmesine rağmen yüklenici bu 
husustaki yükümlülüklerini yerine getirmemişse İşveren bahsi 
geçen işi kendi yaparak veya üçüncü şahışlara yaptırarak işten 
kaynaklı katlandığı masrafları Yükleniciden talep edebilir. Bu 
gereklilikler sözleşmenin iptali durumunda da geçerlidir. 
 
18.  Evraklar, Gizlilik, Kullanım Hakkı 
18.1 Yüklenici, ifa için belirlenen akdi vade sonu tarihini 
aşmamak adına, İşverene üzerinde mutabık kalınan sayıda 
plan, hesaplama ve diğer evrakları temin etmek zorundadır.  
18.2 İşverenin evraklardan herhangi birini incelemesi, 
Yükleniciyi sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin herhangi 
birinden azad etmez. 
18.3 İşveren tarafından Yükleniciye sağlanan herhangi model, 
numune, çizim, veri, malzeme ve diğer belgeler (bundan böyle 
“İşveren Belgeleri” olarak anılacaktır) İşverenin mülkiyetinde 
kalacak olup herhangi bir zamanda İşveren tarafından talep 
edilmesi halinde İşverene iade edilecektir. Yüklenicinin İşveren 
Belgelerini muhafaza etme hakkı yoktur. Yüklenici, İşverenin 
İşveren Belgeleri üzerindeki ve bunlardan doğan mülkiyet 
haklarını gözetecektir.  
18.4 Yüklenici, sözleşme kapsamında doğrudan ya da dolaylı 
olarak edindiği tüm teknik, bilimse, ticari ve diğer bilgileri, 
özellikle de İşveren Belgelerindeki bilgileri (bundan böyle “Gizli 
Bilgi” olarak anılacaktır) gizli tutmak zorundadır. Yüklenici Gizli 
Bilgileri hiçbir şekilde ticari amaçlarla suistimal edemez, sınai 
mülkiyet haklarına konu edemez, aktaramaz veya üçüncü 
tarafların erişimine sunamaz. Alt yükleniciler sözleşmeyi ifa 
edebilmek için Gizli Bilgilere ihtiyaç duyuyorsa, Yüklenici bu 
bilgileri İşveren tarafından onaylanan alt yüklenicilerle 
paylaşabilir.  
Gizli Bilgiler sözleşmenin ifasından başka herhangi bir amaçla 
kullanılamaz. Yukarıda bahsi geçen gizlilik şartı, sözleşme sona 
erdikten sonra da on (10) yıl süreyle geçerliliğini koruyacaktır. 
18.5 İşbu gizlilik şartı, Yüklenici tarafından İşverenin kendisine 
bu bilgileri ifşasından önce yasal olarak edinilmiş veya yasal 
olarak kamuya mal olmuş ya da üçüncü bir tarafça yasal olarak 
edinilmiş bilgiler için geçerli değildir. Bu gizlilik şartından muaf 
olan bir diğer bilgi ise, yasal olarak gizlilik yükümlülüğüne tabi 
kişilere ifşa edilmiş bilgiler olup Yüklenici bu kişileri gizlilik 
yükümlülüğünden azad etmeyecektir. Böyle bir muafiyet 
durumunda ispat yükü Yükleniciye aittir.  
18.6 Yüklenici, sözleşmenin ifası için görevlendirdiği çalışanlar 
veya diğer temsilcilerinin de gizliliğe uygun davranmaları adına 
sözleşmeye dayalı uygun anlaşmalar yaparak yukarıdaki gizlilik 
hükümleri konusunda yükümlü kılınmalarını sağlayacaktır. 
Kendisinden talep edilmesi halinde Yüklenici bu yükümlülüklere 
uygunluğu yazılı olarak teyit edecektir. 
18.7 Yüklenici, herhangi bir zamanda edindiği Gizli Bilgileri 
kayıp veya yetkisiz erişime karşı korumak için tüm gerekli ve 
uygun önlem ve tedbirleri alacaktır. Bu bilhassa tesislere, veri 
havuzlarına, BI sistemlerine, veri depolama cihazlarına ve diğer 
depolama cihazlarına, özellikle de Gizli Bilgi barındıranlara 
erişim ve giriş için uygun ve gerekli önlemlerin alınması ve 
sürdürülmesini içermektedir. Bu ayrıca, bu hüküm uyarınca Gizli 
Bilgiye erişimi olan kişilerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesini de 
kapsamaktadır. Gizli Bilgilerin kaybolması / Gizli Bilgilere 
yetkisiz erişim sağlanması halinde Yüklenici İşvereni derhal 
yazılı olacak bilgilendirecektir. 
18.8 Yüklenici İşverenin tüm planlar, çizimler, grafikler, 
hesaplamalar ve sözleşmeyle ilgili diğer belgelere, sözleşmeyle 
mutabık olunan veya zımni amaçlarla, elektronik medya, 
internet ve tüm görüntüleme, ses ve veri depolama cihazlarına 
kaydolmuş çevrimiçi medya dahil bilinen tüm medya 
formatlarında, herhangi bir alan, içerik veya zaman kısıtı 
olmaksızın erişimine izin verecektir. Bu bilgiler Yüklenicinin 
kendisi veya üçüncü taraflarca hazırlanmış olabilir.  

