
 
 

 
 

 

 

Zorlu Solar Sınırlı Garanti Koşulları ve Şartları 

 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Zorlu"'), işbu belgeyle, sınırlı "İşçilik Garantisi" ve "Çıkış Gücü Garantisi" (birlikte 
"Sınırlı Garantiler" olarak anılacaktır) vermekte olup, koşul ve şartları aşağıda tüm ayrıntılarıyla açıklanmıştır ("Garanti 
Şart ve Koşulları"). 

 

1.Sınırlı Garanti  

a. İşçilik Garantisi  

i. Zorlu, kendisi veya Bağlı Ortaklığı tarafından ZES HC166, ZES HC182 ve ZES HC210 Serisi Modülünün ("Ürün") 
ve fabrikada montajı yapılmış olan DC konektörlerinin ve kablolarının, fabrikadan ürünleri ilk satın alan 
kullanıcı ve onun Zorlu tarafından uygun görülen alıcılarına (“Müşteri”) gönderildiği tarihten ( "Garanti 
Başlangıç Tarihi") başlayarak, Ürünün normal kullanım, kurulum, çalıştırma ve servis bakım koşullarında 
malzeme ve işçilik kusurları içermeyeceğini garanti etmektedir ("İşçilik Garantisi"). İşçilik Garantisi, (i) Garanti 
Başlangıç Tarihini takip eden altı (6) ayı müteakiben veya (ii) Ürünün kurulacağı projenin sahibinin 
mühendislik, tedarik ve yapım sözleşmesinde tanımlanan şekliyle "ticari faaliyete geçme tarihine" ulaştığı 
tarihten itibaren, hangisi daha erken gerçekleşirse) gerçekleşme tarihini müteakiben 12 yıl sonra sona 
erecektir ("İşçilik Garanti Süresi"). İşbu Sınırlı İşçilik Garantisi, Ürün ile ilgili olarak, spesifik çıkış gücü garantisi 
sağlamamaktadır. Spesifik çıkış gücüne ilişkin garanti “Çıkış Gücü Garantisi” altında aşağıda ayrıca 
düzenlenecektir. 

 

ii. Zorlu, İşçilik Garantisi Kapsamında geçerli bir talebin tespit edilmesi üzerine, münhasıran aşağıdaki 
yollardan birini veya birkaçını seçebilecektir:  

1. Ürünün talep tarihinde geçerli olan İade Politikasının hükümleri çerçevesinde ve aynı özelliklere 
ve çıkış gücüne sahip veya daha yüksek çıkış gücüne sahip olacak ürünlerle onarılması veya ikame 
edilmesi veya  

2. aşağıdaki şekilde hesaplanacak olan Ürünün "Düşen Değerinin" iade edilmesi: (i) Ürünün bir 
Wdc'sinin alım fiyatı X (ii) bir eksi "Bozulma Faktörü" (aşağıda tanımlanmıştır).  

iii. Zorlu tarafından sağlanan bir ikame Ürünün (ikame olarak tek bir Ürünün sağlanmış olması durumunda 
münferit, birden fazla Ürünün sağlanmış olması durumunda ise toplamdaki) anma çıkış gücü değeri, ikame 
edilen Ürünün Garanti Başlangıç Tarihinin ilk yıl dönümünden itibaren geçen her yıl için %0,65 oranında (kısmi 
yıllar için ise aylık olarak hesaplanan) Bozulma Faktörü uygulanarak düşülmüş haliyle, ikame edilen Ürünün 
anma çıkış gücünün altında olmayacaktır.  

(Modül Çıkış Gücü x 0,98) x (1-(0,0065*YIL)) x Wp Fiyat 

 

b. Çıkış Gücü Garantisi  

i. Zorlu, Garanti Başlangıç Tarihinde başlamak üzere, her Ürünün fiili çıkış gücünün, "Asgari Çıkış Gücü “nün 
altına düşmeyeceğini garanti etmektedir ("Çıkış Gücü Garantisi").  

ii. "Asgari Çıkış Gücü", Bozulma Faktörü uygulanmış haliyle, Ürünün etiketinde belirtilen anma çıkış gücünün 
%98'ine eşittir.  



