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1. Relevant Regulations 1. İlgili Yönetmelikler 
1.1 These Conditions of Purchasing shall apply exclusively to 

all our orders (hereinafter “Order”) governing the purchase 
of goods, services and work performance. Contradictory 

terms of delivery shall only apply if expressly acknowledged 
in writing by us. We hereby expressly object to any of the 

Supplier’s notes or references as to the validity and appli-
cability of his general terms and conditions. Our Conditions 

of Purchasing apply exclusively if we do not object the 
Supplier terms and conditions in individual cases or if, alt-

hough being aware of contrary or supplementary terms and 
conditions of the Supplier, we accept a delivery without re-

servation. These Terms and Conditions shall apply to the 
MANN+HUMMEL companies as listed in Appendix 1 and to 

the Supplier and its companies as listed in Appendix 2. 

1.1 Bu Satın Alma Koşulları, yalnızca malların, hizmetlerin ve iş 

performansının satın alınmasını düzenleyen tüm siparişleri-
miz (bundan sonra "Sipariş" olarak anılacaktır) için geçerli 

olacaktır. Çelişkili teslimat şartları yalnızca tarafımızca 
açıkça yazılı olarak kabul edilirse geçerli olacaktır. İşbu ve-

sile ile, Tedarikçinin genel şartları ve koşullarının geçerliliği 
ve uygulanabilirliğine yönelik Tedarikçinin herhangi bir no-

tuna veya referansına açıkça itiraz ediyoruz. Satın Alma Ko-
şullarımız, münferit durumlarda Tedarikçinin şartlarına ve 

koşullarına itiraz etmediğimiz veya Tedarikçinin çelişkili 
veya tamamlayıcı şartları ve koşullarının bilincinde olma-

mıza rağmen, bir teslimatı hiçbir sınırlama olmaksızın kabul 
etmemiz durumunda geçerlidir. Bu Şartlar ve Koşullar, Ek 

1'de listelenen MANN+HUMMEL şirketleri ve Ek 2'de liste-
lenen Tedarikçi ve onun şirketleri için geçerli olacaktır. 

1.2 In addition to these Terms and Conditions of Purchasing, 
the Quality Assurance Agreement, the Supplier Manual and 

Logistics Manual shall also apply and form an integral part 
of this agreement. 

  

1.2 Bu Satın Alma Şartları ve Koşullarına ek olarak, Kalite Gü-
vence Sözleşmesi, Tedarikçi Kılavuzu ve Lojistik Kılavuzu 

da geçerli olacak ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını 
oluşturacaktır.  

2 Ordering and Order Confirmation 2 Sipariş Verme ve Sipariş Onayı 

2.1 Electronic Data Interchange (“EDI”), alternatively WebEDI, 
is essential and mandatory for a Supplier to enter a busi-

ness relationship with MANN+HUMMEL. In case a Supplier 
refuses EDI/WebEDI or does not conclude the EDI/WebEDI 

agreement within two (2) months, the business relationship 
with MANN+HUMMEL shall nevertheless continue, 

however, the Supplier will be charged with EUR 100 (EUR 
one hundred) per delivery in such a case. 

2.1 Elektronik Veri Alış-Verişi ("EDI"), bir diğer adıyla WebEDI, 
bir Tedarikçinin MANN+HUMMEL ile bir iş ilişkisine girmesi 

için gerekli ve zorunludur. Bir Tedarikçinin EDI/WebEDI'yi 
reddetmesi veya EDI/WebEDI sözleşmesini iki (2) ay içinde 

karara bağlamaması durumunda, MANN+HUMMEL ile iş 
ilişkisi yine de devam edecek, ancak böyle bir durumda Te-

darikçiden teslimat başına 100 EURO (yüz EURO) ücret alı-
nacaktır. 

2.2 Orders and/or subsequent changes must be made in writing 
to be binding on us. The written form includes email or - if 

agreed - EDI or WebEDI. Deviations from this form require-
ment shall be effective only with our prior approval in writing 

or text form. 

2.2 Siparişler ve/veya sonraki değişiklikler, tarafımızca bağla-
yıcı olması için yazılı olarak yapılmalıdır. E-posta veya (ka-

bul edilirse) EDI ya da WebEDI ile yazılı değişiklik yapılabi-
lir. Bunlardan farklı değişiklik yapma kanalları kullanılırsa, 

değişiklikler yalnızca tarafımızca yazılı veya metin biçi-
minde önceden bir onay vermemiz halinde geçerli olacaktır. 

2.3 The EDI Agreement is an integral part of these Terms and 
Conditions and can be accessed under: www.mann-hum-

mel.com/ediagreement 

2.3 EDI Sözleşmesi, bu Şartların ve Koşulların ayrılmaz bir par-
çasıdır ve bunlara şu adresten ulaşılabilir:: www.mann-

hummel.com/ediagreement 
2.4 Acceptance of our Order must be confirmed in writing within 

two working days, with indication of our complete Order 
data. If the Supplier fails to accept the Order within ten (10) 

working days as of receipt, we shall be entitled to cancel the 
Order. 

2.4 Siparişimizin kabulü, sipariş verilerimizin tamamı belirtilerek 

iki iş günü içinde yazılı olarak onaylanmalıdır. Tedarikçi, Si-
parişi aldıktan sonra on (10) iş günü içinde kabul etmezse, 

Siparişi iptal etme hakkına sahip oluruz. 

2.5 Prices specified in the Order are fixed. 2.5 Siparişte belirtilen fiyatlar sabittir. 
  

3 Delivery Dates / Delay in Delivery 3 Teslimat Tarihleri / Teslimat Gecikmesi 
3.1 Agreed delivery dates and deadlines shall be binding. Deli-

very schedules are binding, unless the Supplier raises any 
objections within three (3) working days from receipt of said 

schedules. The date of receipt of the goods at the location 
specified in our Order shall be decisive for compliance with 

the delivery date or deadline. The Supplier shall be respon-
sible for notifying the service provider specified in our Order. 

If a service provider other than the one specified by us is 
commissioned without our prior approval, the Supplier must 

bear any extra costs incurred as a result. 

3.1 Kabul edilen teslimat tarihleri ve son teslim tarihleri bağlayı-

cıdır. Tedarikçi söz konusu tarihleri öğrendikten sonraki üç 
(3) iş günü içinde herhangi bir itirazda bulunmazsa teslimat 

tarihleri bağlayıcıdır. Siparişimizde belirtilen yerde malların 
teslim alındığı tarih, teslimat tarihine veya son teslim tari-

hine uygunluk açısından belirleyici olacaktır. Tedarikçi, Si-
parişimizde belirtilen hizmet sağlayıcıyı bilgilendirmekle so-

rumlu olacaktır. Tarafımızca belirtilenden farklı bir hizmet 
sağlayıcı, önceden bizim onayımız alınmadan görevlendiri-

lirse, bu değişiklik nedeniyle ortaya çıkan tüm ek masrafları 
Tedarikçi üstlenmelidir. 

