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TARAFLAR

İşbu Genel Satınalma Koşulları (“Genel Koşullar”), bir tarafta (“Müşteri”) ile “Yüklenici”) arasında aşağıda yazılı
şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
2.

GİRİŞ VE KONU

İşbu Genel Koşullar, Müşteri tarafından kendisine Sipariş Emri gönderilen Yüklenici’den sipariş edilen
Mal/Hizmetın, ürünlerin, malzemelerin, ekipmanların, gereçlerin, hizmetlerin vb.nin (“Mal/Hizmet” Mal/Hizmet
satın alınması ve Yüklenici tarafından tedarik edilmesi ve teslimine ilişkin şart ve koşulları belirtmekte ve Sipariş
Emri’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İşbu Genel Koşullar, satın alma sipariş emrinin (“Sipariş Emri”)
eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Sipariş Emri’ne yapılan atıflar aynı zamanda işbu Genel Koşullara ve işbu Genel
Koşullar’a yapılmış olan atıflar Sipariş Emri’ne de yapılmış sayılacaktır.
Müşteri ve Yüklenici, işbu Sipariş Emri ’nde tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak da anılabileceklerdir.
3.

ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Sipariş Emri, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını içerir ve işbu Sipariş Emri ’nin imza tarihi öncesinde
akdedilmiş veya işbu Sipariş Emri ’nin konusuna ilişkin veya konusu ile bağlantılı tüm yazılı veya sözlü anlaşmalar,
sözleşmeler, teklifler, müzakereler, görüşmeler, uzlaşmalar ve beyanların yerini alır. Müşteri, işbu Sipariş Emri ile,
Yüklenici tarafından herhangi bir zamanda teklif edilmiş ve işbu Genel Koşullar ’a uygun olmayan şartları
reddetmektedir. Yüklenici ’nin, her ne nam altında olursa olsun, teklifi veya şartı, Yüklenici tarafından Müşteri’ye,
işbu Sipariş Emri ’nin Yüklenici ’ye ibrazı öncesinde veya sonrasında gönderilmiş olduğuna bakılmaksızın açıkça
reddedilmektedir ve uygulanmayacaktır. Her halükarda, Yüklenici ’nin teklifinin işbu Sipariş Emri ’nin koşulları ile
çelişmesi halinde, her durumda işbu Sipariş Emri ’nin koşulları geçerli olacaktır. Sipariş Emri ile Genel Koşullar ’ın
çelişmesi halinde ise, Genel Koşullar ’ın hükümleri uygulanacaktır.
4.

FİYAT

Sipariş Emri’nde belirtilen fiyatlar, aksi açıkça yazılı olarak kararlaştırılmadıkça tüm vergileri (KDV hariç), tüm
ücretleri, Mal/Hizmetin paketlenmesi ve Müşteri’nin teslim alacağı yere kadar olan nakliye ile ilgili tüm masrafları
içermektedir. Sipariş Emri ’nde belirtilen fiyatlar sabit olup herhangi bir nedenden dolayı artırılamaz.
5.

FATURALAMA

Yüklenici, faturaları Sipariş Emri’ndeki talimatlara ve Türk Vergi Usul Kanunu’nun gerekliliklerine tamamen uygun
olarak düzenleyecektir.
Fatura Sipariş Emri ’nde belirtilen fatura Müşterisi’ne ve adresine gönderilecektir. Mal/Hizmet’in sunumu anında
yürürlükte olan oran üzerinden ve STAR’ın olası vergi iadesi kapsamındaki şekil şartlarına uygun olarak
hesaplanmış KDV miktarı faturada ayrıca belirtilecektir.
Yapılan peşin ödemeler /hakediş ödemeleri fatura üzerinde ayrıca gösterilecektir. Götürü bedelli Sipariş Emri
olması halinde Yüklenici ’nin işi tamamladığına dair Müşteri’dan tasdik alması gerekmektedir.
Yüklenici tarafından Müşteri’ye düzenlenen fatura, Sipariş Emri’ne ve özellikle Yüklenici ’nin KDV’ye dair
yükümlülüklerine aykırı olarak düzenlenir ve bu aykırılık TTK 21. maddesi kapsamında 8 günlük itiraz süresinden
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sonra tespit edilirse, Müşteri faturanın münderecatını kabul etmiş sayılmaz. Müşteri faturanın münderecatına
ilişkin tüm talep ve dava haklarını saklı tutmaktadır.
6.