 
 

 
 

iii. Çıkış Gücü Garantisi, hangisi daha önce ise, (i) Garanti Başlangıç Tarihini takip eden altı (6) ayı müteakiben 
veya (ii) Ürünün kurulacağı projenin sahibinin mühendislik, tedarik ve yapım sözleşmesinde tanımlanan 
şekliyle "ticari faaliyete geçme tarihine" ulaştığı tarihten itibaren 25 yıl sonra sona erecektir ("Çıkış Gücü 
Garanti Süresi").  

 

 

 

iv. Zorlu (veya herhangi bir Bağlı Ortaklığı ya da temsilcisi) Çıkış Gücü Garantisi kapsamındaki bir talebin 
geçerliliğini doğrulamak için, test edilen Ürünün giriş çıkış kablolarında çıkış gücü ölçümü yapacaktır. Çıkış 
gücü, Zorlu tarafından onaylanacak bir yöntem ve laboratuvar kullanılarak, Uluslararası Elektroteknik 
Komisyonu (IEC) 61215-2 standardına göre ölçülerek Standart Test Koşullarına normalize edilecektir ve 
yapılan ölçümde (Mart 2003 tarihinde yayınlanan) EN 50380:2003 uyarınca öngörülen toleranslar hesaba 
katılacaktır.  

v. Zorlu, Çıkış Gücü Garantisi Kapsamında geçerli bir talebin tespit edilmesi üzerine, kendi mutlak takdir hakkı 
ve yetkisi doğrultusunda, aşağıdaki çare yollardan birini veya birkaçını seçecektir.  

1. Ürünün talep tarihinde geçerli olan İade Politikasının hükümleri çerçevesinde onarılması veya 
ikame edilmesi veya  

2. para iadesi yapılması: ("Asgari Çıkış Gücü" - Ürünün fiili en yüksek güç çıkışı) x Wdc başına alım 
fiyatı hesaplamasının sonucundan söz konusu Ürünle ilgili olarak Güç Çıkış Garantisi kapsamında 
daha önce yapılmış para iadeleri düşülerek bulunan rakam.  

vi. Zorlu tarafından sağlanan bir ikame Ürünün (ikame olarak tek bir Ürünün sağlanmış olması durumunda 
münferit, birden fazla Ürünün sağlanmış olması durumunda ise toplamdaki) anma çıkış gücü değeri, Bozulma 
Faktörü uygulanarak düşülmüş haliyle ikame edilen Ürünün anma çıkış gücünün altında olmayacaktır.  

vii. Zorlu'nun belirli Ürün veya Ürünler için Çıkış Gücü Garantisi kapsamında para iadesi yapması halinde, 
Müşteri bu Ürün(ler)le ilgili olarak Çıkış Gücü Garantisi süresince sadece iki (2) Çıkış Gücü Garantisi hak 
talebinde bulunabilecektir.  

c. 1(a)(ii) ve 1(b)(v) sayılı maddelerin her birinde açıkça belirtilen yollara bakılmaksızın ve Zorlu’nun işbu Garanti Şart 
ve Koşulları kapsamında hangi garantilerin sağlanacağına dair takdir yetkisine başka herhangi bir kısıtlama 
getirmeksizin, Zorlu ilgili garanti süresinin ilk 2 yılı boyunca, ticari olarak makul olduğu sürece, Sınırlı Garantiler 
kapsamındaki standartlara uygun olmayan Ürünleri para iadesi yapmak yerine onarabilecek veya değiştirebilecektir.  

