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PILZ GmbH & Co. KG 
Genel Hüküm ve Koşullar 

 
 1 Ekim 2014'ten İtibaren Geçerlidir 

 
 
1. ANLAŞMANIN KONUSU 
 
Bu Genel Hüküm ve Koşullar, herhangi bir ayrı PILZ 
Genel Hüküm ve Koşulları kapsamında olmayan tüm 
PILZ GmbH & Co. KG (bundan sonra "PILZ" olarak 
anılacaktır) ürünleri için geçerlidir. Ayrı Genel Hüküm ve 
Koşullar aşağıdaki PILZ ürünleri için geçerlidir: 
- Standart yazılım ürünleri: Bunlar, PAS 4000 

hariç olmak üzere yazılım ürünlerinin satışına 
yönelik Genel Hüküm ve Koşulların 
kapsamındadır.  

-  PAS 4000 ürünleri: Bunlar, PAS 4000 ürünlerine 
yönelik Genel Hüküm ve Koşulların 
kapsamındadır. 

PILZ ayrıca, hizmet ifası (Hizmetler için Genel Hüküm 
ve Koşullar) ve İş İfası (İşler için Genel Hüküm ve 
Koşullar) için de  
- ayrı Genel Hüküm ve Koşullar uygulamaktadır. 
 
 
2. GENEL- 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 
bulunmaya gerek olmaksızın, PILZ ile Müşteri 
arasındaki şu anki ve geniş kapsamlı bir anlaşma 
aracılığıyla gelecekte 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 PILZ AGDEN.pdf 
dosyasını indirerek dilediği zaman ücretsiz olarak 
erişebilir ve elektronik ortamda kaydedebileceği 
gibi basılı çıktısını da alabilir. 
 
2.3. Müşterinin kendi satın alma hükümleri işburada 
açıkça reddedilmektedir. Müşterinin farklı, ek veya 
buradakilerle çelişki yaratan kendi Genel Hüküm ve 
Koşulları varsa, PILZ'in bunları bilip bilmediğine 
bakılmaksızın, söz konusu sözleşmenin 
sonuçlandırıldığı an itibariyle PILZ tarafından yazılı 
olarak kabul edilmedikçe bunlar sözleşmenin bir parçası 
olmayacaktır. PILZ'in bu yönde bir onay verme 
gerekliliği, PILZ bu hükümlerle çelişkili veya bunlardan 
farklı olan Müşterinin 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. 
PILZ'in e-mağazasında yer alan fiyat teklifleri, Müşteriyi 
PILZ'den ürün sipariş etmeye davet eden bağlayıcı 
olmayan tekliflerdir. http://www.pilz.com/en-INT/e-shop 
adresindeki e-mağaza aracılığıyla PILZ'e çevrimdışı 
siparişler gönderilebilir. 
 
3.2. Alman Medeni Kanunu, Bölüm 145 uyarınca 
müşterinin çevrimdışı siparişi bir fiyat teklifi şeklini 
alabiliyorsa, PILZ, müşterinin siparişinde aksi 
belirtilmedikçe bu siparişi 4 hafta içerisinde kabul 
edebilir. "Sipariş Ver" düğmesini tıklayarak PILZ e-
mağazasından bir sipariş veren Müşteri, satın alma 
sözleşmesi tanzim edilmesine dair bağlayıcı bir teklif 
iletmektedir. PILZ bu siparişi aldığını gecikme 
olmaksızın onaylayacaktır. Ancak bu, bir sözleşmenin 
şekillendirildiği veya tanzim edildiği anlamına gelmez. 
PILZ Müşterinin sunduğu bu bağlayıcı teklifi, aksi 
üzerinde mutabık kalınmamışsa, siparişi almasından 
sonraki 7 gün içerisinde bir sipariş onayı göndermek 
suretiyle kabul edebilir. Sözleşme metni PILZ tarafından 
saklanmamaktadır. Müşteri çevrimiçi veya çevrimdışı 
ilettiği siparişinde satışa konu ürün hakkında muhtelif 
özel teknik özellikler bildirmemişse, teknik unsurları da 
dikkate alarak bazı özel kullanım biçimleri 
belirtmemişse veya bu tür isteklerini eksik bir şekilde 
belirtmişse, PILZ'in genel ürün detayları tamamlayıcı 
olarak geçerli olacaktır.  
 
3.3. Sipariş kabulü yazılı bir sipariş onayıyla (telefaks ve 
e-posta dahil) veya ürünlerin Müşteriye sevk edilmesi 
suretiyle bildirilebilir. Bu durumda da Müşteri yazılı bir 
sipariş onayı alacaktır. 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 
arasında 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 
Hüküm 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. Teslim edilecek ürünlerin teknik özelliklerinde, 
biçiminde, renginde ve/veya ağırlığında, Müşteri 
açısından da makul değişiklikler yapma hakkımızı saklı 
tutarız. 
 
3.6. Garanti sadece açıkça belirtilmiş ve PILZ yönetimi 
tarafından yazılı olarak beyan edilmişse verilmektedir. 
Teslim edilecek ürünlerin özellikleri, ilgili sözleşmenin 
tanzim edildiği an itibariyle PILZ ürün açıklamalarında 
belirtildiği gibi olacaktır. Teknik veriler, açıklamalar, 
tasvir ve çizimler, belirtilen ölçüler ve ağırlıklar gibi diğer 
bilgiler de, standartlara atıfta bulunuyor olsalar bile 
değiştirilebilirler. PILZ sadece söz konusu bağlayıcılığın 
önceden PILZ tarafından teyit edilmiş olması halinde bu 
bilgilerden ötürü bağlayıcı sorumluluğa sahip olacaktır.  
 
