
 

1 

 

PILZ GmbH & Co. KG 
İş İfası için Genel Hüküm ve Koşullar  

 
1 Ekim 2014'ten İtibaren Geçerlidir 

 
 
1. ANLAŞMANIN KONUSU 
 

Bu Genel Hüküm ve Koşullar, müşteriler (bundan sonra 
"Müşteri" olarak anılacaktır) adına PILZ tarafından yapı-
lan tüm PILZ GmbH & Co. KG (bundan sonra "PILZ" 
olarak anılacaktır) işleri için geçerlidir. Hizmetlerle ilgili 
Genel Hüküm ve Koşullar tüm hizmetler için geçerlidir. 
 
2. KAPSAM 
 

2.1. İşbu Genel Hüküm ve Koşullar, gelecekteki 
sözleşmelere PILZ'in başka Genel Hüküm ve Koşulları 
dahil edilmedikçe ve Müşteri nezdindeki her konuyla 
ilgili olarak bu Genel Hüküm ve Koşullara atıfta bulun-
maya gerek olmaksızın, PILZ ile Müşteri arasındaki şu 
anki ve geniş kapsamlı bir anlaşma aracılığıyla gelecek-
te tesis edilebilecek tüm iş ilişkileri için geçerlidir. 
 
2.2. Fiyat teklifleri ve kabul beyanlarının yanı sıra, 
hizmetler ve ürünler de münhasıran aşağıda belirtilen 
Genel Hüküm ve Koşulların o an itibariyle en güncel 

sürümleri temel alınarak sunulmaktadır. Müşteri bu 

Genel Hüküm ve Koşullara http://www.pilz.com/en-

INT/termsandconditions adresinden dilediği zaman 

ücretsiz olarak erişebilir ve elektronik ortamda 

kaydedebileceği gibi basılı çıktısını da alabilir. 
 
2.3. Müşterinin kendi Genel Hüküm ve Koşulları 
işburada açıkça reddedilmiştir. Müşterinin farklı, ek 
veya buradakilerle çelişki yaratan kendi Genel Hüküm 
ve Koşulları varsa, PILZ'in bunları bilip bilmediğine 
bakılmaksızın, söz konusu sözleşmenin sonuçlandırıl-
dığı an itibariyle PILZ tarafından yazılı olarak kabul 
edilmedikçe bunlar sözleşmenin bir parçası olmayacak-
tır. PILZ'in bu yönde bir onay verme gerekliliği, PILZ bu 
hükümlerle çelişkili veya bunlardan farklı olan Müşteri-
nin Genel Hüküm ve Koşullarını tamamen bilerek hiçbir 
çekince koymaksızın ürün tedarik ettiğinde bile geçerli 
olacaktır. Sözleşmenin sonuçlandırıldığı an itibariyle 
verilmiş yazılı onaylar, her koşulda sadece ilgili olduğu 
sözleşme için geçerli olacaktır. 
 
2.4. PILZ Genel Hüküm ve Koşulları sadece müşteri 
bir girişimci (Alman Medeni Kanunu [BGB], Bölüm 14), 
kamu hukukuna göre kurulmuş tüzel kişilik veya kamu 
fonu olduğu takdirde geçerlidir.  
 
3. SÖZLEŞMENİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ 

 
3.1. PILZ'in sunduğu fiyat teklifleri bağlayıcı değildir. 
 
3.2. Alman Medeni Kanunu, Bölüm 145 uyarınca 
müşterinin siparişi bir fiyat teklifi şeklini alabiliyorsa, 
PILZ, müşterinin siparişinde aksi belirtilmedikçe bu 
siparişi 4 hafta içerisinde kabul edebilir. 
 
3.3. PILZ, söz konusu siparişi kabul ettiğini "sipariş 
onayı" formatında yazılı olarak (telefaks veya e-posta 
dahil) bildirecektir. Başka yazılı anlaşmalar yoksa, 
PILZ'in yazılı sipariş onayı akdi olarak tam ifa olarak 
kabul görecektir.  
 
3.4. Sözleşmenin sonuçlandırıldığı an itibariyle hiçbir 

sözlü anlaşma mevcut değildir. PILZ ile Müşteri arasın-
da muhtelif zamanlarda açıkça varılabilecek her tür 
anlaşma (yardımcı anlaşmalar, ekler ve işbu Genel 
Hüküm ve Koşullar üzerinde yapılmış tadiller dahil), 
sözleşmenin sonuçlandırılmasından sonra mutabık 
kalınmış olmaları koşuluyla her zaman işbu Genel Hü-
küm ve Koşulların yerini alırlar. Yazılı bir sözleşme veya 
böyle bir sözleşme yoksa PILZ'in müşteriye gönderdiği 
yazılı onay, bu tür muhtelif anlaşmaların içeriyle ilgili 
olarak belirleyici kabul edilecektir. 
 
3.5. Siparişin işleme konduğu an itibariyle hammad-
de fiyatlarında, işçilik ücretlerinde, vergilerde veya dev-
lete ödenmesi gereken diğer ücretlerde artışlar varsa 
ve/veya kanunlarda ya da mevzuatta fiyat teklifinin 
hesaplanmasını etkileyen beklenmedik güçlükler söz 
konusuysa, PILZ sunmuş olduğu fiyatı makul bir oranda 
yükseltme hakkına sahip olacaktır. 
 
3.6. Biçim, renk ve/veya ağırlıkta makul değişiklikler 
yapma hakkımızı saklı tutarız. Kataloglardaki, basılı 
materyallerdeki, parça listelerindeki ve/veya çizimlerde-
ki/taslaklardaki vb. teknik veriler ve diğer bilgi-
ler/ayrıntılar ile uygunluk sadece fiyat teklifindeki teknik 
açıklamalarda belli veriler, ölçümler veya ayrıntılar 
açıkça listelenmişse geçerlidir. Belgelere veya çizimlere 
yapılan genel bir atıf sadece işlevi doğrulama amacına 
yönelik kabul edilecektir. 
 
3.7. İşin ifası PILZ'in bir tedarikçisi tarafından belli 
ürünlerin tedarik edilmesine bağlıysa, söz konusu hiz-
metin sunulması tedarikçilerimizin doğru ve zamanında 
teslimat gerçekleştirmesine tabi olacaktır; PILZ, tedarik-
çisiyle önceden bir tedarik sözleşmesi tanzim etmiş olsa 
bile, gereken ürün teslimatının PILZ'ın kusuru dışındaki 
bir nedenden ötürü tedarikçi tarafından yapılmamış 
olması nedeniyle hizmeti sunma yükümlülüğünden beri 
kılınacaktır. Böyle bir durumda PILZ derhal Müşteriye 
haber verecek ve tedarikçinin PILZ'e söz konusu tesli-
matı yapmadığını, PILZ'in bu nedenle sözleşmeden 
çekildiğini ve varsa Müşteri tarafından ödenmiş olan 
tüm tutarların gecikme olmaksızın iade edileceğini ken-
disine bildirecektir. 
 
3.8. PILZ, çizimler, tasvirler, taslaklar, modeller, 
numuneler, hesaplamalar, tahminler ve diğer tüm do-
kümanlar üzerindeki fikri mülkiyet haklarını ve telif hak-
larını saklı tutar; bunlar hiçbir şekilde üçüncü taraflara 
sunulmayacaktır. Bu tür bilgiler PILZ'in önceden yazılı 
izni olmaksızın üçüncü taraflara ifşa edilemez. İşbu 
Genel Hüküm ve Koşullar'ın 28 - 31 arası maddeleri 
yazılımlar için geçerlidir. 
 