3.2 The Supplier shall promptly notify us in writing of any po-
tential delays or non-compliance with delivery dates and 

deadlines, explaining the reasons for the delay and specif-
ying how long they are expected to prevail. 

3.2 Tedarikçi, olası gecikmeleri veya teslimat tarihlerine ve son 
teslim tarihlerine uyulamayacağını derhal bize yazılı olarak 

bildirecek, gecikmenin nedenlerini açıklayacak ve teslima-
tın gerçekleşmesi için tahmini olarak ne kadar süre geçe-

ceğini belirtecektir. 
3.3 Should the Supplier exceed the agreed-upon delivery dates 

and deadlines, he shall be deemed in default without a re-
minder being required, provided that a certain date has 

been directly or indirectly stipulated within the scope of such 
agreed-upon delivery dates or deadlines. 

3.3 Tedarikçi, mutabık kalınan teslimat tarihlerini ve son teslim 

tarihlerini kaçırırsa, mutabık kalınan bu teslimat tarih leri 
veya son teslim tarihleri kapsamında doğrudan veya dolaylı 

olarak belirli bir tarihin öngörülmesi koşuluyla, herhangi bir 
hatırlatma yapmaya gerek olmaksızın, temerrüde düşmüş 

sayılacaktır. 
In case of default we shall be entitled, after the expiry of a 

reasonable grace period set by us, to have the service owed 
by the Supplier rendered by a third party at the Supplier’s 

cost and expense, or to rescind the contract, or to demand 

Temerrüt durumunda, tarafımızca belirlenen makul bir müh-

let süresinin sona ermesinin ardından, Tedarikçinin borçlu 
olduğu hizmeti, maliyeti ve masrafları Tedarikçi tarafından 
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compensation for the damages incurred. The Supplier shall 
be obligated to reimburse us for any and all extra costs in-

curred as a result of delayed delivery. 

karşılanmak üzere üçüncü bir tarafa yaptırma veya sözleş-
meyi feshetme ya da oluşan zararlar için tazminat talep 

etme hakkına sahip olacağız. Tedarikçi, teslimatın gecikme-
sinden kaynaklanan her türlü ilave masrafı bize geri öde-

mekle yükümlü olacaktır. 
3.4 In the event of a culpable deviation from the delivery and 

packaging provisions or in the event of early delivery or 
excess delivery we shall be entitled to claim additional 

expenditure for logistics in form of damages in the amount 
of two (2) local hourly rates of the MANN+HUMMEL entity 

where the damage occurred plus the damages caused. The 
Supplier shall have the right to prove that we have not in-

curred any or that we have incurred less damage. 

3.4 Teslimat ve paketleme hükümlerinin ağır bir şekilde ihlal 

edilmesi durumunda veya erken ya da fazla teslimat yapıl-
ması durumunda, lojistik ile ilgili hasarlar için hasarın oluş-

tuğu MANN+HUMMEL kuruluşunun iki (2) yerel saatlik üc-
retine denk bir ek masraf ve verilen hasarlar için tazminat 

talep etme hakkına sahibiz. Tedarikçi, herhangi bir zarara 
uğramadığımızı veya daha az zarara uğradığımızı kanıt-

lama hakkına sahip olacaktır. 
3.5 Acceptance of a delayed delivery or service does not imply 

waiver of any of our rights, in particular to claim for dama-
ges. 

3.5 Gecikmiş bir teslimatı veya hizmeti kabul etmemiz, herhangi 

bir hakkımızdan, özellikle de oluşan zararlar için bir hak ta-
lebinde bulunma hakkımızdan feragat ettiğimiz anlamına 

gelmez. 
  

4 Delivery / Shipping 4 Teslimat / Nakliye 
4.1 Each shipment must be accompanied by a delivery note / 

invoice including our complete Order data. 

4.1 Her nakliyat, Sipariş verilerimizin tamamının bulunduğu bir 

teslimat notuyla / faturayla birlikte gönderilmelidir. 
4.2 The Supplier shall provide the Purchaser with a national  ex-

port control information (e.g. export list number) under each 
item of the invoice if applicable. The ECCN (Export Control 

Classification Number – US (re)- export control regulations) 
must also be given for each item. This information shall be 

sent in addition via email to the following address: ausfuhr-
genehmigung@mann-hummel.com.  

4.2 Tedarikçi, eğer varsa, Alıcıya faturadaki her bir ürünün al-

tında  bir ulusal  ihracat kontrol bilgisi (ör. ihracat listesi nu-
marası) sağlayacaktır. Her ürün için ECCN (İhracat Kontrol 

Sınıflandırma Numarası – ABD (yeniden)-ihraç kontrol yö-
netmelikleri) de verilmelidir. Bu bilgi, e-posta yoluyla şu ad-

rese ilaveten gönderilecektir: ausfuhrgenehmigung@mann-
hummel.com.  

4.3 Suppliers that have their registered office in the European 
Community or Turkey must also confirm the preferential sta-

tus of the goods supplied to the buyer using a Supplier Dec-
laration with the wording required by law; wherever possible 

this declaration should be a Long-Term Supplier Declara-
tion. Supplier Declarations that do not meet the legal re-

quirements will not be recognized. Any relevant evidence 
must be provided and submitted by the Supplier without this 

being specifically requested. The Supplier shall bear any 
costs (e.g. customs duties) arising as a result of any failure 

to provide said evidence. The Supplier also undertakes to 
make verifiable statements regarding commodity code as 

well as the non-preferential  origin of the goods supplied 
(using ISO alpha-2 codes) and provide suitable evidence to 

support these statements if required. Suppliers that have 
their registered office outside the European Union or Turkey 

but in a country with which the European Union or Turkey 
have concluded a preferential agreement must provide in-

formation about preferential status of supplied goods in the 
form agreed on in the relevant preferential agreement itself. 

4.3 Tescil edilmiş şirket merkezi Avrupa Topluluğu veya Türki-
ye'de bulunan tedarikçiler, alıcıya tedarik edilen  malların im-

tiyaz durumunu, yasalarca gerekli olan ifadelerle bir Teda-
rikçi Beyanı kullanarak onaylamalıdır; mümkün olan her 

yerde bu beyan Uzun Vadeli bir Tedarikçi Beyanı olmalıdır. 
Yasal gereksinimleri karşılamayan Tedarikçi Beyanları ta-

nınmayacaktır. İlgili tüm kanıtlar, özellikle talep edilmeden 
Tedarikçi tarafından sağlanmalı ve gönderilmelidir. Teda-

rikçi, söz konusu kanıtın sunulmaması nedeniyle ortaya çı-
kan her türlü masrafı (ör. gümrük vergileri) karşılayacaktır. 