 

2. Garanti Kapsamı Dışındaki Haller ve Sınırlamalar  

Zorlu, aşağıdaki nedenlere bağlı kusurlar veya arızalardan sorumlu değildir ve bunlara ilişkin olarak Sınırlı Garantiler 
kapsamında hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.  

a. Ürünün kurulum, kullanım, çalıştırma ve servis bakım işlemlerinin, tüm referans belgeler de dahil olmak 
üzere ilgili ZES HC166, ZES HC182 ve ZES HC210 Serisi Modül Kullanma Kılavuzuna ("Kullanma Kılavuzu" olarak 
anılacaktır) uygun yapılmaması;  

b. Olağan aşınma ve yıpranma;  

c. Ürün Müşteri’ye teslim edildikten sonra dış tarafında oluşan her nevi çizik, leke veya küf.  

d Ürünün üzerine monte edildiği araçlar veya yapılar sebepli sorunlar; 

e. Ürünün kullanıldığı elektrik santralinin tasarımından dolayı oluşabilecek kusurlar;  

f. Ürünün, Çıkış Gücü Garantisi kapsamında garanti edilen çıkış gücü değerini sağlayamamasına yol açmayan 
kozmetik değişiklikler, görünümdeki değişikler veya camın veya cam kaplamaların hava koşullarından dolayı 



 
 

 
 

aşınması;  

g. yıldırım, yangın, sel ve diğer doğal afetler, anlık gerilim dalgalanmaları, (çalıştırma, bakım ve kurulum dahil) 
yanlış kullanım, fiziksel şiddet, nakliye ve saklama sırasında ihmal nedeniyle meydana gelen Ürün hasarı;  

h. Ürünlerin seri numaralarının değiştirilmesi, sökülmesi veya okunaksız hale getirilmesi; 

 

3. Onarılmış, İkame veya Tamamlayıcı Ürünlere İlişkin Garanti  

İşbu Garanti Şart ve Koşulları, Sınırlı Garantiler kapsamında Müşteri’ye verilen her nevi onarılmış, ikame veya 
tamamlayıcı ürün için geçerli olup, bu Ürüne ilişkin geçerli olan ilk garanti süresinin kalan kısmı boyunca yürürlükte 
kalacaktır.  

 

4.Başvurulabilecek Yollara İlişkin Sınırlamalar  

Garanti Şart ve Koşullarında ortaya konan çare yolları, standartlara uygun olmayan herhangi bir Ürüne veya Sınırlı 
Garantilerin Zorlu tarafından ihlal edildiğine ilişkin tüm iddialara ilişkin tek ve münhasır yol olacaktır.  

 

5. Garantinin Devri.  

Aşağıdaki hususlara tabi olmak kaydıyla ve Zorlu’nun yazılı bildirimi üzerine, Müşteri bu Garanti Şart ve Koşullarını 
Ürünün mülkiyet hakkını devretmiş olduğu bir sonraki sahibine devredebilecektir:  

a. Sınırlı Garantiler, yukarıda belirtilen ilk geçerli garanti sürelerinin geri kalan kısmı boyunca yürürlükte kalmaya devam 
edecektir.  

b. Yazılı bildirimin: (i) devreden ve devralan tarafından imzalanması, (ii) devralanın işbu Garanti Şart ve Koşullarını 
aldığına ve bu Garanti Koşul ve Şartlarına tabi olmayı kabul ettiğine dair bir beyan içermesi (Sorumluluk Sınırına ilişkin 
bilgiler de dahil olmak üzere işbu Garanti Şart ve Koşullarının asıl kopyasını aldığına dair bir beyan dahil), (iii) devralan 
hakkında Tesis Kaydını güncellemek için yeterli veriler sağlaması, (iv) Ürünün Tesis Kaydına uygun şekilde kullanılmaya 
devam edileceğini teyit etmesi ve (v) Ürünün Kullanım Kılavuzuna uygun şekilde çalıştırılmaya ve muhafaza edilmeye 
devam edileceğini doğrulaması gerekmektedir.  

c. Zorlu işbu Garanti Şart ve Koşullarının devredilmesi ile ilgili hiçbir masrafı veya gideri karşılamayacaktır.  