3,7. PILZ, çizimler, tasvirler, taslaklar, modeller, 
numuneler, hesaplamalar, tahminler, nesneler ve diğer 
tüm dokümanlar üzerindeki fikri mülkiyet haklarını ve 
telif haklarını saklı tutar; bunlar hiçbir şekilde üçüncü 
taraflara sunulmayacaktır. Bu tür bilgiler PILZ'in 
önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü taraflara ifşa 
edilemez.  

http://www.pilz.com/en-INT/termsandconditions
http://www.pilz.com/en-INT/termsandconditions
http://www.pilz.com/en-INT/e-shop
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4. TESLİMAT  

 
4.1. Parçalı teslimat sadece Müşteri tarafından uygun 
görüldüğü takdirde mümkündür.  
 
4.2. PILZ ile Müşteri arasında tanzim edilen 
sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, teslimatlar 
Incoterms 2010 koşullarına tabi olarak "işyerinde teslim" 
şeklinde gerçekleştirilecektir.  
 
4.3. Müşteri, teslimat kapsamındaki ürünlerle ilgili tüm 
ithalat-ihracat prosedürlerini yerine getirmek ve bunlarla 
ilgili masrafları karşılamakla sorumludur. PILZ bu 
işlemlerde Müşteriye yardımcı olacaktır. Teslimata konu 
ürünler ABD veya AB'nin uyguladıkları gibi bazı ihracat 
ve/veya yeniden ihracat kısıtlamalarına tabi olabilir. 
Müşteri ürünleri tekrar satacak veya ihraç edecekse bu 
hususları araştırmalıdır. 
 
4.4. Teslimat tarihleri ve termin süreleri her zaman için 
tahmini ve yaklaşık olup, bağlayıcı olduğu sözleşmenin 
tanzim edilmesi sırasında açıkça bildirilmemişse PILZ 
açısından bağlayıcı değildir. Teslimata konu ürünler 
belirtilen süre içerisinde PILZ tesislerinden sevk 
edilmişse veya Müşteri ürünlerin sevkiyata hazır olduğu 
konusunda PILZ tarafından bilgilendirilmişse, teslimat 
tarihi veya termin süresi karşılanmış sayılacaktır. 
PILZ'in teslimat dönemiyle ilgili bir süre belirtmesi, tüm 
teknik soruların netliğe kavuşturulduğu ve müşterinin 
yükümlülüklerini doğru zamanda ve gerektiği gibi yerine 
getirdiği olarak yorumlanacaktır. Bu husus özellikle de 
çizimler, açıklamalar, izinler ve onaylar gibi Müşteri 
tarafından temin edilmesi veya üretilmesi gereken tüm 
belgelerin Müşteri tarafından PILZ'e verilmesini ve PILZ 
ile mutabık kalınan ön ödemelerin PILZ hesabına 
yatırılmasını içerir. Bu koşullardan herhangi biri 
karşılanmazsa veya Müşterinin sorumluluğunda olan 
henüz netleştirilmemiş hususlar varsa, PILZ'in bildirdiği 
teslimat tarihi söz konusu sorun Müşteri tarafından 
giderilene kadar ertelenebilir ve termin süresi de bu 
gecikme süresi kadar uzatılır. 
 
4,5. Müşteri sözleşmenin tanzim edilmesini takiben 
sözleşme üzerinde tadil veya ekleme yapılmasını talep 
ederse (örneğin teslimata konu ürünler üzerinde 
teslimat tarihinin veya termin süresinin karşılanmasını 
imkansız hale getiren müşteriye özel değişiklikler 
yapılması talebi gibi), teslimat tarihi ertelenir ve termin 
süresi istenen bu tadil veya değişikliklere uygun olarak 
uzatılır.  
 
4.6. Teslimat yükümlülüğünün ifası, PILZ tedarikçilerinin 
doğru ürünleri doğru zamanda teslim etmiş olması 
koşuluna bağlıdır ve PILZ kendi hatası veya kusuru 
olmayan bir nedenden ötürü tedarikçisiyle mevcut bir 
sözleşmesi olmasına rağmen beklediği ürünleri 
tedarikçilerinden teslim alamaz veya geç teslim alırsa, 
Müşteriye karşı olan teslimat yükümlülüğünden beri 
kılınır. Böyle bir durumda PILZ derhal Müşteriye haber 
verecek ve tedarikçinin PILZ'e söz konusu teslimatı 
yapmadığını, PILZ'in bu nedenle sözleşmeden 
çekildiğini ve varsa Müşteri tarafından ödenmiş olan 
tüm tutarların gecikme olmaksızın iade edileceğini 
kendisine bildirecektir. 
 
4.7. Müşteri, üzerinde mutabık kalınan özelliklere 
kıyasla cüzi miktarda değişiklik gösteren ve sorunsuz 
kullanımı engellenmeyen kusurlar barındıran bir 

teslimat ürününü kabul etmek zorundadır. 
 
4.8. Nakliye giderleri Müşteri tarafından karşılanacak 
olmakla birlikte, nakliye güzergahı ve yöntemi PILZ 
tarafından belirlenecektir. Nakliye sigortası isteğe 
bağlıdır ve tercih edilmesi durumunda masrafları 
Müşteri tarafından karşılanır. 
 
4.9. PILZ, teslimat süresi içerisinde, teslimata konu 
üründe veya mutabık kalınan teslimat takviminde 
önemli bir değişikliğe neden olmaması ve bu tür 
değişikliklerin Müşteri tarafından kabul edilebilir olması 
koşuluyla, teknik geliştirmeler ve/veya yasal 
zorunluluklar nedeniyle ürünlerin tasarım veya biçimleri 
üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
 
 
5. 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 
bünyesinde depolanmasıyla ilgili giderleri de karşılar ve 
bu tutar hiçbir koşulda aylık faturanın %0,5'inden az 
olamaz. PILZ ayrıca, Alman Ticaret Kanunu Bölüm 375 
kapsamında tanınan haklardan da faydalanabilecektir. 
 
 
6.  FİYATLAR, ÖDEMELER VE ÖDEME 

KOŞULLARI 
 

6.1. Aksi yönde özel bir sözleşme yoksa fiyatlar 
Incoterms 2010 koşulları altında "işyerine teslim" 
fiyatlardır. Fabrika içerisinde yükleme fiyatlara dahil 
olup ambalajlama, nakliye giderleri ve nakliye sigortası 
ile zorunlu KDV fiyatlara dahil değildir. Fiyatlar 
münhasıran Almanya içinde yapılan teslimatlar ve işler 
için geçerli olacaktır. 
 