ÖDEME

Müşteri ödemeleri aşağıdaki koşulların tamamının yerine getirilmesi ile muaccel hale gelecek ve aşağıdaki
koşulların tamamının yerine getirildiği tarihten itibaren fatura karşılığında Sipariş Emri’nde belirtilen Ödeme
Vadesi’nde ödeme yapılacaktır.


Mal/Hizmet’in doğru ve eksiksiz olarak sunulmuş olması ve Müşteri tarafından Kabul edilmesi



Sipariş Emri’nde kararlaştırılan teminat/garantilerin temin edilmesi



Doğru bir faturanın teslim alınması



Müşteri tarafından damga vergisinin ödendiğine dair dekontun paylaşılması

Müşteri’ye Yabancı para cinsinden kesilecek faturalar fatura tarihindeki T.C.M.B. döviz alış kuru esas alınarak Türk
Lirası’na çevrilecektir. Yüklenici’nin, Sipariş Emri’nde belirtilen şartlara ya da yürürlükteki mevzuat gerekliliklerine
uymaması durumunda ödemeler, bahis konusu aykırılık ortadan kaldırılana kadar kısmen veya tamamen askıya
alınabilir.
İşbu Sipariş Emri’nin düzenlenmesinden doğabilecek ilişkin damga vergisi yükümlülüğü Yüklenici’ye aittir. Damga
vergisinin Vergi Dairesine beyan ve ödeme işlemleri Yüklenici tarafından yerine getirilir ve ödendiğine dair dekont
Müşteri ile paylaşılır.
7.

YÜKLENICİ’NİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yüklenici, işbu Sipariş Emri çerçevesinde beyan ve taahhüt ettiği edimlerini Sipariş Emri’nde belirtilen şartlar
dâhilinde ve teamüle uygun olarak gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları Sipariş Emri hükümlerine uygun
olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, Müşteri tarafından işbu Genel Koşullar süresince çeşitli
dönemlerde sipariş edilecek Mal/Hizmet’in SiparişEmri’ne uygun olarak süresinde teslimi için gerekli her türlü
imkan ve koşulu hazırlamak, işin ifası için gerekli her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Bu
kapsamda Yüklenici, Mal/Hizmet’i, Sipariş Emri’nde belirlenen teslim tarihinde kusursuz ve noksansız olarak,
taahhüt edildiği vaziyette ve kullanım amacına uygun olarak Müşteri’ye teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
8.

KABUL

Yüklenici, Sipariş Emri’nde belirtilen ifa ve teslimat koşullarına ,sürelerine harfiyen uyacağını kabul ve taahhüt
eder. Yüklenici Mal/Hizmet’in ifasının tamamlanması Müşteri’nin yazılı onayına tabidir. (“Kabul”)
Mal/Himzet’in Müşteri tarafından kabulü veya kullanımı veya Müşteri, tarafından her ne nam altında olursa olsun
ödeme yapılmış olması, hiçbir şekilde Yüklenici ’yi işbu Sipariş Emri kapsamındaki sorumluluklarına uyma
mükellefiyetinden kurtarmayacaktır, garanti yükümlülükleri dâhil ve bununla sınırla olmamak üzere hiçbir
yükümlülük veya sorumluluktan ibra etmeyecektir ve ayrıca Müşteri’nin ayıplı Mal/Hizmet ile ilgili olarak hak
talebinde bulunma haklarını sınırlandırmayacaktır. Mal/Hizmet’in aranılan standartlara uygunsuzluğu Müşteri
tarafından bilinse ve çok bariz olsa bile hiçbir şekilde Müşteri’nin uygun olmayan Mal/Hizmet’i reddetme,
kabulünü geri çekme, hak ettiği tazminatı talep etme ve sair haklarına halel getirmeyecektir.
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TEMİNATLAR ve GARANTİLER

Yüklenici Sipariş Emri’nde belirtilen teminat ve garantileri ile eğer varsa yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli olan
teminat ve garantileri Müşteri’ye temin edecektir.
10.