Tedarikçi ayrıca, mal kodu ve ayrıca tedarik edilen malların 
imtiyazsız menşei (ISO alfa-2 kodlarını kullanarak) ile ilgili  

doğrulanabilir beyanlarda bulunmayı ve gerekirse bu be-
yanları destekleyecek uygun kanıtlar sağlamayı taahhüt 

eder. Tescil edilmiş şirket merkezi Avrupa Birliği veya Tür-
kiye dışında olan, ancak Avrupa Birliği veya Türkiye'nin bir 

imtiyaz anlaşması imzaladığı bir ülkede bulunan tedarikçi-
ler, tedarik edilen malların ilgili imtiyaz anlaşmasında karar-

laştırılan imtiyaz durumuna yönelik bilgileri formda vermeli-
dir. 

4.4 The Supplier undertakes to print commodity code and non-
preferential origin as well as national export list number (if 

applicable) of the goods supplied on his invoice. 

4.4 Tedarikçi, tedarik edilen malların mal kodunu ve imtiyazsız 
menşeini ve ayrıca ulusal ihracat liste numarasını (eğer 

varsa) faturasında yazdırmayı taahhüt eder. 
4.5 The Supplier undertakes to inform the Purchaser immedi-

ately in writing in the event that any declaration of preferen-
tial status or non-preferential origin or commodity code, or 

any part thereof, ceases to be valid or is subject to change. 

4.5 Tedarikçi, herhangi bir imtiyaz durumu veya imtiyazsız men-

şei beyanının ya da mal kodunun veya bunların herhangi bir 
kısmının geçerliliğini yitirmesi veya değişime tabi olması du-

rumunda derhal Alıcıyı yazılı olarak bilgilendirmeyi taahhüt 
eder. 

4.6 The Supplier agrees to comply with any relevant interna-
tional security programs (e.g. C-TPAT/AEO F or C/KC Air 

Cargo Security) in order to ensure the punctual delivery of 
supplies to the Purchaser. If the Supplier has not been cer-

tified for any of these security programs, they must provide 
a security declaration with the first delivery. New security 

declarations must be provided every two (2) years 

4.6 Tedarikçi, malların Alıcıya zamanında teslim edilmesini 
sağlamak için ilgili tüm uluslararası güvenlik programlarına 

(ör. C-TPAT/AEO F veya C/KC Hava Kargosu Güvenliği) 
uymayı kabul eder. Tedarikçi, bu güvenlik programlarından 

herhangi birine yönelik onaya sahip değilse, ilk teslimatta bir 
güvenlik beyanında bulunmalıdır. Her iki (2) yılda bir yeni 

güvenlik beyanlarında bulunulmalıdır. 
4.7 Unless otherwise agreed in writing, deliveries shall be made 

to their destinations free of freight charges and packaging 
costs DAP (Incoterms 2020) at the named MH location.  

4.7 Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, teslimatlar belirtilen 

MH konumundaki varış noktalarına navlun ücretleri ve pa-
ketleme maliyetleri DAP (Incoterms 2020) olmaksızın yapı-

lacaktır.  
  

5 Invoices / Payment Terms 5 Faturalar / Ödeme Şartları 
5.1 Invoices must include our complete Order data (Order no., 

date, delivery note no.). In case of noncompliance with this 
provision, the Supplier shall be responsible for any con-

5.1 Faturalarda tüm Sipariş verilerimiz (Sipariş no., tarih, tesli-

mat belgesi no.) bulunmalıdır. Bu hükme uyulmaması duru-
munda, Tedarikçi, fatura işleme ve ödeme süreçlerindeki 

her türlü dolaylı gecikmeden sorumlu olacaktır. Faturalar, 

mailto:ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com
mailto:ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com
mailto:ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com
mailto:ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com
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sequential delays in invoice processing and payment. Invo-
ices must be submitted as specified in the Order. We re-

serve the right to return invoices with incomplete or inaccu-
rate Order data or with inaccurate or incomplete billing add-

ress to the Supplier.  

Siparişte belirtildiği şekilde gönderilmelidir. Eksik veya ha-
talı Sipariş verileri ya da yanlış veya eksik fatura adresi içe-

ren faturaları Tedarikçiye iade etme hakkına sahibiz.  

5.2 Unless a special arrangement has been made payment 

shall be made by way of bank transfer after thirty (30) days 
net as of the day of receipt of the goods, but no earlier than 

as of receipt of the invoice. If the payment is made within 
twenty (20) days, a three percent (3%) cash discount will be 

deducted. 

5.2 Ödeme, özel bir düzenleme yapılmadığı takdirde, malın tes-

lim alındığı günden itibaren otuz (30) gün sonra, ancak fa-
turanın alınmasından daha erken olmamak üzere banka ha-

valesi yoluyla yapılır. Ödemenin yirmi (20) gün içinde yapıl-
ması durumunda yüzde üç (%3) oranında nakit indirimi dü-

şülecektir. 
5.3 In case of acceptance of early deliveries, maturity shall de-

pend on the agreed-upon delivery date. 

5.3 Erken teslimatların kabul edilmesi durumunda, vade, muta-

bık kalınan teslimat tarihine göre değişecektir. 
5.4 In case of short deliveries, we shall be entitled to retain pay-

ment in the amount of the outstanding delivery until proper 
fulfillment.  

5.4 Teslimatların eksik yapılması durumunda, gönderilmemiş 

ürünlerin miktarına eşit olan ödemeyi eksikler tamamlanın-
caya kadar yapmama hakkına sahibiz.  

5.5 The Supplier shall not be entitled to assign or otherwise dis-
pose of its claims wholly or partly against us without our 

prior written consent.  

5.5 Tedarikçi, bize karşı olan haklarının tamamını veya bir kıs-
mını önceden yazılı iznimizi almadan devretme veya aksi 

takdirde bırakma hakkına sahip olmayacaktır.  
  

6 Supplier’s Master Data 6 Tedarikçinin Ana Verileri 
6.1 Prerequisites for entering into any business relationship 

with a Supplier are that the Supplier provides a DUNS num-
ber and any other information required during the registra-

tion process. An Order can only be placed with Suppliers 
who, at the time of ordering, are registered with our Supplier 

portal with their DUNS number. 

6.1 Bir Tedarikçi ile herhangi bir iş ilişkisine girmenin ön koşul-

ları, Tedarikçinin kayıt işlemi sırasında bir DUNS numarası 
ve gerekli olan diğer bilgileri sağlamasıdır. Yalnızca sipariş 

sırasında Tedarikçi portalımıza DUNS numaralarıyla kayıtlı 
olan Tedarikçilere Sipariş verilebilir. 