6.2. Aksi üzerinde mutabık kalınmadıkça, tedarik 
edilecek tüm ürünlerin fiyatları sipariş onayı tarihi 
itibariyle PILZ nezdinde geçerli olan liste fiyatları 
olacaktır. 
 
6.3. PILZ, parçalı sevkiyatlar için kısmi (parçalı) 
faturalar düzenleyebilir. Ödeme koşulları her bir parçalı 
fatura için ayrı ele alınacaktır. 
 
6.4. İskonto sadece özel bir yazılı anlaşmayla 
sunulabilir. 
 
6.5. Sipariş onayında veya fiyat teklifinde aksi 
belirtilmedikçe, net satış tutarı (kesintiler öncesi) fatura 
tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ödenecektir. 
Müşteri ödeme yönünden temerrüde düşerse, PILZ, 
alacağı tutara Avrupa Merkez Bankası baz faiz oranının 
%8 üzerinde (yıllık) bir gecikme faizi uygulayabilecektir. 
PILZ, bu temerrüt halinden ötürü daha yüksek bir zarara 
uğradığını kanıtlama ve bunların karşılanmasını talep 
etme hakkına sahiptir. Müşteri ise, söz konusu bu 
zararların esasen daha az olduğunu kendi açısından 
kanıtlama hakkına sahiptir. 
 
6.6. Sözleşmenin sonuçlandırılmasından sonra 
Müşterinin maddi durumunda önemli bir bozulma 
yaşanırsa veya PILZ Müşterinin maddi durumunda 
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önceden bir bozulma yaşandığını sözleşmenin 
sonuçlandırılmasından sonra öğrenirse ve bu durum 
Müşterinin kredibilitesi açısından ciddi endişeler 
doğurmuşsa, PILZ, ön ödeme veya ödeme teminatı 
(kendi seçimi doğrultusunda) talep etme hakkına 
sahiptir. Müşterinin bu talebe uymaması halinde PILZ 
sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır. 
 
 
7.  MAHSUPLAŞMA / ALIKOYMA HAKKI 
 
7.1. Söz konusu alıkoyma hakkı Müşterinin ihtilafsız 
veya nihai karara bağlanmış hak taleplerine 
dayanmadıkça, Müşteri PILZ'e karşı hiçbir hak talebine 
dayanarak ödemeleri alıkoyma hakkına sahip değildir. 
 
7.2. Söz konusu alıkoyma hakkı Müşterinin PILZ ile 
olan aynı akdi ilişkisinden doğan hak taleplerine 
dayanmadıkça, Müşterinin alacaklarının PILZ'in 
alacaklarına karşı mahsuplaştırılmasına izin 
verilmemektedir. 
 
 
8.  MÜCBİR SEBEPLER 
 

Başta grev ve lokavtlar olmak üzere sektörel kargaşalar 
yaşanması ve/veya PILZ'in sorumlu olmadığı başka 
öngörülemez engelleyici durumlar meydana gelmesi 
halinde, teslimat tarihi ertelenir ve teslimat için 
belirlenen termin süresi bu engellerin süresine uygun 
biçimde uzatılır, ancak bunun için söz konusu engellerin 
veya olumsuz koşulların teslimata konu ürünlerin 
tamamlanmasını veya sevkiyatını doğrudan etkiliyor 
olması gerekir. Yukarıda belirtilen koşullar, zaten var 
olan bir gecikme sırasında meydana gelmiş olsa bile 
PILZ'in sorumluluğunda olmayacaktır. PILZ, bu tür 
kısıtlayıcı/engelleyici durumların başlangıç ve bitiş 
tarihini üç iş günü içinde Müşteriye bildirecektir. 
 
 
9.  RİSKİN DEVRİ 

 
9.1. Teslimata konu ürünler PILZ tesislerinden sevk 
edildiği veya PILZ Müşteriye bir "sevkiyata hazır" 
bildirimi gönderdiği anda bu ürünlerle ilgili her tür arızi 
kayıp veya bozulma riski Müşteriye geçer. 
 
9.2. Müşteri teslimatı kabul etme konusunda temerrüde 
düşerse söz konusu ürünler teslim edilmiş sayılacaktır. 
 
9.3. Sözleşmeye konu ürünlerin teslimatı Müşterinin 
sorumluluğundaki koşullardan ötürü gecikirse, 
"sevkiyata hazır" bildiriminin yapıldığı gün itibariyle tüm 
risk Müşteriye geçer. 
 
9.4. PILZ'in teslimata konu ürünlerle ilgili sevkiyat, 
teslimat ve montaj giderlerini üstlenmiş olması, risk 
devriyle ilgili olarak yukarıdaki maddeleri etkilemez. 
 
9.5. Yukarıdaki maddeler, parçalı sevkiyatlar üzerinde 
anlaşılmış durumlarda da geçerli olacaktır. 
 
 
10.  TEMERRÜT HALİ VE İMKANSIZLIK 
 

10.1. PILZ teslimatla ilgili yükümlülüğünü kendi olağan 
ihmali veya kusuru nedeniyle yerine getiremezse, 
Müşteri, teslimata konu ürünlerin temerrüt nedeniyle 
işletime alınamayan kısımlarının fiyatlarının %0,5'i 
kadar haftalık tazminat talep edebilir, ancak bu tutar 
hiçbir koşulda toplamda %5'i geçemez. Müşteri bu 
temerrüt hali nedeniyle daha fazla zarara uğradığını 

veya PILZ bu zararların daha az olduğunu kanıtlama 
seçeneğine sahiptir. 
 
10.2. Müşterinin kusurlar nedeniyle sözleşmeden 
çekilme hakkına halel getirmeksizin (bkz. işbu Genel 
Hüküm ve Koşullar, Madde 14 - Markada Noksanlık ve 
Madde 13 - Garanti), Müşteri sadece PILZ'in 
yükümlülüklerini yerine getirmesinin imkansız olması 
veya PILZ'in görevini yerine getirmeme nedeniyle 
temerrüde düşmesi durumunda sözleşmeden çekilebilir.  
 