3.9. Fiyat teklifi, Müşteri tarafından PILZ'e belirtilmiş 
olan makine/sistem durumunu temel almaktadır. PILZ, 
bunlarda normal aşınma ve yıpranmanın ötesinde hiçbir 
kusur veya hasar bulunmadığını varsayacaktır. PILZ, 
parçalarına ayırma ve/veya işi yapma sırasında tespit 
edilen daha kapsamlı hasarlar veya kusurlar hakkında 
müşteriyi bilgilendirecektir.  
 
3.10. PILZ, hukuken bağlayıcı olan müşteri garantileri 
verememektedir. Bu, üçüncü tarafların vermiş olabile-
ceği üretici garantilerini etkilemez. 
 
4. TAMAMLAYICI FİYAT TEKLİFİ 

 
PILZ tarafından gerekli görülmesi halinde müşteriye 
tamamlayıcı bir fiyat teklifi sunulacaktır. Sunulacak ek 
hizmetin kapsamı ve fiyatları PILZ ile Müşteri tarafından 
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bu tamamlayıcı fiyat teklifinde ayrıca belirlenecektir. 
Fiyat teklifinde belirtilen malzeme fiyatları, sadece fiyat 
teklifi sunulan işin yapılması için PILZ görevlendirildiği 
takdirde geçerlidir. 
 
5. İŞİN KAPSAMI 

 
5.1. İşin PILZ tarafından ifası, o tarih itibariyle yürür-
lükte olan mevzuata uygun olarak ve aksi işbu Genel 
Hüküm ve Koşullar'da belirtilmedikçe sözleşmenin veya 
başka bir sipariş onayının sonuçlandırılmasına kadar 
bağlayıcı olmayan teklifinde belirttiği kapsamla sınırlı 
olarak gerçekleştirilecektir. 
 
5.2. Aksi işbu Genel Hüküm ve Koşulların 20. mad-
desinde (Yükümlülük) açıkça belirtilmedikçe, işin ifası 
konusunda PILZ sadece elde edilen sonuçlardan ve 
verilen sipariş kapsamındaki işlerin yerine getirilmesini 
yönetip denetlemekten sorumlu olacaktır. 
 
5.3. Aksi üzerinde mutabık kalınmadıkça, parçaların 
monte edilmesi PILZ in yapacağı işin kapsamında de-
ğildir. 
 
6. DÜZENLİ SİPARİŞLER 
 

Düzenli siparişler, belirlenen zaman dilimleri içinde veya 
mutabık kalınan tarihlerde yerine getirilecektir. Düzenli 
sipariş belirtilen zaman dilimi içerisinde verilmezse ve 
Müşteri düzenli siparişi onaylama konusunda Alman 
Medeni Kanunu Madde 293 uyarınca kabul yönünden 
temerrüde düşerse, teslimat ürünleriyle ilgili arızi kayıp 
ve bozulma riski Müşteriye geçer. Söz konusu sürenin 
dolmasını takiben Müşteri ayrıca malların PILZ bünye-
sinde depolanmasıyla ilgili giderleri de karşılar ve bu 
tutar hiçbir koşulda aylık faturanın %0,5'inden az ola-
maz. PILZ ayrıca, Alman Ticaret Kanunu Bölüm 375 
kapsamında tanınan haklardan da faydalanabilecektir. 
 
7. MUTABIK KALINAN İŞLERİN KAPSAMINDA 

SONRADAN DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

 
PILZ ve Müşteri, mutabık kalınan işlerin kapsamının 
değiştirilmesi için yazılı olarak başvuruda bulunma 
hakkına sahip olacaklardır. PILZ ve Müşteri, değişiklik 
başvurusunun alınmasını takiben bu değişikliğin uygu-
lanabilir olup olmadığını inceleyeceklerdir. Bu incele-
menin sonucu derhal ve yazılı olarak karşı tarafa bildiri-
lecektir. Söz konusu değişiklik talebi daha kapsamlı ve 
daha fazla işgücü gerektiren bir inceleme veya ek işler 
yapılmasını gerektiriyorsa, PILZ bunlardan doğan mas-
rafları derhal Müşteriye faturalandırma hakkına sahiptir. 
Bu tür bir inceleme veya mutabık kalınan işler üzerinde 
değişiklik yapılması için gereken akdi düzenlemeler ayrı 
bir tamamlayıcı anlaşmada ortaya konacaktır. 
 
8. SİPARİŞLERİN YERİNE GETİRİLMESİ 

 
8.1. Siparişler, o an için en güncel bilim ve teknoloji 
temel alınarak yerine getirilecektir. 
 
8.2. PILZ'in kendi çalışanlarına sadece PILZ talimat 
verebilecektir. 
 
8.3. PILZ, siparişlerin yerine getirilmesi için üçüncü 
taraflara ait hizmetler kullanma hakkına sahiptir. Ancak, 
PILZ her zaman için Müşteriye karşı bizzat kendisi 
doğrudan sorumlu olacaktır. 
 
 

9. MÜŞTERİNİN İŞBİRLİĞİ YAPMA GÖREVİ 

 
9.1. Müşteri, PILZ'e vermiş olduğu siparişin yerine 
getirilebilmesi için gereken tüm bilgileri, materyalleri, 
ekipmanı, belgeleri, prosesleri vs. siparişin işleme alın-
masından makul bir süre önce PILZ'e sunacak ve gere-
kiyorsa bunları masrafları kendisine ait olmak üzere 
PILZ'e teslim edecektir.  
 
9.2. PILZ müşterinin tesislerinde çalışıyorken, Müşte-
ri, PILZ çalışanlarının veya PILZ tarafından görevlendi-
rilmiş üçüncü tarafların işi düzgün bir şekilde yapabil-
mek için ihtiyaç duydukları tüm tesislere, tesisatlara 
(donanım, yazılım, ağlar vb.) ve ekipmana mesai saat-
leri içerisinde ve erişimle ilgili şirket içi kurallara tabi 
olarak ücretsiz erişmelerine izin verecektir. Müşteri, 
gerekiyorsa PILZ çalışanları veya PILZ tarafından gö-
revlendirilmiş üçüncü taraflar için sorunsuz çalışan iş 
istasyonları sağlayacaktır. 
 
9.3. Müşteri ayrıca, siparişin gerektiği gibi yerine 
getirilmesi sürecine de aktif olarak iştirak edecektir. 
 
9.4. Müşteri işbu Hüküm ve Koşulların 9.1 - 9.3 arası 
maddeleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getir-
mezse, PILZ, bu yükümlülüklerini yerine getirmesi için 
Müşteriye makul bir süre tanıyacak ve bu sürenin dol-
masından önce söz konusu yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi halinde sözleşmeyi feshedeceğini Müşte-
riye bildirecektir. Müşteri belirtilen süre içerisinde işbirli-
ği yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse sözleşme 
feshedilmiş sayılacaktır. 
 
9.5. Müşteri işbu Genel Hüküm ve Koşulların 9.1 - 
9.3 arası maddelerindeki yükümlülüklerini yerine getir-
mez veya zamanında yerine getirmezse ve bu durum 
gecikmelere ve/veya ek işlere yol açarsa, PILZ, ortaya 
çıkan ek masrafların karşılanmasını talep etme hakkına 
sahip olacaktır. 
 
10. FİYATLAR, ÖDEMELER VE ÖDEME 

KOŞULLARI 

 
10.1. Fiyat teklifinde veya sipariş onayında farklı bir 
faturalandırma ve ödeme yöntemi üzerinde mutabık 
kalınmamışsa, iş, işin kabul edilmesini takiben fiyat 
teklifinde veya sipariş onayında belirtilen sabit fiyat veya 
harcanan zaman ya da kullanılan malzemeler baz alına-
rak ücretlendirilecek ve bu ücretlere KDV eklenecektir. 
Zaman veya malzeme bazında yapılan işlerle ilgili ola-
rak, çalışma ve seyahat için harcanan süreler o anki 
saatlik ücretler üzerinden, kullanılan malzemeler ise 
sözleşmenin sonuçlandırıldığı anda geçerli olan fiyatlar 
üzerinden ücretlendirilip faturalandırılacaktır. Başta 
hazırlık, seyahat, yaşam ve konaklama giderleri olmak 
üzere diğer harcamalar ek olarak ücretlendirilecektir. 
Fiyat teklifinde veya sipariş onayında işler için zaman 
ya da malzeme bazında fiyatlar belirtilmişse bunlarla 
ilgili herhangi bir taahhüt olmayacaktır. 
 