6.2 The Supplier portal can be accessed from the Supplier area 

of the MANN+HUMMEL home page. The Supplier underta-
kes to always keep his data up to date in the portal. The 

Supplier undertakes to verify his datasets at least once per 
year. 

6.2 Tedarikçi portalına MANN+HUMMEL ana sayfasının Teda-

rikçi alanından erişilebilir. Tedarikçi, portaldaki verilerini her 
zaman güncel tutmayı taahhüt eder. Tedarikçi, veri setlerini 

yılda en az bir kez doğrulama görevini üstlenir. 

  
7 Force Majeure 7 Mücbir Sebepler 

7.1 Force Majeure such as wars, natural disasters, official me-
asures (such as confiscation, ban on exports), other unfo-

reseeable, unavoidable acts that are outside of the Supp-
lier’s field of influence and for which the Supplier is not res-

ponsible shall release the parties from their duties for the 
duration of the disturbance. The parties shall be obligated 

to immediately provide all and every information related to 
the Force Majeure. In cases of Force Majeure concerning 

us we shall also have the right, at our discretion, to wholly 
or partially withdraw from the contract 

7.1 Tedarikçinin etki alanı dışında kalan ve Tedarikçinin so-
rumlu olmadığı savaşlar, doğal afetler, resmi tedbirler (mü-

sadere, ihracat yasağı gibi) ve diğer öngörülemeyen, kaçı-
nılmaz eylemler gibi mücbir sebepler, tarafları bu olumsuz-

lukların devam ettiği süre boyunca görevlerinden serbest bı-
rakacaktır. Taraflar, Mücbir Sebepler ile ilgili her türlü bilgiyi 

derhal sağlamakla yükümlüdürler. Bizimle ilgili Mücbir Se-
bepler durumlarında, kendi takdirimize bağlı olarak, sözleş-

meden tamamen veya kısmen çekilme hakkına da sahip 
olacağız. 

7.2 Shortage of raw material and strikes are not considered 
events of Force Majeure. 

7.2 Ham madde kıtlığı ve grevler, Mücbir Sebepler olarak kabul 
edilmez. 

7.3 Should such event last longer than two months, we may ter-
minate the respective agreement without notice. 

7.3 Böyle bir olayın iki aydan uzun sürmesi durumunda, söz ko-
nusu sözleşmeyi önceden haber vermeksizin feshedebiliriz. 

  
8 Notice of Defects 8 Kusur Bildirimi 

8.1 Defects in the goods delivered will be notified to the Supplier 
once we discover them in the ordinary course of our busi-

ness but not later than ten (10) working days following the 
detection. 

8.1 Teslim edilen mallardaki kusurlar, işimizin olağan seyri es-
nasında fark edildikten sonra, ancak kusurun tespitinden 

sonraki en geç on (10) iş günü içerisinde Tedarikçiye bildi-
rilecektir. 

8.2 Supplier shall perform an appropriate outgoing inspection. 8.2 Tedarikçi, uygun bir ürün çıkış denetimi gerçekleştirecektir. 
  

9 Defects  9 Kusurlar  
9.1 Warranty claims for parts intended for automobiles or com-

mercial vehicles shall expire within twenty four (24) months 
as of first-time registration of the vehicle or installation of the 

spare part, but no later than after thirty (30) months as of 
delivery to us. For all other parts and delivery items, the war-

ranty claims shall expire after twenty four (24) months as of 
delivery to our customers, unless other periods have been 

expressly stipulated in writing. 

9.1 Otomobiller veya ticari araçlar için tasarlanan parçalara yö-

nelik garanti talepleri, aracın ilk tescilinden veya yedek par-
çanın montajından itibaren yirmi dört (24) ay içinde, ancak 

bize teslim tarihinden itibaren en geç otuz (30) ay içinde 
sona erecektir. Diğer tüm parçalar ve teslimat ürünlerine yö-

nelik garanti talepleri, diğer süreler yazılı olarak açıkça be-
lirtilmedikçe, müşterilerimize yapılan teslimattan itibaren 

yirmi dört (24) ay sonra sona erecektir. 
9.2 Unless provided otherwise in this clause 9, the Supplier 

shall be liable according to applicable statutory provisions, 
in particular for defects of the delivery, and this liability shall 

not be limited or excluded, neither in cause nor amount, and 
shall also indemnify and hold us harmless from and against 

any third party‘s claims to the same extent. 

9.2 Bu 9. maddede aksi belirtilmedikçe, Tedarikçi yürürlükteki 

yasal hükümler uyarınca, özellikle teslimattaki kusurlardan 
sorumlu olacaktır ve bu sorumluluk; sebep veya miktar ba-

kımından sınırlandırılmayacak veya hariç tutulmayacaktır 
ve ayrıca herhangi bir üçüncü tarafın hak iddialarına karşı 

bizden tazminat talep etmeyecek ve bizi sorumlu tutmaya-
caktır. 
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9.3 In case of defects of delivery, including the absence of an 
agreed-upon property, the Supplier shall be obligated to eit-

her – at our own option and notwithstanding our other legal 
remedies – promptly remove the defect free of charge or 

deliver parts that are free from defects (incl. in each case 
the necessary expenses, for example costs for installation 

and removal), or to reasonably reduce the purchase price. 
Should the Supplier be unable to do so, or should he fail to 

promptly comply with such obligation, we may rescind the 
contract and return the goods to the Supplier at his own risk 

and cost.  

9.3 Üzerinde mutabık kalınan bir malın bulunmaması da dahil 
olmak üzere teslimat kusurları olması durumunda, Teda-

rikçi, kendi seçimimize göre ve diğer yasal çözüm yolları-
mıza bakılmaksızın, kusuru derhal ücretsiz olarak gider-

mekle veya kusur içermeyen parçaları teslim etmekle (her 
durumda gerekli masraflar, örneğin kurulum ve sökme mas-

rafları dahil) ya da satın alma fiyatını makul ölçüde düşür-
mekle yükümlü olacaktır. Tedarikçi bunu yapamazsa veya 

bu tür bir yükümlülüğü derhal yerine getirmezse, sözleşmeyi 
feshedebilir ve malları riski ve masrafı kendisine ait olmak 

üzere Tedarikçiye iade edebiliriz.  
In urgent cases, we shall be entitled to remove or have the 

defects removed at the Supplier’s cost and expense, 
notwithstanding our other claims. The costs we may incur 

shall be borne by the Supplier. 

Acil durumlarda, diğer hak iddialarımıza bakılmaksızın, 

masrafları ve giderleri Tedarikçiye ait olmak üzere kusurları 
bizzat giderebilir veya bu iş için başkasını görevlendirebili-

riz. Yapabileceğimiz masraflar Tedarikçi tarafından karşıla-
nacaktır. 