10.3. Sözleşmenin ifasına yönelik bir temerrüt, 
sözleşmeden çekilme veya tazminat durumu için, 
Müşterinin, sözleşmeden 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 hizmet ifasının reddedileceğine yönelik 
bir uyarı niteliğinde olacaktır). Bu süre dolunca, Müşteri, 
PILZ'in talebi üzerine, yükümlülüğün yerine getirilmesini 
mi, Alman Medeni Kanunu Bölüm 281 (4) uyarınca 
tazminat mı talep ettiğini yoksa sözleşmeden çekilmek 
mi istediğiniz beyan etmek zorundadır. Müşteri PILZ'in 
belirlediği süre içerisinde bu beyanda bulunmazsa, 
Müşteri artık yükümlülüğün yerine getirilmesini 
reddetme veya sözleşmeden çekilme hakkına sahip 
olmayacağı gibi işin ifasıyla ilgili tazminat talebinde de 
bulunamaz, sadece işi olduğu gibi kabul edebilir.  
 
10.4. İşin ifasının reddine yönelik uyarıyla ilgili bir termin 
süresi belirlenmesi, sadece PILZ sözleşmeye bağlı 
hizmeti ifa etmeyi kesin bir şekilde reddediyorsa veya 
Tarafların çıkarları belirlendikten sonra sözleşmeden 
derhal çekilmeyi haklı kılan özel koşullar varsa 
mümkündür. 
 
10.5. Müşteri, söz konusu hizmetlerin ifası 
tamamlanmadan 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 Müşterinin mütemerrid olduğu dönem içerisinde 
PILZ'in sorumlu olmadığı şartlardan doğmuşsa Müşteri 
sözleşmeden çekilemez. 
 
10.6. Temerrüt veya hizmet ifasının yerine 
getirilmemesi nedeniyle tazminat veya masrafların 
karşılanmasını talep etme hakkı, işbu Genel Hüküm ve 
Koşulların 16. maddesine tabidir. 
 
 
11. KABUL KONUSUNDA TEMERRÜDE DÜŞME / 

GECİKMİŞ KABUL 
 

11.1. Müşteri kabul yönünden temerrüde düşer veya 
başka bir işbirliği yükümlülüğünü ihlal ederse, PILZ, ek 
masraflar da dahil olmak üzere uğradığı zararların 
karşılanmasını talep edebilir. Bu durumda, teslimata 
konu ürünlerle ilgili her tür arızi kayıp ve bozulma riski, 
kabulün geciktirildiği an itibariyle Müşteriye geçer.  
 
11.2. Teslimata konu ürünlerin sevkiyatı veya teslimatı 
Müşterinin talebi doğrultusunda geciktirilirse, Müşteri, 
ortaya çıkan depolama giderleri için, ürünlerin sevkiyata 
hazır olduğu bilgisinin verildiği tarihten sonraki ay 
başından itibaren ve bundan sonraki takip eden her ay 
veya ay bölümü için toplam faturanın en az %0,5'i 
tutarında faturalandırılacaktır. Müşteri bu giderlerin 
daha düşük olduğunu, PILZ ise daha yüksek olduğunu 
kanıtlama hakkına sahiptir. 
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11.3. Müşteriye bildirilen uygun bir sürenin dolması 
durumunda PILZ sözleşmeden çekilme veya teslimata 
konu ürünleri başka bir yere sevk etme ya da 
sözleşmede kalmayı tercih etmesi halinde uygun 
şekilde uzatılmış bir sürenin ardından müşteriye ürünleri 
tedarik etme hakkına da sahip olacaktır. 
 
12.  KUSURLARIN BİLDİRİLMESİ 

 
12.1. Müşteri, teslim aldığı ürünleri teslimat tarihinden 
sonraki 10 işgünü içerisinde kontrol edecektir. 
Teslimata konu ürünlerle ilgili malzeme kusurları, 
markada noksanlık, PILZ'in garantisi altında bir 
mülkiyetin bulunmaması veya fazla/eksik miktarda 
teslimat yapılması veya yanlış (ya da sorunlu) ürünler 
teslim edilmesi gibi kusurlar, bunların bariz olması 
koşuluyla, Müşteri tarafından en kısa sürede ancak 
hiçbir koşulda 1. cümlede bahsi geçen kontrol 
döneminden sonraki 5 iş gününü aşmamak üzere 
PILZ'e bildirilecektir.  
 
12.2. Normal bir incelemeyle tespit edilemeyecek ve bu 
nedenle işbu genel Hüküm ve Koşulların 12.1 
maddesine göre bildirilemeyecek olan kusurlar da 
Müşteri tarafından derhal ancak her koşulda kusurun 
tespit edilmesinden sonraki 14 gün içerisinde PILZ'e 
bildirilecektir.  
 
12.3. Müşterinin yapacağı kusur bildirimi, söz konusu 
kusuru her bir olayın ayrıntılarıyla birlikte açıklıyor 
olmalıdır.  
 
12.4. Kusurlar işbu Genel Hüküm ve Koşulların 
yukarıdaki 12.1 ve 12.2 no'lu maddelerinde belirtilen 
süreler içerisinde bildirilmezse, PILZ'e karşı ileri 
sürülebilecek her tür garanti hakkı talebi geçersiz 
kalacaktır ve işburada açıkça reddedilir.  
 
 
13.  MALZEME KUSURLARINA KARŞI GARANTİ  

 
13.1. İşbu Genel Hüküm ve Koşulların 14. maddesinin 
kapsamına giren Markada Noksanlık hususu hariç 
herhangi bir kusur olması durumunda, PILZ'in işbu 
Genel Hüküm ve Koşulların 12. maddesine uygun 
şekilde zamanında bildirilmiş olan kusurlarla ilgili 
sunduğu garanti, Müşterinin bu kusun risk devrinin 
yapıldığı an itibariyle mevcut olduğunu kanıtlaması 
koşuluyla, ilk olarak kusurun gerekli onarım yapılarak 
veya yeni ürünle değiştirilerek (PILZ'in tercihi 
doğrultusunda) giderilmesi olacaktır.  
 