10.2. Ayrıca fiyatlar, PILZ'in makine/sistem üzerinde 
yapacağı revizyon ve kontrol işleri başlarken bu makine 
ve sistemlerin Müşteri tarafından tertemiz bir şekilde 
teslim edilmiş olması koşuluna bağlı olacaktır; Müşteri, 
masrafları kendisine ait olmak ve gerektiğinde kendi 
personelini kullanmak suretiyle montaj prosedürlerine 
uygun bir şekilde destek verecek ve özellikle de şunları 
yapacaktır: 

- Gereken miktar ve nitelikte yardımcılar sağ-
lamak, 
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- Mutabık kalınan sürede makineye/sisteme 
erişim izni vermek; Müşterinin neden olduğu 
bir erişim gecikmesi nedeniyle montaj per-
sonelinin beklediği süre, mutabık kalınan 
saatlik ücretler üzerinden faturalandırılacak-
tır, 

- Gerekli alet ve yardımcı malzemeleri sağ-
lamak, 

- Gerekli şebeke hizmetlerini sağlamak (elekt-
rik, basınçlı hava, su vs.), 

- Parçalar monte edilmek üzere belirtilen 
montaj konumuna nakletmek. 

 
10.3. Fiyatlar münhasıran Almanya içinde yapılan işler 
için geçerli olacaktır. 
 
10.4. İskonto sadece özel bir yazılı anlaşmayla sunu-
labilir. 
 
10.5. Sipariş onayında ve/veya fiyat teklifinde aksi 
belirtilmedikçe, belirlenen net tutar (kesintiler öncesi) 
fatura tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ödenecektir. 
 
10.6. Sözleşmenin sonuçlandırılmasından sonra Müş-
terinin maddi durumunda önemli bir bozulma yaşanırsa 
veya PILZ Müşterinin maddi durumunda önceden bir 
bozulma yaşandığını sözleşmenin sonuçlandırılmasın-
dan sonra öğrenirse ve bu durum Müşterinin kredibilite-
si açısından ciddi endişeler doğurmuşsa, PILZ, ön 
ödeme veya ödeme teminatı (kendi seçimi doğrultusun-
da) talep etme hakkına sahiptir. Müşterinin bu talebe 
uymaması halinde PILZ sözleşmeden çekilme hakkına 
sahip olacaktır. 
 
11. TEMERRÜT 

 
11.1. Ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesine yöne-
lik bir hatırlatmanın PILZ tarafından kendisine gönderil-
mesi durumunda Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Ödeme vadesi takvime göre belirleniyorsa veya ödeme 
belli bir dönem içerisinde belli bir olayın gerçekleşmesi 
üzerine yapılacaksa hatırlatma gönderilmesine gerek 
yoktur. Bununla birlikte, hatırlatma gönderilmesi söz 
konusu olmadığında bile, Müşteri, faturanın alınma ve 
ödemenin muaccel olma tarihinden 30 gün sonra veya 
faturanın alınma tarihi PILZ tarafından belirlenemiyorsa 
işi kabul edilmesinden 30 gün sonra temerrüde düşmüş 
sayılacaktır. 
 
11.2. Müşteri ödeme yükümlülükleri bakımından te-
merrüde düşerse, PILZ, temerrüde düşme tarihinden 
itibaren ticari bankalarının hesaplayacağı bir faiz oranı 
üzerinden, ancak her koşulda en az Alman Merkez 
Bankasının güncel baz faiz oranlarından %8 fazla ol-
mak koşuluyla bir gecikme faizi işletme hakkına sahiptir. 
PILZ daha yüksek bir faiz oranına maruz kaldığını ispat-
larsa veya Müşteri PILZ'in daha düşük bir faiz oranına 
maruz kaldığını ispatlarsa, buna uygun biçimde daha 
düşük veya daha yüksek bir faiz oranı uygulanacaktır. 
Bu, temerrüt nedeniyle uğranılan diğer kayıpların da 
telafi edilmesini talep etme hakkını etkilemez.  
 
12. MAHSUPLAŞMA VE ALIKOYMA HAKKI 

 
12.1. Müşteri sadece karşı davalarının hukuken geçer-
li ve ihtilafsız olduğunun açıklanması veya bu davaların 
PILZ tarafından tanınması halinde mahsuplaşma veya 
alıkoyma haklarına sahip olacaktır. Müşteri sadece 
karşı davasının aynı sözleşme ilişkisi için geçerli olması 
halinde alıkoyma haklarını kullanma hakkına sahip 

olacaktır. 
 
12.2. PILZ, Müşterinin mahsuplaşma hükümlerine etki 
etmeksizin, ödemeleri vadesi gelmiş en eski borca karşı 
mahsup etme hakkına sahip olacaktır.  
 
 
13. KABUL / GÖREVLENDİRME 

 
13.1. PILZ'in sözleşmede mutabık kalınan spesifikas-
yonları karşıladığını belirtmesini takiben iş Müşteri tara-
fından kabul edilmiş olacaktır. Müşteri, sadece ufak 
farklılıkları gerekçe göstererek işi kabul etmeyi reddet-
me hakkına sahip olmayacaktır. Bu, Müşterinin kusurla-
rı bu hükümler kapsamında düzelttirme hakkını etkile-
mez. 
 
13.2. İşin kabulüyle birlikte, mutabık kalınan spesifi-
kasyonların karşılandığını teyit etmek amacıyla Taraflar 
bir rapor hazırlayıp imzalayacaklardır ("Oprasyonel 
Devir Raporu"). 
 
13.3. İş kapsamındaki ürünlerin işletime alınması ve 
normal işletim sırasında sorunsuz çalışması, ürünlerin 
kabul edildiği olarak yorumlanacaktır.  
 
14. ÖN KABUL / NİHAİ KABUL/ÖZEL KABUL 

 
14.1. Ön kabul, nihai kabul ve/veya özel kabul işlemle-
ri ayrı olarak tanzim edilmiş yazılı anlaşmalar temel 
alınarak gerçekleştirilir ve işin ifası kapsamında olduğu 
açıkça belirtilmedikçe bunlara ait ücretler ayrı olarak 
ödenir. 
 
14.2. İşbu Genel Hüküm ve Koşulların 14.1 no'lu 
maddesi uyarınca yapılacak her tür ödemede PILZ'in o 
an için geçerli günlük çalışma, bekleme ve diğer ücret-
ler tarifesindeki ücretler temel alınacaktır. Müşteri 
PILZ'in bu ücretlendirme listesini dilediği zaman görebi-
lir. 
 
15. MÜŞTERİNİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 

 
15.1. Müşteri kabul yönünden temerrüde düşerse, işle 
ilgili her tür arızi kayıp ve bozulma riski, kabulün gecikti-
rildiği an itibariyle Müşteriye geçer.  
 
15.2. Müşteri ödeme yönünden temerrüde düşerse 
(örneğin kabulü reddederek), PILZ, ek masraflar da 
dahil olmak üzere her tür zararının Müşteri tarafından 
tazmin edilmesini isteme hakkına sahip olacaktır.  
15.3. Mutabık kalınan işin başlatılması ve/veya ilerle-
tilmesi PILZ'in sorumluluğu dışındaki nedenlerden ötürü 
sökme/tekrar monte etme veya işletime alma işlemleri-
ne neden olursa, bunlarla ilgili her tür ek masraf kanıt 
karşılığında ücretlendirilecektir. Mutabık kalınan ifa 
süreleri de gerektiğinde buna göre yeniden düzenlenir. 
 