18.9 Ayrıca, Yüklenici İşveren için özel olarak hazırladığı veya 
üçüncü taraflara hazırlattığı iş sonuçlarını kullanma ve 
bunlardan faydalanması için İşverene özel izin verecek ve 
bunun için üçüncü taraflardan tüm gerekli hakları alacaktır. 
Yüklenici veya üçüncü tarafların daha önceden mevcut olan 
hakları bu durumdan etkilenmez. 
18.10  Yüklenicinin, söz konusu sözleşmenin yerine 
getirilmesi sırasında, Şirket’ten veya Şirket’in çalışanlarından 
kişisel veriler (bundan böyle “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır) 
aldığı durumlarda, aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. 
Belirtilen şekilde açıklanan Kişisel Verilerin, Şirket adına 
işlenmemesi durumunda, Yüklenici, yalnızca, ilgili Sözleşmenin 
yerine getirilmesi için Kişisel Verileri işleme koyma hakkına 
sahip olacaktır. Yüklenici, yürürlükteki yasaların izin verdiği 
haller dışında, Kişisel Verileri başka şekilde işleyemez, özellikle 
Kişisel Verileri üçüncü taraflara ifşa edemez ve / veya bu verileri 
kendi amaçları için analiz edemez ve / veya bir profil 
oluşturamaz.  
Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Yüklenici, Kişisel 
Verileri, ilgili sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla, bağlı 
şirketlerine Kişisel Verileri iletme yetkisine ancak müdürün 
onayı ile sahip olacaktır. 
Yüklenici, Kişisel Verilere, çalışanların ilgili sözleşmenin ifası 
için erişime ihtiyaç duydukları ölçüde ve sadece çalışanları 
tarafından erişilebilir olmasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendi iç 
organizasyonunu, veri koruma yasalarının gerekliliklerine 
uygunluğu sağlayacak şekilde yapılandıracaktır. Yüklenici 
özellikle de Kişisel Verilerin yanlış kullanım ve kayıp riskine 
uygun bir güvenlik seviyesi sağlamak için teknik ve 
organizasyonel önlemler alacaktır. 
Yüklenici, Kişisel Verilerin mülkiyetini veya diğer mülkiyet 
haklarını satın almayacaktır ve geçerli yasalara göre ve 
Müdür'ün talebi doğrultusunda Kişisel Verilerin işlenmesini 
düzeltmek, silmek ve / veya kısıtlamakla yükümlüdür. 
Yüklenicinin Kişisel Veriler ile ilgili olarak bir alıkoyma hakkı 
bulunmaz. 
Yüklenici, yasal yükümlülüklerine ek olarak, özellikle bir kayıp 
durumunda, gecikme olmaksızın, ancak bunun farkına 
varmasından sonra en geç 24 saat içinde Kişisel Verilerin bir 
ihlali halinde Yükleniciyi bilgilendirecektir. Kişisel Verilerin ihlali 
durumunda, Müdür bu sözleşmeyi geçerli bir sebeple feshetme 
hakkına sahiptir. Yüklenici, kendi kusurlarından kaynaklanan 
herhangi bir kayıp veya hasardan ayrıca sorumlu olacaktır. 
İlgili sözleşmenin feshi veya sona ermesi üzerine Yüklenici, 
yürürlükteki yasalar uyarınca, Kişisel Verileri, kopyaları da dahil 
olmak üzere silecektir. 
 
19.  Yayın Yasağı, Bölünebilirlik Şartı, Geçerli Hukuk, 
Yargılama Yeri 
19.1 Yüklenici, sözleşmenin ifası için kaçınılmaz olduğu 
hallerde ancak İşverenin yazılı ön iznini alması koşuluyla 
İşverenle olan ticari ilişkisinden söz edebilir ya da bu ilişkiyi 
kamuya ifşa edebilir.  
19.2 Sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya 
kısmen geçersiz ya da yürürlüğe konamaz olması, sözleşmenin 
bütün olarak geçerliliğine etki etmez. 
19.3 Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre tabi olup 
buna göre yorumlanacaktır. Bunun istisnası (i) 11 Nisan 1980 
tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında 
Birleşmiş Milletler Antlaşması (“CISG”) ve (ii) Türkiye 
Cumhuriyeti’nde kanunlar arası ihtilaf konusunda geçerli hukuki 
kurallardır. 
19.4 Yargılama Yeri İşverenin tercihine bağlı olarak İşverenin 
yasal şirket merkezinde yetkili mahkeme veya yürürlükteki 
yasalar uyarınca yetkili mahkeme olabilir. 