13.2. Müşteri, PILZ ile istişare etmek suretiyle, söz 
konusu ürünleri düzeltmesi veya yenisiyle değiştirmesi 
için gereken süreyi PILZ'e tanıyacaktır. Teslimata konu 
ürünlerin karmaşık yapıları dikkate alındığında, PILZ'e 
kusuru/sorunu gidermesi için üç kez girişimde bulunma 
hakkı tanınacaktır. PILZ düzeltici eylemi teslimat 
yerinden farklı bir yerde gerçekleştirecekse ve mevcut 
hiçbir onarım/servis anlaşması yoksa, ürünlerin teslimat 
yerinden başka bir yere taşınmasının ürünlerin kullanım 
amacının bir gereği olduğunun kanıtlanamaması 
halinde, Müşteri, PILZ'in teslimata konu ürünlerin 
kullanıldığı yere yapacağı seyahatten doğan seyahat, 
konaklama ve nakliye giderleri ile düzeltici eylemden 
doğabilecek diğer masrafları karşılayacaktır. 
 
13.3. PILZ ayrıca, çok yüksek maliyetli bir iş 
gerektirmesi durumunda düzeltici eylem yapmayı 
reddetme hakkına da sahip olacaktır. Şüpheye mahal 

bırakmamak amacıyla, "çok yüksek maliyetli" ifadesi, 
teslimata konu ürünlerin satın alma fiyatlarının %25'inin 
aşılması anlamına gelir.  
 
13.4. Garanti kapsamında değiştirilen parçalar PILZ'in 
mülkiyetinde olacaktır. 
 
13.5. Söz konusu düzeltici eylem başarısız olursa, yani 
PILZ kendisine tanınan süre içerisinde sorunu iki kez 
düzeltme girişiminde bulunur veya bir kez yenisiyle 
değiştirir ancak buna rağmen mevcut kusurun 
giderilmesi mümkün olmazsa ya da PILZ haklı bir 
gerekçeye dayanmaksızın düzeltici eylemi yapmayı 
veya kusurlu ürünü yenisiyle değiştirmeyi reddeder 
veya geciktirirse ya da yapılan düzeltme işlemi Müşteri 
tarafından başka bir nedenle kabul edilmezse ve Alman 
Medeni Kanunu Bölüm 281 (2) veya 323 (2) 
kapsamında belirtilen koşullar ortaya çıkar veya PILZ 
düzeltici eylemi yapmayı haklı bir gerekçe olmaksızın 
"çok yüksek maliyetli" bularak reddederse, Müşteri, 
yasal haklarına dayanarak sözleşmeden çekilebilir veya 
kusurun giderilmesi ya da yeni ürün tedarik edilmesinin 
masraflarına orantılı olarak fiyat indirimi talep edebilir 
veya işbu Genel Hüküm ve Koşulların 16. maddesi 
kapsamında masraflarının karşılanmasını isteyebilir. 
 
13.6. Sözleşme küçük kusurlar gibi önemsiz 
sayılabilecek bir şekilde ihlal edilmişse Müşterinin 
sözleşmeden çekilme hakkı olmayacaktır.  
 
13.7. Sadece küçük bir kusur söz konusu olduğunda, 
Alman Medeni Kanunu Bölüm 281 (İfa Yükümlülüğü ile 
İlgili Tazminat) uyarınca ödenmesi gereken tazminat, 
kusurlu ürünlerin satın alma fiyatı ile bedeli arasındaki 
farka göre hesaplanacaktır.  
 
13.8. Üçüncü taraf ürünleriyle ilgili olarak PILZ'in 
sunduğu garanti sadece PILZ'in üçüncü taraf üreticileri 
nezdinde sahip olduğu mülkiyet haklarının Müşteriye 
devredilmesiyle sınırlı olacaktır. Müşteri üçüncü taraf 
ürünlerin üreticilerine karşı sahip olduğu garanti 
haklarını kullanamazsa, PILZ bu garantiyi işbu Genel 
Hüküm ve Koşullar kapsamında kendisine 
sağlayacaktır. Üçüncü taraflara ait ürünlerin üreticileri 
tarafından verilmiş garantiler etkilenmeyecektir. 
 
13.9. Kusur bildirimi haksız bir gerekçeye dayanarak 
yapılmışsa, yani Müşteri esasen kendi sorumluluğunda 
olan kusurları kasten ve kötü niyetle gizleyerek bunların 
giderilmesini PILZ'den talep etmişse ve bu durum 
ortaya çıkarsa, PILZ yapmış olduğu masrafların 
karşılanmasını Müşteriden talep edebilir. 
 

13.10. Müşteriye yanlış montaj talimatları verilmişse, 
PILZ'in bununla ilgili tek sorumluluğu, söz konusu 
talimatların hatalı montaja yol açmış olması koşuluyla, 
doğru talimatları Müşteriye sağlamak olacaktır. 
 
13.11. PILZ'in yükümlülükleri genellikle, PILZ tarafından 
üretilmemiş veya onaylanmamış bileşenlerin Müşterinin 
talebi üzerine teslimat kapsamındaki ürünlere entegre 
edildiği durumlarda reddedilmektedir. Müşteri, bu tür bir 
modifikasyonun teslimat kapsamındaki üründe hiçbir 
kusura yol açmadığını kanıtlamakla sorumludur.  
 
13.12. PILZ, müşterinin kendisi tarafından 
gerçekleştirilmiş hiçbir kurulum işinden sorumlu 
olmayacaktır. Kurulumun kusursuz ve sorunsuz 
olduğunu kanıtlama yükümlülüğü Müşteriye aittir. 
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14.  MARKADA NOKSANLIĞA KARŞI GARANTİ  