15.4. PILZ işbu Genel Hüküm ve Koşulların 15.3 no'lu 
maddesi uyarınca yapılması gereken işleri, o an için 
geçerli günlük çalışma, bekleme ve diğer ücretler tarife-
sindeki ücretler üzerinden ücretlendirecektir. Müşteri 
PILZ'in bu ücretlendirme listesini dilediği zaman görebi-
lir. 
 
16. TESLİMAT SÜRESİ 

 
16.1. PILZ'in işin ifasıyla ilgili belli bir süre belirtmesi 
(tamamlanma süresi), tüm teknik soruların netliğe ka-
vuşturulduğu ve Müşterinin yükümlülüklerini doğru 
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zamanda ve gerektiği gibi yerine getirdiği olarak yorum-
lanacaktır. Bu husus özellikle de çizimler, açıklamalar, 
izinler ve onaylar gibi Müşteri tarafından temin edilmesi 
veya üretilmesi gereken tüm belgelerin Müşteri tarafın-
dan PILZ'e verilmesini ve mutabık kalınan ön ödemele-
rin PILZ hesabına yatırılmasını içerir.  
 
16.2. Tamamlanma süresi, PILZ'in kontrolünde olma-
yan ve işin tamamlanmasını etkilediği kanıtlanabilen 
olumsuz koşullar yaşanması halinde gerektiği gibi uzatı-
lacaktır. Bu aynı zamanda, bu tür olayların PILZ'in yük-
lenicilerinden birinde yaşanması durumunda da geçerli-
dir. Başta grev ve lokavtlar olmak üzere sektörel karga-
şalardan doğan güçlükler bu tür durumların başında 
gelir. Yukarıda belirtilen koşullar nedeniyle işin ifasında 
gecikmeler yaşanması halinde, bunlar zaten var olan bir 
gecikme sırasında meydana gelmiş olsa bile PILZ bu 
durumdan sorumlu tutulamayacaktır. PILZ bu tür güç-
lükler konusunda Müşteriyi mümkün olan en kısa süre-
de bilgilendirecek ve bunların başlangıç ve bitiş tarihle-
rini de belirtecektir. 
 
17. PILZ'İN HİZMETLERİ YERİNE GETİREMEMESİ 

VEYA GEÇ YERİNE GETİRMESİ 

 
17.1. Müşteri sadece PILZ'in akdi görevlerini terk 
etmesi nedeniyle PILZ'in hizmetleri yerine getirmemesi 
veya geç yerine getirmesi halinde sözleşmeden çekile-
bilir. Müşteri, söz konusu hizmetlerin ifası tamamlan-
madan veya PILZ'in görevlerini maddi yönler hariç 
önemsiz bir şekilde terk etmesi gerekçesine dayanarak 
sözleşmeden çekilemez. Ayrıca, Müşteri sözleşmeden 
çekilmesine imkan tanıyan koşullardan büyük ölçüde 
veya münferiden sorumluysa veya bu koşullar Müşteri-
nin mütemerrid olduğu dönem içerisinde PILZ'in sorum-
lu olmadığı şartlardan doğmuşsa Müşteri sözleşmeden 
çekilemez. 
 
17.2. İşlerin ifasına yönelik bir temerrüt, sözleşmeden 
çekilme veya tazminat durumu için, Müşterinin, sözleş-
meden doğan yükümlülüklerini ifa etmesi için PILZ'e en 
az 2 haftalık bir süre tanıdığını ve yükümlülüğün bu 
süre içerisinde ifa edilmemesi halinde sözleşmeden 
çekileceğini açıkça belirten yazılı bir tebligatı PILZ'e 
göndermesi de gerekir (bu süre, aşılması halinde işin 
ifasının reddedileceğine yönelik bir uyarı niteliğinde 
olacaktır). Bu süre dolunca, Müşteri, PILZ'in talebi üze-
rine, işin yapılmasını mı, Alman Medeni Kanunu Bölüm 
281 (4) uyarınca tazminat mı talep ettiğini yoksa söz-
leşmeden çekilmek mi istediğiniz beyan etmek zorun-
dadır. Müşteri PILZ'in belirlediği süre içerisinde bu be-
yanda bulunmazsa, Müşteri artık işin yapılmasını red-
detme veya sözleşmeden çekilme hakkına sahip olma-
yacağı gibi işin ifasıyla ilgili tazminat talebinde de bulu-
namaz, sadece işi olduğu gibi kabul edebilir.  
 
17.3. İşin reddine yönelik uyarıyla ilgili bir termin süre-
si belirlenmesi, sadece PILZ sözleşmeye bağlı işi ifa 
etmeyi kesin bir şekilde reddediyorsa veya Tarafların 
çıkarları belirlendikten sonra sözleşmeden derhal çe-
kilmeyi haklı kılan özel koşullar varsa mümkündür. 
 
17.4. Temerrüt veya hizmet ifasının yerine getirilme-
mesi nedeniyle tazminat veya masrafların karşılanma-
sını talep etme hakkı, işbu Genel Hüküm ve Koşulların 
20. maddesine tabidir. 
 
18. RİSKİN DEVRİ 

 
18.1. PILZ Müşterinin tesisinde bir montaj işi yapıyor-

sa, bunlarla ilgili tüm riskler, Müşterinin operasyonel 
devir raporunu kabul edip imzalamasıyla birlikte Müşte-
riye geçecektir.  
 
18.2. Müşteri, kabul konusunda temerrüde düşmüş 
olması halinde tüm arızi ve sonuca bağlı zarar ve ziyan 
risklerini üstlenecektir. 
 
18.3. PILZ'in anlaşmanın konusu işle ilgili sevkiyat 
giderlerini ve donanım / yazılım teslimatını veya kuru-
lumunu sözleşme kapsamında yazılı olarak üstlenmiş 
olması riskin devriyle ilgili yukarıdaki maddeleri etkile-
mez.  
 
19. GARANTİ 

 
19.1. Malzeme kusurları ve markada noksanlık konu-
sunda hak talebinde bulunabilmek için tanınan süre, işin 
kabul edilmesinden itibaren 12 aydır. Bu süre, Alman 
Medeni Kanunu Bölüm 634a (1), Madde 2 kapsamında 
daha uzun bir süre belirtilmişse geçerli olmayacaktır. 
PILZ'in sorumlu olduğu bir kusur sonucu yaralanma, 
sakatlanma veya ölüm nedeniyle ileri sürülebilecek hak 
talepleri ve garantilerle ilgili olarak Alman Medeni Ka-
nunu Bölüm 633 (3) uyarınca kusurların kasten gizlen-
mesi veya PILZ'in ağır ihmal veya kasti suistimali nede-
niyle bu tür durumlar yaşanması halinde yasal açıdan 
zorunlu sınırlama dönemleri geçerli olacaktır. Aynı 
husus, ürün sorumluluğu kanunu kapsamındaki hak 
talepleri için de geçerlidir.  
 
19.2. Müşteri sınırlama dönemi (Genel Hüküm ve 
Koşullar, Madde 19.1) içerisinde herhangi bir kusurla 
ilgili olarak düzeltici eylem talebinde bulunursa, söz 
konusu kusur PILZ'in seçimi doğrultusunda onarılacak 
veya iş ücretsiz olarak tekrarlanacaktır, ancak bunun 
için Müşterinin söz konusu kusurun risk devri tarihi 
itibariyle zaten mevcut olduğunu kanıtlayabilmesi gere-
kir. 
 