9.4 Supplier shall perform reasonable analyses and start cor-
rective actions to remove the cause of the defect in order to 

prevent such defect from reoccurring. 

9.4 Tedarikçi, bu tür bir kusurun tekrar oluşmasını önlemek 
amacıyla hatanın nedenini ortadan kaldırmak için makul 

analizleri yapacak ve düzeltici eylemlere başlayacaktır. 
9.5 Should the Supplier deliver defective goods more than once 

or should the Supplier repeatedly provide defective servi-
ces, we shall be entitled, after a written warning, to termi-

nate the contract even in respect of deliveries that have not 
yet been made. 

9.5 Tedarikçinin kusurlu malları birden fazla kez teslim etmesi 

veya defalarca kusurlu hizmet sunması durumunda, yazılı 
bir uyarıdan sonra, henüz yapılmamış teslimatlara ilişkin 

sözleşmeyi bile feshetme hakkına sahip olacağız. 

9.6 The Supplier shall be obligated to reimburse us any and all 
pertinent costs for repairs or for the replacement of defec-

tive goods that we might incur. For each handling of a war-
ranty case, the Supplier shall pay damages in the amount 

of two (2) local hourly rates that the MANN+HUMMEL entity 
- where the damage occurred - applies plus any additional 

costs or damages that we might incur. The Supplier shall 
have the right to prove that no damage was caused or the 

damage is materially lower. 

9.6 Tedarikçi, yapmak zorunda kalabileceğimiz kusurlu mal 
onarımları veya değişimleriyle ilgili tüm masrafları bize geri 

ödemekle yükümlü olacaktır. Bir garanti olayı her işlendi-
ğinde Tedarikçi, MANN+HUMMEL kuruluşunun, hasarın 

meydana geldiği yerde, uygulayacağı iki (2) yerel saatlik üc-
reti ve ayrıca yapabileceğimiz ek masrafların veya zararla-

rın tutarında tazminat ödeyecektir. Tedarikçi, herhangi bir 
hasara neden olmadığını veya hasarın çok daha az oldu-

ğunu kanıtlama hakkına sahip olacaktır. 
  

10 Liability 10 Yükümlülük 
Unless otherwise agreed herein, the Supplier shall be obli-

gated to pay for the damages, including any consequential 
damages, incurred directly or indirectly as a result of a de-

fective delivery or for any other reasons attributable to the 
Supplier and this liability shall not be limited or excluded, 

neither in cause nor amount, and shall also indemnify and 
hold us harmless from and against any third party‘s claims 

to the same extent.  

Burada aksi kararlaştırılmadıkça, Tedarikçi, kusurlu bir tes-

limatın bir sonucu olarak veya Tedarikçiye atfedilebilecek 
diğer nedenlerle doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalı-

nan, dolaylı zararlar da dahil olmak üzere tüm zararları öde-
mekle yükümlü olacaktır ve bu sorumluluk sebep veya mik-

tar bakımından sınırlandırılmayacak veya hariç tutulmaya-
caktır ve ayrıca herhangi bir üçüncü tarafın hak iddialarına 

karşı bizden tazminat talep etmeyecek ve bizi sorumlu tut-
mayacaktır.  

  
11 Product Liability 11 Ürün Yükümlülüğü 

11.1 The Supplier shall indemnify us from any third party claims 
arising out of the death of or injury to any person or damage 

to property, if and to the extent the Supplier has caused the 
respective claim. The Supplier shall also reimburse us for 

all costs and expenses that we incur as a result of or in con-
nection with a recall action or any other measures.  

11.1 Tedarikçi, herhangi bir kişinin ölümü veya yaralanmasından 
veya mülkün zarar görmesinden kaynaklanan üçüncü şahıs 

hak iddiaları için Tedarikçinin ilgili hak iddialarına neden ol-
ması durumunda bizden tazminat talep etmeyecektir. Teda-

rikçi ayrıca, bir ürün geri çağırma eylemi veya diğer önlem-
lerin sonucu olarak veya bunlarla bağlantılı olarak yaptığı-

mız tüm masrafları ve harcamaları bize geri ödeyecektir.  
11.2 The Supplier shall undertake to maintain public and product 

liability insurance with a limit of indemnity of at least EUR 
5,000,000 (EUR five million) in total per occurrence for per-

sonal injury, property damage, product-related damages 
and financial loss; coverage must be extended to include 

product recall cost with a limit of indemnity of EUR 
3,000,000 (EUR three million) however, Supplier’s liability 

shall not be limited to the amount covered by insurance. 
Supplier will provide Purchaser with a Certificate of Cur-

rency of this insurance, specifically mentioning the required 
cover sections, on annual basis and at the request of purc-

haser. 

11.2 Tedarikçi; fiziksel yaralanma, mal hasarı, ürünle ilgili hasar-

lar ve mali kayıplar için olay başına toplamda en az 
5.000.000 EURO (beş milyon EURO) tazminat sınırı ile mali 

ve ürün sorumluluk sigortası sürdürmeyi taahhüt edecektir; 
teminat, 3.000.000 EURO (üç milyon EURO) tazminat limiti 

ile ürün geri çağırma maliyetini içerecek şekilde genişletil-
melidir, ancak Tedarikçinin yükümlülüğü sigorta kapsamın-

daki miktar ile sınırlı olmayacaktır. Tedarikçi, yıllık olarak 
düzenli şekilde ve alıcının talebi üzerine Alıcıya bu sigorta-

nın Para Birimi Sertifikasını, özellikle gerekli teminat bölüm-
lerini gösterecek şekilde, sunacaktır. 

  

12 Quality, Environment and Documentation 12 Kalite, Çevre ve Dokümantasyon 
12.1 When making deliveries, the Supplier must comply with the 

generally accepted rules of technology and safety regulati-
ons as applicable from time to time. Insofar as we have pro-

vided the Supplier with drawings, samples or other provisi-
ons or documents, he shall comply therewith as regards the 

design and characteristics of the delivered item. Changes 

12.1 Tedarikçi, teslimatlar yaparken, zaman zaman geçerli olan 

genel kabul görmüş teknoloji kurallarına ve güvenlik yönet-
meliklerine uymalıdır. Tedarikçi, kendisine sunduğumuz çi-

zimler, numuneler veya diğer hükümler ya da belgeler dahi-
linde, teslim edilen ürünün tasarım ve özelliklerinin bunlara 
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to the delivery item or to an already approved production 
process, or its relocation to a different place, require written 

notification in due time by the Supplier and our prior express 
written consent.  

uymasını sağlayacaktır. Teslim edilen üründe veya önce-
den onaylanmış bir üretim sürecinde yapılan değişiklikler 

veya bunun farklı bir yere taşınması, Tedarikçi tarafından 
zamanında yazılı bildirim yapılarak ve bizim önceden açık 

yazılı iznimiz alınarak gerçekleştirilmelidir.  
12.2 The Supplier shall maintain or develop management sys-

tems for Quality, Health and Safety and Environment as-
pects according to our expectations and based on 

IATF16949, ISO14001 and ISO45001 in the version as app-
licable from time to time. Certificates from an accredited of-

fice or second-party certification and equal QM systems 
may be approved after prior review on our part. The Supp-

lier shall add a copy of the current certificate to the Supplier 
Portal, and shall update said certificate after expiry of the 

validity date without being specifically requested to do so. 
The Supplier must promptly notify us if the certificate is re-

voked. 