 
14.1. PILZ, Müşterinin teslimata konu ürünleri teslimatın 
yapıldığı ülkede sözleşmede belirtilen kullanım amacına 
uygun olarak kullanmasının üçüncü tarafların haklarını 
ihlal etmediğini garanti eder. Markada noksanlık kusuru 
söz konusuysa, yani üçüncü taraflar PILZ'in tedarik 
ettiği ve Müşterinin sözleşmede belirtilen kullanım 
amacına uygun olarak kullandığı ürünlerin kendilerine 
ait koruyucu hakları ihlal ettiği gerekçesiyle Müşteriye 
karşı hak talebinde bulunurlarsa ve söz konusu kusurla 
ilgili olarak işbu Genel Hüküm ve Koşulların 12. 
maddesine uygun bir kusur bildirimi PILZ'e 
gönderilmişse, PILZ, kendi tercihi doğrultusunda, 
Müşterinin teslimata konu ürünleri kullanabilmesini 
sağlamanın yasal bir yolunu bulacak veya bu ürünleri 
hiçbir koruyucu hakkı ihlal etmeyen muadilleriyle 
değiştirecektir. PILZ, teslimata konu söz konusu ürünleri 
Müşteri açısından kabul edilebilir olması koşuluyla 
sözleşme hükümlerini karşılayan muadilleriyle 
değiştirebilir. PILZ bunu uygun koşullar altında 
sağlayamazsa, Müşteri yasal haklarını kullanarak 
sözleşmeden çekilebilir, fiyat indirimi talep edebilir veya 
yaptığı harcamaların karşılanmasını isteyebilir. PILZ'in 
Müşterinin konuyla ilgili masraflarını karşılaması işbu 
Genel Hüküm ve Koşulların 16. maddesine (Tazminat) 
göre gerçekleştirilecektir. 
 
14.2. Müşteri, üçüncü tarafların teslimata konu ürünler 
üzerinde koruyucu haklar (telif veya patent hakları gibi) 
iddia etmesi halinde PILZ'i derhal yazılı olarak 
bilgilendirecektir. Müşteri, ilgili üçüncü tarafla olan 
ihtilafı kendi başına çözmesi konusunda PILZ'i 
yetkilendirecektir. PILZ, Müşteriyle istişare ederek 
ancak neticede kendi tercihi doğrultusunda, bu hak 
taleplerine itiraz ve bunlara karşı savunma yapacak 
veya bu talepleri kabul edecektir. PILZ'in Müşteri 
tarafından kendisine verilen bu yetkiyi kullanması 
halinde, Müşteri, üçüncü tarafların hak taleplerini 
PILZ'in onayı olmaksızın kendi başına kabul 
edemeyecektir; söz konusu hak talebinin Müşterinin 
aykırı bir davranışı (teslimata konu ürünleri sözleşmede 
belirtilen kullanım amaçları dışında kullanmak gibi) 
neticesinde ortaya çıkmamış olması koşuluyla, PILZ 
üçüncü tarafların bu hak taleplerine karşı masrafları 
kendisine ait olmak üzere savunma yapacak ve 
Müşteriyi bunlarla ilgili her tür masraftan beri kılacaktır. 
Müşteri, olası zarar ve ziyanı azaltmak veya iyi niyet 
göstermek amacıyla teslimata konu ürünleri kullanmaya 
son verirse, hak talebinde bulunan üçüncü tarafı bu 
davranışının söz konusu hak talebini kabul etmek 
anlamına gelmediği konusunda yazılı olarak 
bilgilendirecektir. 
 
14.3. Müşteri, koruyucu hakların ihlal edilmesinden 
kendisi sorumluysa hiçbir hak talebinde bulunamaz. 
Müşteri ayrıca, söz konusu hak taleplerinin ihlal edilme 
nedeni Müşterinin talep etmiş olduğu özel koşullar, 
ürünlerin PILZ tarafından öngörülemeyecek biçimde 
kullanılması veya teslimata konu ürünlerin Müşteri 
tarafından PILZ'in tedarik etmediği ürünlerle birlikte 
kullanılması ya da modifiye edilmesi olduğunda da 
hiçbir hak talebinde bulunamaz.  
 
14.4. Markada noksanlık nedeniyle ileri sürülebilecek 
diğer her tür hak talebi işburada açıkça reddedilmiştir. 
 
 
15.  MALZEME KUSURLARI VE MARKADA 

NOKSANLIK NEDENİYLE HAK TALEBİNDE 
BULUNABİLMEK İÇİN ZAMAN SINIRI  

 

Kusurlarla ilgili her tür hak talebinde bulunulabilmesi için 
son süre, teslimata konu ürünlerin teslim edilmesinden 
sonra 12 aydır. PILZ'in sorumlu olduğu bir kusur sonucu 
yaralanma, sakatlanma veya ölüm nedeniyle ileri 
sürülebilecek hak talepleri ve garantilerle ilgili olarak, 
Alman Medeni Kanunu Bölüm 438 (1) (a) ve Bölüm 444 
(Garantiler) uyarınca kusurların ve/veya markada 
noksanlığın kasten gizlenmesi veya PILZ'in ağır ihmal 
veya kasti suistimali nedeniyle bu tür durumlar 
yaşanması halinde yasal açıdan zorunlu sınırlama 
dönemleri geçerli olacaktır. Aynı husus, ürün 
sorumluluğu kanunu kapsamındaki hak talepleri için de 
geçerlidir.  
 
 
16.  ÜCRETLENDİRME 
 
16.1. İşbu hükümlerde aksi üzerinde mutabık 
kalınmadıkça, dolaylı zararların ve harcamaların 
(beklenen kâr kaybı dahil) karşılanması 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. Yükümlülük reddi, 
PILZ'in alt yükleniciler veya vekaleten temsilciler 
kullanması halinde de geçerlidir. 
 

16.2. İşbu Genel Hüküm ve Koşulların 16.1 
maddesinden 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 

teslimata konu ürünlerin 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 
tehlikeye atan maddi ihlaller durumunda, veya  
(bb) sözleşmenin gerektiği gibi ifa 
edilebilmesi için mutlaka yerine getirilmesi 
gereken yükümlülüklerin ihlal edilmesi ve/veya 
yükümlülüklerin Müşterinin olağan biçimde 
güven duyduğu şekilde yerine getirilmemesi 
("Maddi akdi yükümlülükler").  

 
16.3. Sadece hafif kusurlarla ilgili olarak işbu Genel 
Hüküm ve Koşulların 16.2 (d) maddesinin (Maddi Akdi 
Yükümlülüklerin İhlali) işletilmesi halinde, PILZ'in 
sorumluluğu öngörülebilir tipik masrafların miktarının 
karşılanmasıyla sınırlı olacaktır. 
 