19.3. Mutabık kalınan özelliklere göre sadece cüzi 
miktarda özellik farklarının bulunması, sorunsuz çalış-
mayı engellemeyecek kadar önemsiz kusurlar, doğal 
aşınma ve yıpranma, riskin devrinden sonra hatalı kul-
lanım nedeniyle meydana gelen hasarlar veya amacına 
aykırı kullanım, aşırı yükleme, uygun olmayan işletim 
malzemeleri veya olağanüstü harici etkenler sonucu 
ortaya çıkan kusurlar için hiçbir hak talebinde bulunu-
lamayacaktır. Müşteri veya üçüncü taraflarca acemi bir 
şekilde gerçekleştirilen değişiklik veya onarımlar sonucu 
meydana gelen kusurlar ve bunların sonuçları hakkında 
da hiçbir hak talebinde bulunulamayacaktır.  
 
19.4. PILZ'e ilk olarak uygun bir süre içerisinde söz 
konusu kusuru giderme şansı tanınacaktır. Düzeltici 
eylem başarısız olursa, işbu Genel Hüküm ve Koşulla-
rın 20. maddesi uyarınca masrafların karşılanması veya 
tazminat konusunda tanınmış haklara halel getirmeksi-
zin, Müşteri sözleşmeden çekilebilir, Alman Medeni 
Kanunu Bölüm 637 uyarınca sözleşmeyi tek taraflı 
uygulamayı tercih edebilir veya ödeme yaptığı baz 
fiyatları düşürebilir. 
 
19.5. Çok yüksek maliyetli bir iş gerektirmesi duru-
munda PILZ düzeltici eylem yapmayı reddetme hakkına 
sahip olacaktır.  
 
19.6. Kusur bildirimi haksız bir gerekçeye dayanarak 
yapılmışsa, yani Müşteri esasen kendi sorumluluğunda 
olan kusurları kasten ve kötü niyetle gizleyerek bunların 
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giderilmesini PILZ'den talep etmişse ve bu durum orta-
ya çıkarsa, PILZ yapmış olduğu masrafların karşılan-
masını Müşteriden talep edebilir. 
 
19.7. PILZ'in yükümlülükleri genellikle, PILZ tarafından 
üretilmemiş veya onaylanmamış bileşenlerin Müşterinin 
talebi üzerine teslimat kapsamındaki makineye/sisteme 
vs. entegre edildiği durumlarda reddedilmektedir. Müş-
teri, bu tür bir modifikasyonun teslimat kapsamındaki 
üründe hiçbir kusura yol açmadığını kanıtlamakla so-
rumludur.  
 
19.8. PILZ, müşterinin kendisi tarafından gerçekleşti-
rilmiş hiçbir kurulum işinden sorumlu olmayacaktır. 
Kurulumun kusursuz ve sorunsuz olduğunu kanıtlama 
yükümlülüğü Müşteriye aittir. 
 
19.9. PILZ'in sunduğu hizmet açıklamaları sadece 
ürün bileşkesini ayrıntılı olarak açıklar, bir garanti vaa-
dinde bulunmaz. Kamuoyuna yapılan açıklamalar, pro-
mosyonlar veya reklamlar ürünle ilgili sözleşme hüküm-
lerine tabi kapsamlı nitelikleri ortaya koymadığı gibi, 
garanti vaadi anlamına da gelmez. 
 
19.10. Müşteriye hatalı montaj talimatları verilmesi 
durumunda PILZ'in tek sorumluluğu bu talimatları doğru 
olanlarla değiştirmektir. Bu sorumluluk sadece montaj 
talimatlarındaki hata veya hataların yanlış montaja 
neden olması halinde geçerlidir. 
 
19.11. Müşteri, kusuru gidermek için kendi başına hiçbir 
eylemde bulunmadığını kanıtlamakla sorumludur. 
 
19.12. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Müşteri, 
hem kusuru hem de ortaya çıkan hasarı genel kabul 
görmüş teknik standartlara uygun olarak belgelendir-
mekle yükümlüdür. 
 
19.13. Kusurlar nedeniyle doğan masrafların karşılan-
ması ve tazmin edilmesi konusundaki hak talepleriyle 
ilgili olarak işbu Genel Hüküm ve Koşulların 20 no'lu 
maddesinin hükümleri de uygulanacaktır. Malzeme 
kusuruyla ilgili olarak Müşterinin PILZ veya temsilcileri-
ne karşı ileri sürebileceği diğer tüm hak talepleri veya 
işbu Genel Hüküm ve Koşulların 19. maddesinin kap-
samına girmeyen tüm hak talepleri işburada açıkça 
reddedilmektedir. 
 
20. YÜKÜMLÜLÜK 

 
20.1. PILZ'in yükümlülüğü, Müşterinin sözleşme konu-
su ürünü kullanırken tüm işletim talimatlarına harfiyen 
uyduğu varsayımına dayanmaktadır. Kanıt yükümlülüğü 
Müşteriye aittir.  
 
20.2. İşbu hükümlerde aksi üzerinde mutabık kalın-
madıkça, dolaylı zararların ve harcamaların karşılan-
ması dahil olmak üzere Müşterinin herhangi bir zararın 
karşılanmasını talep etme hakkı yoktur. Bu, özellikle de 
akdi ilişkiden ve/veya haksız fiilden doğan yükümlülük 
ihlallerine yönelik hak talepleri için geçerlidir. Yukarıdaki 
yükümlülük reddi, Müşterinin hizmetlerin geç ifa edilme-
si veya PILZ'in olağan ihmali nedeniyle hiç ifa edilme-
mesi durumunda sözleşmenin feshedilmesi (sözleşme-
den çekilme) halinde PILZ'e karşı tazminat talebinde 
bulunmasına yönelik de geçerlidir. Yükümlülük reddi, 
PILZ'in alt yükleniciler veya vekaleten temsilciler kul-
lanması halinde de geçerlidir. 
 
20.3. İşbu Genel Hüküm ve Koşulların 20.2 madde-

sinden ayrı olarak, PILZ, yasal dayanak ne olursa olsun 
ve kendisine ait kıdemli çalışanlar, alt yükleniciler ve 
temsilciler kullandığı durumlar da dahil olmak üzere, 
sadece şunlardan ötürü sorumlu tutulabilecektir: 
(a) PILZ'in ağır ihmali veya kasti suistimali olan 

durumlar; 
(b) PILZ'in bir kusuru kasten gizlediği veya sözleş-

me konusu ürünün mülkiyetiyle ilgili olarak bir 
garanti üstlendiği durumlar, 

(c) PILZ'in suçu nedeniyle yaralanma, ölüm veya 
sağlık sorunları doğan olaylar; 

(d) PILZ'in akdi yükümlülüklerini madden ve ağır 
şekilde ihlal ettiği durumlar, yani:  
(aa) sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlike-

ye atan maddi ihlaller durumunda, veya 

(bb) sözleşmenin gerektiği gibi ifa edile-

bilmesi için mutlaka yerine getiril-

mesi gereken yükümlülüklerin ihlal 

edilmesi ve/veya yükümlülüklerin 

Müşterinin olağan biçimde güven 

duyduğu şekilde yerine getirilmemesi 

("Maddi akdi yükümlülükler"). 
 

20.4. Olağan ihmal nedeniyle işbu Genel Hüküm ve 
Koşulların 20.3 (d) maddesindeki yükümlülükler yerine 
getirilmezse, PILZ'in yükümlülüğü sadece öngörülebilir 
zararların karşılanması ile sınırlı olacaktır. 
 
20.5. Yükümlülük reddi, ürün sorumluluğu kanunları 
kapsamındaki hak talepleri için geçerli değildir. Yukarı-
daki yükümler, kanıtlama yükümlülüğünde Müşterinin 
aleyhine bir değişiklik getirmez. 
 