12.2 Tedarikçi, beklentilerimize ve zaman zaman uygulanabile-

cek olan IATF16949, ISO14001 ve ISO45001 versiyonla-
rına göre Kalite, Sağlık ve Güvenlik ve Çevre konularına yö-

nelik olarak yönetim sistemlerini koruyacak veya geliştire-
cektir. Onaylı bir merkez veya ikinci taraf sertifikasyonu ve 

eşit QM (kalite yönetimi) sistemlerinden alınan sertifikalar, 
tarafımızdan önceden incelendikten sonra onaylanabilir. 

Tedarikçi, geçerli sertifikanın bir kopyasını Tedarikçi Porta-
lına ekleyecek ve söz konusu sertifikayı, geçerlilik tarihi dol-

duktan sonra özellikle talep edilmeden güncelleyecektir. Te-
darikçi, sertifikanın geçerliliğini yitirmesi durumunda  bizi he-

men bilgilendirecektir. 
12.3 Prototyping will be performed in accordance with “Quality 

Assurance of Supplies” (VDA Document, Volume 2) and/or 
according to PPAP, in their most current versions. In addi-

tion to prototyping as well as for relevant modifications of 
serial parts, the Supplier must enter all material data in the 

material database IMDS (International Material Data Sys-
tem: http://www.mdsystem.com); the approved and accep-

ted IMDS entry of all relevant material data is part of and 
prerequisite for approval. 

12.3 Prototip çalışması, "Malzemelerin Kalite Güvencesi" ne 

(VDA Belgesi, Cilt 2) ve/veya en güncel PPAP versiyonla-
rına göre gerçekleştirilecektir. Prototip  çalışmasına ve ay-

rıca seri üretim parçalarının ilgili modifikasyonlarına ek ola-
rak, Tedarikçi, tüm malzeme verilerini malzeme veri tabanı 

IMDS'ye (Uluslararası Malzeme Verileri Sistemi: 
http://www.mdsystem.com) girmelidir; tüm ilgili malzeme 

verilerinin onaylanmış ve kabul edilmiş IMDS girdileri, onay 
sürecinin bir parçası ve ön koşuludur. 

12.4 Regardless of a successful sampling, the Supplier must 
constantly check the quality of delivery items and must per-

form re-qualification tests on a regular basis. The contrac-
tual partners must keep each other informed of the possibi-

lities of further quality improvement. 

12.4 Örnek alma çalışmasının başarılı olmasından bağımsız ola-
rak, Tedarikçi, teslimat ürünlerinin kalitesini sürekli kontrol 

etmeli ve düzenli olarak yeniden kalifikasyon testleri gerçek-
leştirmelidir. Sözleşme ortakları, diğer kalite iyileştirme ola-

nakları konusunda birbirlerini bilgilendirmelidir. 
12.5 The Supplier shall comply with any applicable environmen-

tal protection laws and standards and ensure that all statu-
tory and branch-specific declaration requirements and pro-

hibitions of use are complied with. In particular legal requi-
rements of the country of manufacture, place of delivery and 

if communicated place of use shall be taken into account. 
Continuous improvement of operational environmental pro-

tection and the avoidance of environmental pollution shall 
be ensured systematically according to generally accepted 

rules. 

12.5 Tedarikçi, yürürlükteki tüm çevre koruma yasalarına ve 

standartlarına uyacak ve tüm yasal ve şubeye özgü beyan 
gerekliliklerine ve kullanım yasaklarına uyulmasını sağlaya-

caktır. Özellikle üretim, teslimat yeri ve bildirilmesi halinde 
kullanım yerinin yasal gereklilikleri dikkate alınacaktır. İşle-

tim ortamı korumasının sürekli iyileştirilmesi ve çevre kirlili-
ğinin önlenmesi, genel olarak kabul görmüş kurallara göre 

sistematik olarak sağlanacaktır. 

12.6 The Supplier shall be obligated to comply with the require-

ments of Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European 
Parliament and of the Council dated 18 December 2006, 

concerning the Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals (REACH). Products that do not 

fully comply with the requirements of REACH must not be 
supplied to us. Additionally to REACH the Supplier shall 

also comply with the requirements of Regulation 
2011/65/EU concerning the Restriction of (the use of cer-

tain) Hazardous Substances in electrical and electronic 
Equipment (RoHS) and with Conflict Minerals for worldwide 

deliveries. Products that do not fully comply with those requ-
irements must not be supplied to us. 

12.6 Tedarikçi; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilen-

dirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili 18 Aralık 2006 
tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (EC) 

1907/2006 sayılı Yönetmelik gerekliliklerine uymakla yü-
kümlüdür. REACH şartlarına tamamen uymayan ürünler 

bize tedarik edilmemelidir. Tedarikçi, REACH'e ek olarak, 
elektrikli ve elektronik Ekipmanlarda (belirli) Tehlikeli Mad-

delerin Kullanımının Kısıtlanması ve dünya çapındaki tesli-
matlara yönelik Çatışma Mineralleri ile ilgili 2011/65/EU Yö-

netmeliğinin gerekliliklerine uyacaktır. Bu gereksinimlere ta-
mamen uymayan ürünler bize tedarik edilmemelidir. 

12.7 MANN+HUMMEL will send out standard letters regularly to 
relevant Suppliers asking the confirmation for compliance 

with the above enumerated regulations. The Supplier shall 
promptly respond to these letters. 

12.7 MANN+HUMMEL, yukarıda belirtilen yönetmeliklere uygun-
luk için onay isteyen ilgili Tedarikçilere düzenli olarak stan-

dart bilgi mektupları gönderecektir. Tedarikçi, bu mektup-
lara derhal yanıt verecektir. 

12.8 The Supplier shall put the same obligations on his subcont-
ractors in accordance with the above provisions. 

12.8 Tedarikçi, yukarıdaki hükümler uyarınca alt yüklenicilerine 
de aynı yükümlülükleri verecektir. 

  
13 Industrial Property Rights (IPR) 13 Endüstriyel Mülkiyet Hakları (IPR) 

13.1 The Supplier warrants that he will not infringe any registered 
industrial property rights (e.g. patents, trademarks, designs 

or utility models), copyrights or any other third party rights 
by selling and providing the supplied products to us as cont-

ractually agreed. The Supplier shall fully indemnify us aga-
inst any and all third-party claims resulting from the use or 

infringement of such rights. 