16.4. Yükümlülük reddi, ürün sorumluluğu kanunları 
kapsamındaki hak talepleri için geçerli değildir. 
Yukarıdaki yükümler, kanıtlama yükümlülüğünde 
Müşterinin aleyhine bir değişiklik getirmez. 
 
 
17. İPTAL MASRAFLARI 
 
Müşteri vermiş olduğu bir siparişi sözleşmeden doğan 
veya yasal bir hakkı olmaksızın geri çekerse, PILZ, bu 
durumu düzeltmesi için Müşteriye makul bir süre 
tanıdıktan sonra, daha büyük fiili kayıpları için ileri 
sürebileceği başka hak talebi haklarına halel 
getirmeksizin, siparişin işlenmesiyle ilgili yaptığı 
masraflar ve beklenen kâr kayıpları için satış fiyatının 
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%10'unu Müşteriden tazmin edebilir. Müşteri, söz 
konusu bu zararların esasen daha az olduğunu 
kanıtlama hakkına sahiptir. 
 
18.  MÜLKİYETİN KORUNMASI 

 
18.1. Teslim edilen tüm ürünler üzerindeki mülkiyet 
hakkı, yasal gerekçe ne olursa olsun, sözleşmenin 
sonuçlandırılması itibariyle PILZ'e yapılması gereken 
tüm ödemeler yapılana kadar PILZ'e ait kalmaya devam 
eder. PILZ ödemelerle ilgili olarak Müşteriye bir kolaylık 
sağlamak için çek veya senet kabul etmişse, bu çek 
veya senetler nakde çevrilene kadar ürünler üzerindeki 
tüm mülkiyet hakkı yine PILZ'de kalmaya devam eder. 
Aynı durum, özel olarak belirtilmiş alacakların ödemesi 
yapıldığında da geçerlidir. Açık bir hesaba yeni 
alacaklar eklenmesi ve/veya bu tür bir bakiyenin kabul 
edilmesi ya da geri çekilmesi, mülkiyetin korunması 
hususunu etkilemez.  
 
18.2. Müşteri, normal iş faaliyetleri kapsamında 
teslimata konu ürünler üzerinde çalışabilir ve bunları 
işleyebilir. Müşteri, PILZ açısından hiçbir yükümlülük 
doğurmaksızın, teslimata konu ürünler üzerinde PILZ 
adına çalışabilir veya bunları PILZ adına işleyebilir. 
Teslimata konu ürünler PILZ tarafından tedarik 
edilmemiş başka ürünlerle birlikte işlenir, birleştirilir 
veya karıştırılırsa, PILZ, söz konusu işlenme, 
birleştirilme veya karıştırılma işlemleri sırasında geçerli 
olan diğer işlenen ürünlerin fiyatları ile teslimata konu 
ürünlerin fatura bedelleri arasında orantılı olarak, yeni 
ortaya çıkan ürünler üzerinde müşterek mülkiyete sahip 
olacaktır. Müşteri söz konusu yeni ürünün tek 
mülkiyetini kanunen iktisap ederse, o an itibariyle bu 
yeni ürün üzerinde PILZ'e yukarıda belirtilen oranda 
müşterek mülkiyet verecektir ve bu ürünü PILZ 
açısından ücretsiz tutmayı işburada taahhüt eder. 
 
18.3. Müşteri teslimata konu ürünü veya işbu Genel 
Hüküm ve Koşulların 18.2 no'lu maddesi uyarınca 
müşterek mülkiyet sıfatına sahip ürünü tek başına veya 
PILZ'e ait olmayan başka ürünlerle birlikte elden 
çıkarırsa, teslimata konu ürünlerin o an itibariyle geçerli 
olan fiyatları üzerinden satılmasından doğan alacakları, 
diğer tüm tamamlayıcı haklarla birlikte PILZ'e temlik 
edecektir. PILZ bu temliki kabul edecektir. Elden 
çıkarılan ürün PILZ'in müşterek mülkiyetindeyse, 
alacağın temliki, PILZ'in müşterek mülkiyeti oranına 
denk gelen tutara kadar genişletilecektir. PILZ, PILZ'e 
temlik edilen alacakları tahsil etmesi konusunda 
Müşteriyi -bu yetkiyi geri alma hakkını saklı tutmak 
koşuluyla- yetkilendirmektedir. Müşteri PILZ'e karşı 
sorumluluklarını zamanında yerine getirmezse, temlik 
edilmiş alacakların borçlularının isimlerini PILZ'e 
verecektir. Müşteri ayrıca temlikle ilgili borçlu tarafları 
da konu hakkında bilgilendirmelidir. Bu durumda PILZ 
de temlik hakkında söz konusu borçluları bilgilendirme 
ve PILZ'in borcu tahsil etme yetkisini kullanma hakkına 
sahip olacaktır.  
 
18.4. Müşteri sözleşmeye uygun hareket etmez ve 
özellikle de ödeme yükümlülüklerini geciktirirse, PILZ, 
bir ödeme hatırlatması gönderdikten ve yükümlülüğün 
yerine getirilmesi için süre tanıdıktan sonra, teslim 
edilen ürünleri geri alma hakkına sahiptir. Bu durumda 
Müşteri ürünleri iade etmek zorundadır. Mülkiyet hakkı 
korumasının uygulanması veya yazılımın PILZ 
tarafından ipotek edilmesi, sözleşmeden çekilme 
durumunu yaratmayacaktır. Müşteri, PILZ tarafından 
görevlendirilen kişilerin, teslim edilen ürünlerin 
bulunduğu tesislere bu amaçla girmesine ve gereken 

işlemleri yapmasına izin verdiğini işburada açıkça 
beyan eder. 
 
18.5. Müşteri, teslimata konu ürünleri sadece normal 
ticari faaliyetleri kapsamında ve işbu Genel Hüküm ve 
Koşulların yukarıda bahsedilen 18.3 no'lu maddesi 
kapsamında PILZ'e temlik edilmiş alacakların fiilen 
PILZ'e geçmesi koşuluyla yeniden satabilir. Müşteri, 
teslimata konu ürünleri başka bir şekilde elden 
çıkaramaz. Özellikle de, teslimata konu ürünü ipotek 
olarak veremez veya teminat gösteremez. 
 