21. GİZLİLİK 

 
21.1. Müşteri, PILZ ile olan sözleşmesiyle bağlantılı 
olarak edindiği çizimler, tasvirler, taslaklar, modeller, 
numuneler, hesaplamalar, maliyet tahminleri ve diğer 
belge ya da materyaller gibi tüm veri ve bilgilerden 
oluşan gizli bilgileri ("Gizli Bilgiler") koruyacaktır. Müşte-
ri, Gizli Bilgileri yalnızca PILZ ile sonuçlandırmış olduğu 
sözleşmenin amaçlarına yönelik olarak kullanacağını ve 
PILZ'in önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü taraflara 
ifşa etmeyeceğini taahhüt eder.  
 
21.2. Müşteri, Gizli Bilgileri üçüncü tarafların erişimine 
karşı korumakla sorumludur. Müşteri bu Gizli Bilgileri en 
az kendisine ait gizli bilgileri koruduğu kadar yüksek bir 
özen ve ihtimamla koruyacaktır. Müşteri, Gizli Bilgilerin 
korunması için üstlendiği yükümlülüklerin aynılarını 
çalışanlarına da uygulayacaktır. Müşteri, gizlilik anlaş-
masının ihlal edildiğini öğrendiğinde veya bu yönde 
anlamlı şüphe duyduğunda PILZ'i derhal ve yazılı ola-
rak bilgilendirecektir. 
 
21.3. Müşterinin aşağıdaki durumları kanıtlayabilmesi 
halinde, Gizli Bilgileri koruma yükümlülüğü geçersiz 
kalacaktır; 
- söz konusu Gizli Bilgilerin PILZ tarafından ifşa 

edilmeden önce zaten Müşteri tarafından bilindi-
ğini; 

- söz konusu Gizli Bilgileri hiçbir gizlilik yükümlü-
lüğü olmaksızın ve üçüncü tarafların kendileri 
için geçerli olabilecek gizlilik yükümlülüklerini ih-
lal ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmaksızın üçün-
cü taraflardan usulüne uygun bir şekilde temin 
ettiğini; 
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- Gizli Bilgilerin bu gizlilik yükümlülüğü ihlal edil-
meksizin zaten kamuoyunca bilindiğini; 

- bu Gizli Bilgilerin, PILZ'in Müşteriye yaptığı ifşa-
attan bağımsız olarak Müşteri tarafından üretil-
diğini. 

 
21.4. PILZ, Gizli Bilgiler üzerindeki tüm haklarını (telif 
hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakkı tesis etme hakları, 
faydalı ürün modeller, topografi hakları, tasarımlar ve 
markalar dahil) ve Gizli Bilgileri içeren her şey (kağıtlar, 
diskler vs.) üzerindeki mülkiyet haklarını saklı tutar. 
PILZ'e ait Gizli Bilgilerle ilgili olarak Müşteriye hiçbir 
mülkiyet, lisans verme, çoğaltma, kullanma veya diğer 
haklar verilmemektedir (bu bilgilerin koruyucu haklar 
kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın). Müşteri, 
PILZ'in üzerinde koruyucu haklar tesis ettiği ve/veya 
ticari sırlar/şirket sırları olarak korunan materyal ve 
belgeleri, üçüncü bir tarafa münhasır bir kullanım yön-
temi tahsis edilmedikçe sadece PILZ'in açıkça belirttiği 
koşullara tabi olarak kullanabilir. 
 
21.5. Müşteri, PILZ'den almış olduğu tüm Gizli Bilgileri 
PILZ tarafından talep edilmesi halinde derhal iade ede-
cektir. Artık ihtiyaç duyulmayan Gizli Bilgiler ise, bu tür 
bir talep gelmesi beklenmeksizin otomatik olarak PILZ'e 
iade edilecektir. Müşteri bu tür bilgileri, belgeleri veya 
materyalleri saklama hakkına sahip değildir. Bunun tek 
istisnası ise, bağlayıcı yasal zorunluluklar nedeniyle 
arşivlenmesi gereken nüshalar için geçerlidir. Bilgisa-
yarlarda tutulan tüm Gizli Bilgiler talep edildiği anda 
silinecektir.  
 
21.6. Müşteri, bunlardan sorumlu olduğu durumlarda, 
yaşanabilecek her tür zarar ve ziyandan sorumlu ola-
caktır. 
 
21.7. Gizlilik anlaşması, sözleşmenin sona ermesin-
den itibaren üç yıl boyunca geçerli olacaktır. 
 
22. VERİ KORUMA 

 
Sözleşmenin tarafları, birbirlerine ait olan kişisel bilgileri 
yasal yükümlülüklere uygun olarak sadece akden mu-
tabık kalınmış amaçlar için kullanarak veya işleyecek-
lerdir. 

23. BULUŞLAR 

 
23.1. Bir siparişin yerine getirilmesi sırasında PILZ'in 
ve Müşterinin çalışanlarının ortak çabayla elde ettiği 
buluşlar ve bunlar üzerinde tesis edilebilecek koruyucu 
haklar, sözleşmenin taraflarının ortak mülkiyeti olacak-
tır.  
 
23.2. Bir siparişin yerine getirilmesi sırasında PILZ 
çalışanlarının çabalarıyla elde edilen buluşlar ve bunlar 
üzerinde tesis edilebilecek koruyucu haklar, PILZ'in 
mülkiyeti olacaktır. Bir siparişin yerine getirilmesi sıra-
sında Müşterinin çalışanlarının çabalarıyla elde edilen 
buluşlar ve bunlar üzerinde tesis edilebilecek koruyucu 
haklar, Müşterinin mülkiyeti olacaktır.  
 
23.3. Madde 23.1 ve 23.2 tahtında elde edilen buluşlar 
veya bunlara ait koruyucu haklar için lisans tahsis edil-
mesi, ayrı bir yazılı anlaşma yapılmasını gerektirecektir.  
 
24. İŞİN SONUÇLARI 

 
24.1. Fiyat teklifinde mutabık kalındığı ve Müşteriye 
bildirildiği üzere, belgeler, raporlar, planlama belgeleri, 

değerlendirmeler, çizimler, program malzemeleri vb. 
sözleşmenin ifası kapsamında gerçekleştirilen işlerin 
sonucu olarak elde edilen materyallerin kullanımı ve 
bunların mülkiyetiyle ilgili hakların devredilebilmesi için 
ayrı bir yazılı anlaşma yapılması gerekir. PILZ, bu so-
nuçları, araştırma ve eğitim amaçlarına yönelik olarak 
kullanmayla ilgili ücretsiz ve münhasır olmayan bir 
hakkı saklı tutar. 
 
24.2. PILZ, Müşteri tarafından veya Müşteri adına 
kendisine iletilmiş olan teknik belgelerin mevcut telif 
haklarını, fikri ve sınai mülkiyet haklarını veya üçüncü 
taraflara ait diğer hakları ihlal ediyor olmasından ötürü 
sorumlu tutulamaz. Müşteri, verdiği siparişin yerine 
getirilmesi üçüncü tarafların haklarını ihlal ediyorsa bu 
durumdan münferiden sorumlu olacaktır. Müşteri, bu tür 
hak ihlalleri nedeniyle üçüncü tarafların ileri sürebileceği 
hak taleplerine karşı PILZ'i ilk talep ettiği anda beri 
kılacaktır.  
 