 

6. İade Politikası  

a. Sınırlı Garantiler kapsamındaki tüm talepler, sadece Zorlu tarafından ele alınarak işleme konulacaktır.  

b. Sınırlı Garantiler kapsamındaki tüm talepler,  

i. iddia edilen uyumsuzluk, Müşteri tarafından fark edildiği tarihten veya makul olarak fark edilmiş olması 
gereken tarihten itibaren makul bir süre içinde Zorlu’ya bildirilmelidir.  

ii. yukarıda belirtilen ilgili garanti sürelerinin dolmasından önce, iddia edilen kusurun açıklamasını, iddia edilen 
kusurun kanıtını, Ürünün seri numarasını, geçerli Tesis Kaydının kopyasını ve Garanti Başlangıç Tarihini ve ilgili 
garanti süresinin sona ereceği tarihi gösteren bir talep formu Zorlu’ya sunulmalıdır.  

c. Müşteri, işbu Garanti Şart ve Koşulları kapsamındaki herhangi bir talep ile ilgili olarak Zorlu tarafından sunulan her 
nevi Ürünün ithalatına veya ihracatına ya da başvurulabilecek her nevi çare yola ilişkin tüm belgeleri imzalayacak, 
gerekli tüm tedbirleri alacak ve tüm vergileri, harçları ve gümrük vergilerini ödeyecek ve bunlardan sorumlu olacaktır.  

d. Zorlu adresine Ürünlere dair garanti talebi yazılı olarak taahhütlü bir mektup şeklinde veya e-posta hesabına e-posta 
şeklinde gönderilmediği takdirde, Zorlu herhangi bir hak talebinin değerlendirilmesi için Ürün iadesi kabul 
etmeyecektir. 



 
 

 
 

e. Müşteri, Ürünü değerlendirilmek üzere Zorlu’ya navlunu peşin ödenmiş ve Zorlu’nun modül iade, paketleme, 
muhafaza ve sevkiyat kılavuzlarına uygun şekilde göndermelidir. 

f. İddia edilen kusur Zorlu tarafından kabul edildiği takdirde, Zorlu masrafları kendisine ait olmak üzere 1.a.ii veya 1.b.v 
sayılı maddede açıklanan yollardan birini, onarılmış, ikame veya tamamlayıcı Ürünü Müşteri’ye geri gönderilmesi de 
dahil tüm masraflar ve giderler kendisine ait olmak üzere sunacaktır.  

g. Onarılan, ikame veya tamamlayıcı Ürünler, Incoterms 2020 DAP şartlarında, Zorlu’nun belirleyeceği, Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde bir depoda teslim edilecektir.  

h. Ürünün sökülmesi, iade ambalajı veya yeniden kurulumu ile ilgili masraflar, işbu Garanti Şart Ve Koşulları ile İade 
Politikasının kapsamına girmemektedir.  

i. İddia edilen kusur Zorlu tarafından reddedildiği takdirde:  

i. Zorlu sorumlu olmayacak ve Müşteri, Ürünün incelenmesi, taşınması, muayenesi veya test edilmesi ile ilgili 
tüm makul masraf ve giderlerin yanı sıra genel ve idari gider olarak bu masrafların %10'u kadar bir tutarı 
Zorlu’ya ödeyecektir.  

ii. Zorlu, varsa Ürünlerin Müşteriye geri gönderilmesi ile ilişkili paketleme ve taşıma masraflarından sorumlu 
değildir.  

iii. Garanti kapsamının Zorlu tarafından reddedilmesinin ardından, Müşterinin, söz konusu Ürünün Zorlu’nun 
garanti inceleme merkezinden 30 gün içerisinde (masrafları kendisine ait olmak üzere) alınması için gerekli 
düzenlemeleri yapmaması ve Zorlu ile arasında yürürlükte olan bir geri dönüşüm hizmetleri anlaşmasının 
bulunmaması halinde, Zorlu, Müşteriden, Ürünün nakliyesi, incelenmesi, ambalajlanması ve geri dönüşümü 
ile ilgili olarak Zorlu’nun yapmış olduğu fiili veya makul şekilde kanıtlanmış masrafların yanı sıra genel ve idari 
gider olarak bu masrafların %10'u kadar bir tutarı talep edecek olup, Müşteri de bu tutarı Zorlu’ya 
ödeyecektir.  