18.6. Müşteri, mülkiyetin korunmasına tabi ürünler 
üzerinde üçüncü taraflarca icra tedbirleri alınması 
durumunu derhal PILZ'e bildirecek ve bu tür bir işlemin 
gerçekleşmesini önlemek için gereken belgeleri 
verecektir. 
 
18.7. Mülkiyetin korunmasına tabi tüm ürünler, 
masrafları Müşteriye ait olmak koşuluyla, başta hırsızlık 
ve yangın olmak üzere her tür olumsuz duruma karşı 
Müşteri tarafından sigortalanacaktır. Müşterinin 
mülkiyetin korunmasına tabi ürünler hakkında sigorta 
şirketlerine karşı ileri sürebileceği her tür hak talebi 
işburada PILZ'e temlik edilecektir. PILZ bu temliki 
işburada kabul eder. 
 
18.8. PILZ, kendisine tanınan toplam teminat bedelinin 
PILZ'in alacaklarının %20'sini aşması halinde, aşan 
kısmı Müşteriye iade etmek veya serbest bırakmak 
zorundadır ve buna hazırdır. 
 
18.9. Müşteri, Almanya'da mukim değilse, mülkiyetin 
işbu Satış ve Teslimat Hüküm ve Koşullarında 
belirtildiği gibi PILZ tarafından korunabilmesi (geliştirme 
ve genişletme biçimleri dahil) için teslimatın yapıldığı 
ülkede kanunen veya başka bir şekilde gerekli olan tüm 
tedbirleri alacak ve gerekenleri yapacaktır. 
 

 
19.  GİZLİLİK 

 
19.1. 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. 
Müşteri, 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.  
 
19.2. 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 
anlaşmasının ihlal edildiğini öğrendiğinde veya bu 
yönde anlamlı şüphe duyduğunda PILZ'i derhal ve 
yazılı olarak bilgilendirecektir. 
 
19,3. Müşterinin aşağıdaki durumları kanıtlayabilmesi 
halinde, Gizli Bilgileri koruma yükümlülüğü geçersiz 
kalacaktır; 
- söz konusu Gizli Bilgilerin PILZ tarafından ifşa 

edilmeden önce zaten Müşteri tarafından 
bilindiğini; 

- söz konusu Gizli Bilgileri hiçbir gizlilik 
yükümlülüğü olmaksızın ve üçüncü tarafların 
kendileri için geçerli olabilecek gizlilik 
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yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair hiçbir kanıt 
bulunmaksızın üçüncü taraflardan usulüne 
uygun bir şekilde temin ettiğini; 

 
- Gizli Bilgilerin bu gizlilik yükümlülüğü ihlal 

edilmeksizin zaten kamuoyunca bilindiğini; 
- bu Gizli Bilgilerin, PILZ'in Müşteriye yaptığı 

ifşaattan bağımsız olarak Müşteri tarafından 
üretildiğini. 

 
19.4. 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 
yöntemi tahsis edilmedikçe sadece PILZ'in açıkça 
belirttiği koşullara tabi olarak kullanabilir. 
 
19.5. Müşteri, PILZ'den almış olduğu tüm Gizli Bilgileri 
PILZ tarafından talep edilmesi halinde derhal iade 
edecektir. 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. 
Bilgisayarlarda tutulan tüm Gizli Bilgiler talep edildiği 
anda silinecektir.  
 
19.6. Müşteri, bunlardan sorumlu olduğu durumlarda, 
yaşanabilecek her tür zarar ve ziyandan sorumlu 
olacaktır. 
 
19,7. Gizlilik anlaşması, sözleşmenin sona ermesinden 
itibaren üç yıl boyunca geçerli olacaktır. 
 
 
20. NİHAİ HÜKÜMLER 

 
20.1. Müşteri, PILZ'in sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini yerine getirebilme amaçlarıyla sınırlı ve 
veri koruma yönetmeliklerine tabi olarak Müşteriye ait 
bazı verileri toplayacağını, depolayacağını ve 
işleyeceğini ve gerektiğinde bu verileri söz konusu 
amaçlar doğrultusunda üçüncü taraflara ileteceğini 
bildiğini işburada kabul eder. 
 
20.2. PILZ, söz konusu değişikliklerin PILZ'in çıkarları 
da gözetilmek suretiyle Müşteri açısından makul olması 
şartıyla, işbu Genel Hüküm ve Koşulları Müşterinin 
onayıyla değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri kendisine 
gönderilen Değişiklik Tebligatını almasından sonraki 
dört hafta içerisinde bu önerilen değişikliğe itiraz 
etmezse, söz konusu değişikliği kabul etmiş sayılır. 
PILZ, değişikliğe itiraz etmemesinin sonuçlarını da 
Değişiklik Tebligatında Müşteriye bildirmek zorundadır. 
 
20.3. PILZ, işbu sözleşmeden doğan haklarını bir veya 
birkaç üçüncü tarafa devredebilir.  
 
20.4. 11 Nisan 1980 tarihli Uluslararası Satım 
Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler 
Anlaşması'ndan feragat edilmek suretiyle sadece 
Almanya Cumhuriyeti kanunları geçerli olacaktır.  

 
20.5. İşbu akdi ilişkiden doğan yükümlülüklerin ifa yeri, 
PILZ genel merkezinin bulunduğu Ostfildern'dir. 
 
20.6. Müşteri bir işadamı, kamu kuruluşu veya kamu 
fonu ise, işbu sözleşmeden doğan tüm ihtilaflarla ilgili 
olarak münhasır yetkili mahkeme PILZ'in işyerinin 
bulunduğu yerin mahkemeleri olacaktır. Bu husus, 
Müşterinin Almanya'da tabi olduğu bir adliye 
mahkemesi bulunmadığında veya hak talebinin ileri 
sürüldüğü an itibariyle kalıcı adresinin bilinmediğinde de 
geçerlidir. Davacı ayrıca, davalının ikamet ettiği yerde 
de dava açma hakkına sahiptir. 
 