CEZAİ ŞART

Müşteri’nin Mal/Hizmet’in geç ve hatalı teslimatı için Sipariş Emri’nde belirtilen oranda Yüklenici’ye Cezai Şart
uygulama hakkı vardır. Müşteri’nin teslim veya Kabul’de bu hakkını saklı tutmamış olsa dahi bu Cezai Şart
toplamını fatura bedelinden mahsup etme ve kısmi ödeme yapma hakkı vardır.
11.

GARANTİ

Yüklenici, Sipariş Emri ile Mal/Hizmet üzerinde anlaşmaya varılmış olan kalite, miktar, özelliklere ve uluslararası
düzeyde tanınan endüstriyel standartlar ile yürürlükteki mevzuatça belirtilen gereklere uygun ve tüm
ipoteklerden/kısıtlamalardan ve tasarım, malzeme, işçilik hatalarından ari olacağını, malzeme ve işçilikte
kusurlardan ari ve (Sipariş Emri aksi belirtilmiş olmadıkça) yeni olacağını, Sipariş Emri’nde belirtilen gerekliliklere
uyacağını ve herhangi bir kalite tanımlanmadığı takdirde en iyi kalitede olacağını açıkça taahhüt ve garanti
etmektedir. Yüklenici Mal/Hizmet’in tabi oldukları yürürlükteki kanunların ve düzenlemelerin belirlediği teknik
gerekliliklere uygun olarak üretildiğini, satıldığını ve teslim edildiğini garanti eder. Yüklenici gerekli olduğu takdirde
bu uygunluğu ispat eden belgeleri Müşteri’nin talebi üzerine temin edecektir. Yüklenici bu gereklilikleri
karşılamayan Mal/Hizmetlerin Müşteri’ye satışından ya da tesliminden dolayı oluşacak tüm hak taleplerinden,
yasal yükümlülüklerden, avukatlık ücretlerinden ve diğer kayıplardan, maliyeti kendi uhdesinde olmak üzere,
Müşteri’nin zarar görmemesini sağlar, Müşteri’yi ilk talep anında nakden ve defaten tazmin eder.
Taraflarca ilgili Sipariş Emri’nda aksi yönde bir anlaşmaya varılmış olmadıkça, garanti süresi her bir Sipariş Emri’ne
konu Mal/Hizmet’in Kabul tarihinden itibaren 12 (on iki) aydır (“Garanti Süresi”). Sipariş Emri’nin herhangi bir
nedenle sona ermesi, Yüklenici ’nin Mal/Hizmet’e ilişkin garanti yükümlülüğünü etkilemeyecektir.
Yürürlükteki kanunlar uyarınca tanınan veya tarafların özel olarak kararlaştırdıkları daha uzun garanti süreleri saklı
kalıp, evleviyetler uygulanacaktır.
Garanti Süresi içerisinde Mal/Hizmet’in Sipariş Emri’ne uygun olmadığının anlaşılması durumunda, Müşteri,
Yüklenici’ye söz konusu uygunsuzluğu ihbar edecektir. Yüklenici, söz konusu ihbarı müteakiben derhal ve en geç
10 (on) gün içerisinde, masrafları kendisine ait olacak şekilde, Müşteri’nin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun
227. Maddesinde yer alan seçimlik haklarından herhangi birini kullanmasına engel olmayacaktır. Müşteri
tarafından Mal/Hizmet’in değiştirilmesi opsiyonunun seçilmesi halinde, Garanti Süresi Müşteri’nin değiştirilen
Mal/Hizmet’i onayladığı tarihten başlayacak şekilde yenilenmiş olacaktır.
Yüklenici ’nin garanti yükümlülüğü, hiçbir durumda Müşteri’nin uğradığı ve Yüklenici ’nin kusuruna atfedilebilir
olan zararlarının tazminini isteme hakkını sınırlandırmayacaktır.
12.

ASKIYA ALMA VE UZATMA

Müşteri, on 10 (on) gün önceden yazılı bildirim vermek suretiyle herhangi bir zamanda Yüklenici’nin ifasını askıya
alabilir ya da uzatabilir. Sonrasında Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Yüklenici ifaya kaldığı yerden devam
edecektir. Askıya alma veya uzatma sonucunda Yüklenici, maruz kaldığı makul ve gerekli ek maliyetleri talep etme
hakkına sahip olacaktır. Şu kadar ki, bu ek maliyetler tahakkuk etmiş olmalı ve dayanak belgeleri Müşteri’ye
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sunulmak kaydıyla hak talebi, ifaya devam edilmeye başlanan tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılmış
olmalıdır.
13.