13.1 Tedarikçi, tedarik edilen ürünleri sözleşmeye dayalı olarak 
bize satarak ve sağlayarak tescilli endüstriyel mülkiyet hak-

larını (ör. patentler, ticari markalar, tasarımlar veya faydalı 
modeller), telif haklarını veya diğer üçüncü taraf haklarını 

ihlal etmeyeceğini garanti eder. Tedarikçi, bu tür hakların 
kullanımından veya ihlalinden kaynaklanan tüm üçüncü ta-

raf hak iddialarına karşı bizden hiçbir tazminat talep etme-
yecektir. 

13.2 The Parties shall promptly notify each other of any infringe-
ment or alleged infringement they become aware of and to 

give each other the opportunity to counter any such claims.  

13.2 Taraflar, farkına vardıkları herhangi bir ihlal veya ihlal iddia-
sını derhal birbirlerine bildirecek ve bu tür iddialara karşı bir 

eylemde bulunma fırsatı vereceklerdir.  

http://www.mdsystem.com/
http://www.mdsystem.com/
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14 Retention of Title 14 Mülkiyetin Korunması 

In no event do we accept or acknowledge any retention of 
title – whether extended or prolonged - by the Supplier.  

Hiçbir durumda Tedarikçinin mülkiyet hakkının uzatılmış 
veya uzun süreli olarak korunmasını kabul etmez veya tanı-

mayız.  
  

15 Confidentiality 15 Gizlilik 
15.1 The Supplier shall treat any information, formulas, 

drawings, models, tools, technical records, procedural met-
hods, software and other technical and commercial 

knowhow made available by us or acquired through us, as 
well as any related work results (hereinafter “Confidential 

Information”) strictly confidential towards third parties. The 
Supplier may only use the Confidential Information in its 

own business for purposes of performing deliveries to us 
and may only make it available to such persons who need 

to have access to it in connection with our business relation 
and are bound by a respective confidentiality obligation. 

This provision shall apply beyond the duration of our busi-
ness relation if and to the extent the Supplier is unable to 

prove that the Confidential Information was known to him or 
was in the public domain already at the time it was acquired 

or was later made public without the Supplier’s fault. 

15.1 Tedarikçi, tarafımızca sağlanan veya bizim aracılığımızla 

elde edilen tüm bilgileri, formülleri, çizimleri, modelleri, araç-
ları, teknik kayıtları, prosedür yöntemlerini, yazılımı ve diğer 

teknik ve ticari bilgileri ve ayrıca ilgili iş sonuçlarını (bundan 
böyle "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır) üçüncü taraflara 

karşı tamamen gizli bir şekilde işleyecektir. Tedarikçi, Gizli 
Bilgileri yalnızca bize teslimat yapmak amacıyla kendi işlet-

mesinde kullanabilir ve yalnızca iş ilişkimiz uyarınca bunlara 
erişmesi gereken ve ilgili bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olan 

kişilere verebilir. Bu hüküm, Tedarikçinin Gizli Bilgilerin ken-
disi tarafından bilindiğini veya elde edildiğini kanıtlayama-

dığı veya bu bilgileri öğrendiğinde bilgilerin hali hazırda ka-
muya açık olduğu ya da bilgilerin Tedarikçinin bir hatası ol-

madan kamuya açık hale getirilmesi durumunda bile iş iliş-
kimizin süresinin sonrasında da geçerli olacaktır. 

15.2 We retain title to any documents (e.g. drawings, figures, test 

specifications), samples, models etc. made available by us 
to the Supplier in the course of the business relation, they 

shall be returned to us or destroyed at the Supplier’s cost 
upon our request at any time, but no later than upon termi-

nation of the business relationship (including any copies, 
extracts and replicas). The Supplier does not have any right 

of retention in relation to Confidential Information. 

15.2 İş ilişkisi sırasında Tedarikçiye sunduğumuz herhangi bir 

belgenin (örn. çizimler, şekiller, test özellikleri), numunele-
rin, modellerin vb. mülkiyetini saklı tutarız. Tedarikçi bu kay-

nakları talep etmemiz halinde, herhangi bir anda, ancak iş 
ilişkisinin sona erdiği tarihten geç olmamak şartıyla, (tüm 

kopyalar, alıntılar ve ikinci nüshalar dahil olmak üzere) mas-
rafları kendisine ait olmak üzere bize iade edecek veya 

imha edecektir. Tedarikçi, Gizli Bilgileri saklamaya yönelik 
hiçbir hakka sahip değildir. 

15.3 The disclosure of Confidential Information does not estab-
lish any industrial property rights, rights to knowhow or 

copy-rights of the Supplier and does not constitute a prior 
publication or right of prior use according to the applicable 

patent, design and utility model laws. Any kind of license is 
subject to a written agreement. 

15.3 Gizli Bilgilerin ifşa edilmesi, Tedarikçiye herhangi bir en-
düstriyel mülkiyet hakkı, uzmanlık hakkı veya telif hakkı ver-

mez ve ilgili patent, tasarım ve faydalı model kanunlarına 
göre önceden yayımlama veya kullanma hakkı oluşturmaz. 

Her türlü lisans bir yazılı anlaşmaya tabidir. 

  
16 Code of Conduct for Suppliers 16 Tedarikçiler için davranış kuralları 

The Supplier shall observe the MANN+HUMMEL Code of 
Conduct when performing their deliveries and services. The 

Supplier undertakes to safeguard human rights, comply 
with labor standards, applicable data protection regulations 

and not to tolerate discrimination or forced/child labor. The 
Supplier confirms that it does not tolerate any form of cor-

ruption or bribery. The Supplier will also require its subcont-
racted Suppliers to comply with the Code of Conduct. The 

MANN+HUMMEL Code of Conduct can be accessed at 
www.mann-hummel.com/coc. If the Supplier culpably infrin-

ges these obligations then, without prejudice to other cla-
ims, MANN+HUMMEL shall be entitled to terminate the 

contract.  