25. FESİH 
 

25.1. Alman Medeni Kanunu Bölüm 651 uyarınca 
Satış Kanunu hükümleri uygulanmadıkça, Müşteri, işin 
tamamlanmasına kadar olan dönemde sözleşmeyi 
dilediği zaman feshedebilir. Sözleşmenin Müşteri tara-
fından feshedilmesi halinde, PILZ, sözleşmenin feshe-
dilmesi, PILZ çalışanlarının başka bir noktaya sevk 
edilmesi ve yaşayabileceği beklenen gelir kaybı nede-
niyle PILZ'in uğradığı zararlar düşüldükten sonra işbu 
Genel Hüküm ve Koşulların 10. maddesi uyarınca mu-
tabık kalınmış ücreti talep etme hakkına sahiptir. PILZ, 
işin henüz tamamlanmamış kısmı için de işbu Genel 
Hüküm ve Koşulların 10. maddesi uyarınca mutabık 
kalınan ücretin %10'unu almaya hak kazanacaktır. 
Müşteri, yukarıda bahsedilen düşülecek tutarın mutabık 
kalınan ücretin %90'ını aşmasına dayanarak ödenecek 
ücretin daha düşük olmasını kanıtlama hakkına sahiptir. 
Ancak, PILZ, işin henüz tamamlanmamış kısmı için işbu 
Genel Hüküm ve Koşulların 10. maddesi uyarınca mu-
tabık kalınan ücretin %5'ini alma hakkını koruyacaktır. 
 
25.2. Sözleşmeler, haklı bir gerekçeye dayanılarak 
herhangi bir zamanda feshedilebilir. 
 
25.3. Sözleşme PILZ'ın sorumluluğunda olan neden-
lerden ötürü Müşteri tarafından haklı gerekçeye dayanı-
larak feshedilmişse, PILZ sadece o ana kadar ifa ettiği 
ve Müşteri tarafından kullanılabilen hizmetler için öde-
me alma hakkına sahip olacaktır. 
 
25.4. Fesih tebligatı mutlaka yazılı olmalıdır. 
 
26. BELGE VE MATERYALLERİN İADE EDİLMESİ, 

BUNLARI SAKLAMA HAKKI 

 
26.1. Bir sipariş tamamlanınca, Müşteri, PILZ'e gön-
dermiş olduğu belge ve materyallerin iade edilmesini 
talep edebilir. PILZ, sözleşme kapsamındaki hakları 
yerine getirilene kadar bunları iade etmeyi reddetme 
hakkına sahiptir; ancak bunun için, PILZ'in söz konusu 
belge ve materyalleri saklama talebinin özellikle tutarlar 
nispeten küçük olduğunda karşılıklı hüsnü niyete aykırı 
olmaması gerekir. 
 
26.2. PILZ, mevzuat uyarınca arşivlerinde bulundur-
ması zorunlu olduğu takdirde, Müşteriye iade ettiği 
belge ve materyallerin nüsha veya suretlerini alıp sakla-
yabilir. 
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27. ÖZEL FESİH HAKKI/ 
AMBARGO YÖNETMELİKLERİ/ 
AB TERÖRLE MÜCADELE YÖNETMELİKLERİ 

 
27.1. PILZ ile Müşteri arasındaki akdi anlaşmalar 
PILZ'in tedarik yükümlülükleri ile Müşterinin ödeme 
yapma yükümlülüklerinin ulusal ve/veya uluslararası 
yönetmelikleri (Almanya Cumhuriyeti dış ticaret yönet-
melikleri, Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere diğer 
ülkelerin ihracat ve ambargo yönetmelikleri ve AB'nin 
terörle mücadele yönetmelikleri dahil) ihlal etmesi an-
lamına geliyorsa, PILZ sözleşmeyi feshetme hakkına 
sahiptir.  
 
27.2. Bu tür özel bir durumda Müşteri hiçbir tazminat 
hakkına sahip değildir.  
 
27.3. PILZ'in sözleşmeden doğan yükümlülüklerini 
yerine getirmesini imkansız kılabilecek yasal mevzuatla-
rı bilmek Müşterinin sorumluluğudur.  
 
 
 
28. NESNE KODU, YAZILIM ÜZERİNDEKİ HAKLAR  

 
28.1. PILZ bir iş sözleşmesi kapsamında Müşteri için 
yazılım üretiyorsa, bu yazılımın kullanımıyla ilgili olarak 
aşağıdaki hükümler geçerlidir: Söz konusu yazılımın 
nesne kodunun kullanımıyla ilgili tüm haklar verilecektir. 
Kaynak kodu, Hakların Devri hükümlerine tabi olmaya-
caktır. Müşterinin talebi üzerinde, kaynak kodla ilgili 
olarak yed-i emin sözleşmesi gibi ek bir sözleşme tan-
zim edilebilir. 
 
28.2. Müşteri, mutabık kalınan tutarın tamamını öde-
mesini takiben, kendisi için özel olarak üretilmiş yazılımı 
PILZ ile sözleşmeyle mutabık kalındığı gibi kendi amaç-
ları doğrultusunda kullanma hakkına sahip olacaktır. Bu 
kapsamda Müşteriye, yazılımı kullanma konusunda 
ayrıntıları işbu Genel Hüküm ve Koşulların 29 ila 31. 
maddeleri arasında belirtilmiş olan normal, münhasır 
olmayan, geçici olarak sınırsız, geri alınamaz ve alt 
lisans olarak verilemez bir hak verilecektir. Yazılım, 
PILZ ile önceden ayrı bir yazılı anlaşma tanzim edil-
meksizin üretim makinelerini veya Müşterinin müşterile-
rinin çoklu sistemlerini kontrol etmek için kullanılamaz 
(bkz. işbu Genel Hüküm ve Koşullar, madde 30). Satın 
almadan önce deneme amaçlı olarak ücretsiz kullanıma 
izin verilecektir. 
 
28.3. İşbu Genel Hüküm ve Koşullar kapsamında bu 
konuyla ilgili özel haklar açıkça tahsis edilmedikçe, telif 
hakları ve buluşlar, veriler, numuneler, modeller, taslak-
lar ve uzmanlık üzerindeki haklar başta olmak üzere bir 
iş sözleşmesi kapsamında PILZ tarafından sağlanmış 
yazılımlar ve bunların kopyaları üzerindeki tüm haklar 
münhasıran PILZ'in veya üçüncü taraf yazılımının üreti-
cisinin mülkiyetinde kalacaktır. Aynı durum, yazılımın 
Müşteri tarafından düzenlenmesi için de geçerlidir. Bu, 
Müşterinin, kendisine sağlanan ilgili veri taşıyıcıları 
üzerindeki mülkiyet hakkını etkilemez. PILZ standart 
yazılımlarının parametrelendirilmesi veya uyarlanmasıy-
la ilgili olarak, PAS hariç olmak üzere yazılım ürünleri-
nin satışına dair Genel Hüküm ve Koşullar geçerli ola-
caktır. 
 
29. ÇOĞALTMA HAKLARI 

 
29.1. Müşteri, özel bir durumda yazılımın kullanılabil-
mesi için mutlaka gerekli olması koşuluyla sınırlı olmak 

üzere yazılımı çoğaltma hakkına sahiptir. Bu tür bir 
"çoğaltma gerekliliği", yazılımın orijinal veri taşıyıcısın-
dan yüklenmesi veya kullanılan donanımın depolama 
aygıtından indirilmesi ve işletim belleğine yüklenmesini 
de içerir.  
 
29.2. Buna ek olarak, Müşteri, yedekleme amacıyla da 
yazılımı çoğaltabilir. Ancak, sadece bir kopya alınıp 
yedeklenmelidir. Veri güvenliğini sağlamak, tamamen 
çökmüş bilgisayar sistemini sorunsuz bir şekilde geri 
yüklemek veya iç/dış denetim amaçları doğrultusunda 
tüm veri setinin kullanılan yazılım dahil olmak üzere 
rutin olarak yedeklenmesi gerekirse, Müşteri, sadece 
gerekli olan sayıda yedek kopya alabilir. Uygun veri 
taşıyıcıları gerektiği gibi tanımlanacaktır. Rutin veri 
yedekleme prosedürleri kapsamında alınan yedek kop-
yalar sadece arşivleme amacıyla saklanabilir. 
 