iv. Müşteri Zorlu’nun faturasını aldıktan sonra 30 gün içinde işbu 6(i) maddesinde belirtilen tüm ücretleri veya 
ödemeleri Zorlu’ya ödeyecektir. Zorlu, gecikmiş veya ödenmemiş bakiyeye aylık %1,5 oranında veya yasaların 
izin verdiği azami oranda faiz uygulayabilecektir.  

j. Müşteri veya işbu Garanti Şart ve Koşullarının devredildiği müteakip sahipler işbu 6. maddede açıklanan ücretlerin 
Zorlu’nun her geçersiz talep durumunda maruz kalacağı taşıma, inceleme, ambalajlama ve geri dönüşüm masraflarına 
karşı makul ve uygun bir tedbir olduğunu ve ceza teşkil etmediğini kabul etmektedir.  

k. İşbu 6. madde kapsamında Zorlu’ya yapılan her türlü atıf aynı zamanda Zorlu’nun Bağlı Ortaklarını ve yetkili 
temsilcilerini veya vekillerini de kapsamaktadır.  

 

7. Garanti Reddi Ve Sorumluluğun Sınırlandırılması  

Yukarıda açıkça belirtilen haller haricinde, Zorlu ticarete elverişlilik, kullanıma uygunluk, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal 
bulunmamasına ilişkin açık veya zımni teminatlar da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, herhangi bir 
beyanda bulunmamakta veya böyle bir garanti vermemektedir. Zorlu veya Bağlı Ortakları, hasar olasılığı hakkında bilgi 
sahibi olunsa dahi, kar kaybı, gelir kaybı veya kullanım kaybı dâhil olmak üzere hiçbir arızi hasardan, netice hasarından, 
özel veya dolaylı hasardan hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır. Kanunların cevaz verdiği ölçüde, bu sınırlamalar ve 
istisnalar, sorumluluğun sözleşmenin ihlalinden, garantiden, haksız fiilden (ihmal dâhil) veya kanunun işleyişinden 
doğmasına bakılmaksızın geçerli olacaklardır. Zorlu’nun veya herhangi bir Bağlı Ortaklığının sorumluluğu hiçbir koşulda 
talebe konu olan Ürün için ödenen alım bedeli ile makul nakliye bedellerinin toplamını geçmeyecektir ("Sorumluluk Sınırı"). 
İşbu Garanti Şart ve Koşullarında yer alan hiçbir hüküm, Zorlu’nun veya Bağlı Ortaklıklarının vefata, kişisel yaralanmaya, 
dolandırıcılığa ilişkin sorumluluklarını veya kanunen geçerli bir şekilde sınırlandırılması veya hariç tutulması mümkün 
olmayan diğer tüm sorumluluklarını sınırlandırmayacak veya hariç tutmayacaktır.  

 

8. Genel  



 
 

 
 

a. "Bağlı Ortaklık" terimi, (a) Zorlu’yu kontrol eden, (b) Zorlu tarafından kontrol edilen veya (c) zaman zaman Zorlu ile 
müştereken kontrol edilen her nevi şirket veya tüzel kişi olup, "kontrol" terimi söz konusu şirket veya tüzel kişilere 
ilişkin olarak oy hakkı veren menkul kıymetlerin veya oy haklarının %50'sine veya daha fazlasına doğrudan veya dolaylı 
olarak sahip olmak anlamına gelmektedir.  

b. Daha az ya da daha çok sayıda Ürün sağlanması Müşteri üzerinde makul olmayan bir yük teşkil etmediği sürece, 
Zorlu tarafından sağlanan ikame Ürünlerin sayısının ikame edilen Ürünlerin sayısı ile aynı olması gerekmemektedir. 
İkame Ürünler aynı veya daha sonra çıkan uyumlu bir tip olabilir ancak mutlaka yeni ve kullanılmamış olacaktır.  