Tedarikçi, teslimatlar yaparken ve hizmetler sunarken 
MANN+HUMMEL Davranış Kuralları'na uyacaktır. Teda-

rikçi, insan haklarını korumayı, çalışma standartlarına, ge-
çerli veri koruma yönetmeliklerine uymayı ve ayrımcılığa 

veya zorla çalıştırmaya/çocuk işçiliğine tolerans gösterme-
meyi taahhüt eder. Tedarikçi, herhangi bir yolsuzluk veya 

rüşvete tolerans göstermediğini onaylar. Tedarikçi ayrıca, 
alt yüklenici olarak görevlendirdiği Tedarikçilerinden Davra-

nış Kurallarına uymalarını isteyecektir. MANN+HUMMEL 
Davranış Kuralları'na şu adresten ulaşılabilir: www.mann-

hummel.com/coc. Tedarikçi suçlu bir şekilde bu yükümlü-
lükleri ihlal ederse, diğer hak iddiaları bu durumdan etkilen-

meyecek şekilde, MANN+HUMMEL sözleşmeyi feshetme 
hakkına sahip olacaktır.  

  
17 Data Protection 17 Veri Koruma 

17.1 The contracting parties may provide each other with perso-
nal data in the course of the performance during the cont-

ractual relationship. The processing and transfer of which 
will be done in accordance with applicable data protection 

law. Each contractual party is a data controller in respect of 
personal data processing. 

17.1 Sözleşme tarafları, sözleşme ilişkisi sırasında çalışmanın 
doğası gereği birbirlerine kişisel veriler sağlayabilir. Bu ve-

riler, yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak işlene-
cek ve aktarılacaktır. Her bir sözleşme tarafı, kişisel veri iş-

leme açısından bir veri denetleyicisi konumundadır. 

17.2 The Supplier is obliged to comply with data protection regu-
lations in its deliveries and services. In particular it will ob-

lige its employees to maintain data confidentiality according 
to applicable data protection law, if these employees have 

access to personal data. 

17.2 Tedarikçi, yaptığı teslimatlarda ve sunduğu hizmetlerde veri 
koruma yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. Özellikle, 

çalışanlarının kişisel verilere erişimleri varsa, yürürlükteki 
veri koruma yasası uyarınca çalışanlarını veri gizliliğini ko-

rumakla yükümlü tutacaktır. 
17.3 If personal data are collected, processed or used by the 

Supplier on behalf of MANN+HUMMEL or if personal data 
are accessible in the context of the performance of the cont-

ractual relationship an additional data protection contract 
has to be concluded if needed by applicable data protection 

law. 

17.3 Kişisel veriler Tedarikçi tarafından MANN+HUMMEL adına 

toplanır, işlenir veya kullanılırsa veya kişisel veriler söz-
leşme ilişkisinin yürütülmesi için erişime açılırsa, geçerli veri 

koruma yasası uyarınca gerekli olması halinde, ek bir veri 
koruma sözleşmesi imzalanmalıdır. 

http://www.mann-hummel.com/coc
http://www.mann-hummel.com/coc
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17.4 Further information by MANN+HUMMEL regarding perso-
nal data processing of Suppliers are accessible under: 
www.mann-hummel.com/dataprocessing 

17.4 Tedarikçilerin kişisel verileri işlemesine yönelik 
MANN+HUMMEL tarafından sunulan daha fazla bilgiye şu 

adresten erişilebilir: www.mann-hummel.com/dataproces-
sing 

  
18 General Provisions 18 Genel Hükümler 

18.1 If any of the provisions contained in these Terms and Con-
ditions and other agreements are or become invalid, it shall 

not affect the validity of the remaining contract. The Parties 
shall replace such invalid provision with a valid provision 

that best reflects the economic success of the invalid provi-
sion. 

18.1 Bu Şartlar ve Koşullarda ve diğer sözleşmelerde yer alan 
hükümlerden herhangi birinin geçersiz hale gelmesi, söz-

leşmedeki diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. 
Taraflar, böyle bir geçersiz hükmü, onun ekonomik başarı-

sını en iyi yansıtan geçerli bir hükümle değiştireceklerdir. 

18.2 In the event of any discrepancy between the English origi-
nal version of these Terms and Conditions of Purchasing 

and any foreign language translation, the English version 
prevails. 

18.2 Bu Satın Alma Şartları ve Koşullarının İngilizce orijinal sü-
rümü ile herhangi bir yabancı dil çevirisi arasında bir tutar-

sızlık olması durumunda, İngilizce sürümü geçerli olacak-
tır. 

18.3 The place of performance for all deliveries shall be the place 
indicated in the Order.  

18.3 Tüm teslimatlar, Siparişte belirtilen yere yapılacaktır.  

18.4 Unless otherwise agreed, the local laws of the purchasing 
company should be the governing law. Application of the 

United Nations Convention of 11 April 1980 on Contracts for 
the International Sale of Goods shall be excluded.  

18.4 Aksi kararlaştırılmadığı sürece, satın alan şirketin yerel ya-
saları geçerli yasa olmalıdır. Malların Uluslararası Satışına 

İlişkin Sözleşmeler hakkındaki 11 Nisan 1980 tarihli Birleş-
miş Milletler Sözleşmesinin uygulanması hariç tutulacaktır.  

18.5 The place of jurisdiction shall be the place of the registered 
office of the purchasing MANN+HUMMEL Company. 

However, we have the right to file claims against the Supp-
lier also at the place of his registered office.  

18.5 Yetkili mahkeme, satın alımı yapan MANN+HUMMEL Şir-
ketinin kayıtlı ofisinin bulunduğu yer olacaktır. Ancak, Teda-

rikçiye karşı onun kayıtlı ofisinin bulunduğu yerde de dava 
açma hakkına sahibiz.  

  
 These Terms and Conditions of Purchasing are the basis of the supply 

relationship existing with you and shall apply to all of your deliveries and 
services with immediate effect.  
Please confirm these conditions for us by returning the signed document 
to us. 
Please contact your responsible purchaser at MANN+HUMMEL if you 
have any queries. 
Supplier hereby acknowledges to have received and accepted our cur-
rent Terms and Conditions of Purchasing for Production Material.  

   

 
Place, date 

 

   

 Signature Supplier and Company stamp 

   

 
Company name 

 
 

 
Bu Satın Alma Şartları ve Koşulları, sizinle aramızda olan tedarik ilişki-
sinin temelini oluşturur ve derhal devreye girmek üzere tüm teslimatları-
nız ve hizmetleriniz için geçerli olacaktır.  
Lütfen imzalı belgeyi göndererek bu koşulları onayladığınızı bize bildirin. 
Herhangi bir sorunuz olursa lütfen MANN+HUMMEL bünyesindeki satım 
alma sorumlusu ile görüşün. 
İşbu vesileyle Tedarikçi, mevcut Üretim Malzemesi Satın Alma Şartları 
ve Koşullarımızı aldığını ve kabul ettiğini onaylamış olur.  

   

 
Yer, tarih 

 

   

 İmza Tedarikçi ve Şirket mührü 

   

 
Şirket adı 

 
 

 

http://www.mann-hummel.com/dataprocessing
http://www.mann-hummel.com/dataprocessing
http://www.mann-hummel.com/dataprocessing