29.3. Müşteri, program kodunun yazıcıdan çıkarılması 
ve belgelerin fotokopilerinin çekilmesi gibi diğer yazılım 
çoğaltma işlerini sadece PILZ tarafından önceden yazılı 
olarak izin verilmişse yapabilir. Çalışanlar veya işbu 
Hüküm ve Koşulların 30. maddesi kapsamında çoklu 
kullanımlar için gereken tüm ek belgeler PILZ'den temin 
edilebilir. Müşteri ayrıca, sadece PILZ'den bu konuda 
gerekli lisansları aldığı takdirde yazılımı orijinal veri 
taşıyıcısından çoğaltabilir veya internetten indirebilir. Bu 
durumda, işbu Genel Hüküm ve Koşulların 30. maddesi 
de uygulanır. 
 
30. ÇOKLU KULLANIM VE AĞ KULLANIMI 
 

30.1. Müşteri, yazılımı sadece sözleşmeyle mutabık 
kalınan amaç doğrultusunda ve yine sözleşmede muta-
bık kalınmış sistem/makine üzerinde kullanabilir. Ancak, 
müşteri sistemini/makinesini değiştirirse, önceki siste-
minde/makinesinde bulunan yazılımı kalıcı olarak silme-
lidir. 
 
30.2. Birden fazla sistemde/makinede aynı anda prog-
ramlama, depolama veya kullanma yasaktır. Müşteri 
yazılımı aynı anda birden fazla sistemde/makinede 
kullanmak isterse (örneğin birkaç üretim makinesinde 
veya çok sayıda sistemi denetlemek için), yazılım için 
aynı sayıda lisans edinmesi gerekir. PILZ yazılımın 
çoğaltılmasına izin vermişse, Müşteri, yazılımı izin veri-
len sayıda lisans kadar sistemde/makinede aynı anda 
kullanabilmek için lisansla verilen veri taşıyıcısını kaç 
adet yazılım çoğaltma işleminde kullanabileceğini (yazı-
lım ürünü sertifikası) belirten yazılı bir onay alacaktır. 
Telif hakkı bildirimleri, diğer tüm mülkiyet bildirimleri ve 
sistemin/makinenin belgelerinde belirtilen kopya yükle-
me uyarıları her bir kopya veya kısmi kopya için geçerli 
olacaktır. Mevcut telif hakkı bildirimleri/diğer mülkiyet 
bildirimleri çıkarılmayacaktır. 
 
30.3. Müşteri, yazılım ürünü sertifikalarıyla birlikte 
kendisine verilen çoğaltma yönergelerine ve ürün açık-
lamasında bildirilen yönergelere uyacağını taahhüt 
eder. Müşteri ayrıca, tüm çoğaltımların kayıtlarını, ço-
ğaltma sayısı ve bunların kullanım alanı izlenebilecek 
biçimde eksiksiz tutacaktır. Müşteri, PILZ kendisinden 
talep ettiği anda bu kayıtları PILZ'e teslim edecektir. 
PILZ, 14 gün öncesinden haber vermek suretiyle tüm 
kayıtları kendi seçtiği bağımsız bir yeminli denetçiye 
denetletme hakkına sahip olacaktır. Denetçiye, mesai 
saatleri içinde Müşterinin tesislerine girme izni verile-
cektir. Denetimlerde sözleşmelerden PILZ'in aleyhinde 
sapmalar yaşandığı tespit edilirse, Müşteri, PILZ'in tüm 
denetim masraflarını karşılayacaktır. 
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31. YAZILIMIN MÜŞTERİ TARAFINDAN KAYNAK 

KODLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE 
DEĞİŞTİRİLMESİ 

 
31.1. Müşteri, yazılımı hiçbir şekilde kaynak kodlarına 
dönüştüremez veya diğer biçimlere ya da programlama 
dillerine aktaramaz, düzenleyemez, yeniden işleyemez 
veya işbu Genel Hüküm ve Koşullar Madde 29'de belir-
tilen kapsamın dışında çoğaltamaz. Müşteri, veri taşıyı-
cısında bulunan alfasayısal tanımlayıcıları kaldırmaya-
caktır; Müşterinin kopya alma izni varsa alfasayısal 
tanımlayıcılar değiştirilmeden kopyalanacaktır. 
 
31.2. PILZ kendisine tanınan makul bir süre uzatımı 
içerisinde garanti yükümlülüklerini yerine getiremezse, 
Müşteri söz konusu kusurları "tek sefere mahsus" dü-
zeltme hakkına sahip olacaktır. 
 
31.3. Bir başka istisna ise, Müşterinin, sağlanan yazı-
lımı analiz edebilmesi ve sadece bağımsız oluşturulmuş 
bir bilgisayar programıyla birlikte çalışılabilirlik tesis 
edebilmek amacıyla mutlaka gerekli olduğu takdirde 
aşağıdaki koşullara tabi olarak yazılımı değiştirebilme-
sidir: 
- Tüm analiz ve işleme faaliyetleri sadece Müş-

teri, çalışanları veya Müşterinin açıkça yetki-
lendirdiği üçüncü taraflarca gerçekleştirilecek-
tir. 

- Birlikte çalışabilirliğin sağlanması için gereken 
bilgilere Müşterinin veya görevlendirdiği üçün-
cü tarafların erişebilmesi için bu değişikliğin 
veya kaynak koda dönüştürme işleminin ya-
pılması zaruri olmalı ve Müşteri PILZ'den bu 
bilgileri daha önce talep etmiş olmasına rağ-
men PILZ'in bu bilgileri vermemiş olması gere-
kir. 

- Müşterinin analiz ve işleme faaliyetleri, yazılı-
mın sadece birlikte çalışabilirlik için gerekli 
olan kısımlarıyla sınırlı olacaktır. 

 

31.4. Müşteri, işbu Genel Hüküm ve Koşulların 31.3 
no'lu maddesi yoluyla edindiği bilgileri kendi sisteminin 
bağımsız olarak oluşturulmuş diğer programla birlikte 
çalışabilirliğini tesis etmek dışında bir amaç için, özellik-
le de benzer özelliklere sahip bir program geliştirme, 
oluşturma veya pazarlama amacıyla ya da telif hakkı 
ihlallerine neden olacak biçimde kullanma hakkına 
sahip değildir. Özellikle de, bağımsız oluşturulmuş 
programın birlikte çalışabilirliğini sağlamak için mutlaka 
ifşa edilmesi gereken bilgiler hariç olmak üzere bu bilgi-
leri üçüncü taraflara ifşa edemez.  
 
31.5. Müşteri, yukarıda açıklanan istisnai işlemleri 
kendisi başına veya çalışanları aracılığıyla gerçekleş-
tirmek istemiyor veya bunu başaramıyorsa, bu işlemler 
için üçüncü tarafları görevlendirmeden önce, makul bir 
ücret ve süre karşılığında bunları yapması ve birlikte 
çalışabilirliği sağlaması için PILZ'e şans tanıyacaktır.  
 
32. NİHAİ HÜKÜMLER 

 
32.1. Hizmetin sunulacağı yer, akdi ilişkiye dair hizme-
tin sunulacağı yer olan Ostfildern veya hizmeti sunacak 
PILZ bağlı kuruluşunun bulunduğu yer olacaktır. 
 
32.2. Aksi üzerinde mutabık kalınmamışsa Almanya 
Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. 
 
32.3. PILZ ile olan iş ilişkisinden doğabilecek mevcut 

ve gelecekteki tüm hak taleplerinin (senetler ve alacak 
çekleri ile ilgili olanlar dahil) görüşüleceği münhasır 
yargı alanı, Müşterinin kamu hukukuna göre kurulmuş 
bir şirket veya tüzel kişilik olması şartıyla Ostfildern 
olacaktır. Ayrıca PILZ, Müşterinin genel merkezinin 
bulunduğu yerde de yasal takip başlatma hakkına sahip 
olacaktır.  