c. İşbu Garanti Şart ve Koşullarının herhangi bir hükmünün herhangi bir bakımdan hukuka aykırı veya icra mevkiinden 
yoksun olduğu tespit edilirse, bu hukuka aykırılık veya icra mevkiinden yoksunluk işbu Garanti Şart ve Koşullarının diğer 
hükümlerini etkilemeyecek ve işbu Garanti Şart ve Koşulları, söz konusu hukuka aykırı veya icra mevkiinden yoksun 
hükmü içermiyormuş gibi yorumlanacaktır.  

d. İşbu Garanti Koşul ve Şartları, her nevi garanti ile ilgili olarak taraflar arasındaki mutabakatın bütününü teşkil 
etmekte olup, Taraflar arasında bu konuya ilişkin daha evvelki yazılı veya şifahi tüm iletişimi geçersiz kılmakta ve söz 
konusu iletişimin yerini almaktadır ve Tarafların yetkili temsilcilerince imza edilmiş yazılı bir mutabakat vasıtasıyla 
olmadığı sürece hiçbir değişiklik yapılamaz.  

e. Söz konusu esaslar ve kurallar başka bir yargı yetki bölgesinin kanunlarının uygulanmasını gerektirmediği veya yargı 
yetki bölgesinin kanunlarının uygulanmasına cevaz vermediği sürece, İşbu Garanti Şart ve Koşulları ile işbu Şart ve 
Koşullardan, bunların konusundan veya şeklinden doğan veya bunlar ile bağlantılı her nevi uyuşmazlık, hak talebi veya 
yükümlülük (ister akdi ister gayri akdi), kanunların ihtilafına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereğince 
idare ve tefsir edilecektir. Uluslararası Mal Satışına ilişkin Sözleşmeler (CISG) hakkındaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 
işbu Garanti Şart ve Koşulları için geçerli değildir ve uygulanmayacaktır.  

f. İşbu Garanti Şart ve Koşullarından kaynaklanan yahut İşbu Garanti Şart ve Koşulları ile alakalı olarak ortaya çıkan her 
türlü hak talebi, ihtilaf veya anlaşmazlık,(İşbu Garanti Şart ve Koşullarının mevcudiyeti, geçerliliği veya yorumlanması 
ile ilgili veya Üründen doğan veya Ürün ile bağlantılı veya işbu Garanti Şart ve Koşullarından doğan ya da İşbu Garanti 
Şart ve Koşulları ile bağlantılı her nevi akdi olmayan yükümlülük ile ilgili hususu içeren Sınırlı Garantiler de dahil olmak 
üzere), atıf yoluyla işbu Maddeye derç edildiği kabul edilen Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları (“ICC Kuralları”) 
çerçevesinde nihai olarak çözümlenecektir. Ayrıca, ICC Kuralları kapsamında yer almakta olan aksi yöndeki hiçbir 
hususa bakılmaksızın, aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır:  

(i) ICC Kurallarına göre atanmış üç hakem olacaktır;  

(ii) Tahkim yeri İstanbul, Türkiye olacaktır ve  

(iii) Tahkim dili Türkçe olacaktır.  

İşbu Madde kapsamındaki hiçbir husus, Tarafların herhangi bir yetkili mahkemeden geçici veya ihtiyati tedbir 
çıkarmasına engel teşkil etmeyecektir.  

g. Zorlu Bağlı Ortaklıkları tarafından işleme konabilecek olan 6, 7 ve8(f) maddelerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
işbu Garanti Şart ve Koşullarının hiçbir hükmü, Zorlu ile Müşteri haricindeki herhangi bir şahıs tarafından 1999 tarihli 
Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Kanunu kapsamında icra mevkiini haiz değildir.  

 

 

 

 

 