FESİH

13.1

Müşteri, herhangi bir nedene bağlı olmaksızın, tek taraflı ve derhal etki doğurmak üzere, işbu Sipariş
Emri’ni feshedebilir. Bu durumda Müşteri, fesih tarihi öncesinde ifanın tamamıyla orantılı olarak
Mal/Hizmet’e karşılık gelen ve ödenmemiş olan bedelleri ödeyecek ve söz konusu ödeme dışında Yüklenici
tarafından başka herhangi bir hak ve/veya alacak talep edilmeyecektir.

13.2

(i) Yüklenici Mal/Hizmet’i belirtilen zamanda teslim edemezse; ya da (ii) Yüklenici uygun olmayan ya da
ayıplı Mal/Hizmet teslim ederse; ya da (iii) Yüklenici teslimatı işbu Sipariş Emri şartlarına uygun olarak ifa
etmezse, ya da (iv) işbu Sipariş Emri hükümlerini yerine getirme yükümlülüğünü tehlikeye sokacak şekilde
bir ilerleme performansı gösterirse; Müşteri uygunsuzluğun giderilmesi hususunda Yüklenici ’yi yazılı
olarak ihtar eder. Yüklenicinin bu ihtar bildiriminden itibaren on (10) gün içinde bahse konu uygunsuzluğu
gidermemesi durumunda Müşteri, işbu Sipariş Emri’ni feshedebilir veya ilgili Sipariş Emri’ni kısmen iptal
edebilir. Müşteri’nin bu maddede yazıldığı şekilde Sipariş Emri’ni feshetmesi ve/veya ilgili Sipariş Emri’ni
kısmen iptal etmesinin ardından Müşteri, uygun gördüğü şekilde Sipariş Emri’ne konu malzeme ve
hizmetleri başka bir firmadan satın alabilir. Bu durumda, Yüklenici Mal/Hizmet’in üçüncü şahıslardan satın
alınmasının sonucu olarak Müşteri tarafından maruz kalınacak fiyat farkını ve aynı zamanda bu durumdan
kaynaklanan masrafları, maliyetleri ve bu durum ile bağlantılı olarak Müşteri tarafından maruz kalınan
diğer her türlü zararı ödemekle yükümlü olacaktır. Sipariş Emri’ne konu Mal/Hizmet’in kısmen iptali
halinde ise Yüklenici Sipariş Emri’nin iptal edilmeyen kısımlarının ifasına devam etmekle yükümlü olacaktır.

13.3

Yukarıda belirtilen hususlara bakılmaksızın, Müşteri, her halükarda, (i) Yüklenici’ nin ticari faaliyetlerini
sonlandırması veya sonlandırma tehdidi altında olması veya (ii) Yüklenici ’nin iflası, borçlarını ödemeden
aciz haline düşmesi, Mal/Hizmetine önemli miktarda haciz konması, konkordato veya iflasın ertelemesi
kararı alması ya da bir tasfiye kararına konu hale gelmesi veya herhangi bir tipte iflas prosedürünü
başlatması veya başlatma tehdidi altında olması veya tasfiyeye gitmesi durumlarında, işbu Sipariş Emri’ni,
derhal yürürlüğe girecek şekilde ve herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin feshetme hakkına sahip
olacaktır.

13.4

Mücbir Sebep halleri dahil olmak üzere Sipariş Emri’nin herhangi bir nedenle feshedilmesi veya ilgili Sipariş
Emri’nin kısmen iptal edilmesi halinde, Yüklenici ’ye peşin olarak ödenen ücretler ilk talep anından itibaren
10 (on) gün içerisinde Müşteri’ye iade edilecektir.

14.

TAZMİN ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SORUMLULUK

Yüklenici, Müşteri’yi ve Müşteri’nin çalışanlarını ve Müşteri’nin taşeronlarını ve onların çalışanlarını, üçüncü kişi
zararlarından, Mal/Hizmet ’deki herhangi bir ayıptan ya da Yüklenici ’nin veya çalışanlarının, taşeronlarının veya
acentelerinin herhangi bir hareket veya ihmalinden veya Yüklenici ’nin Sipariş Emri’ni ifasından doğan veya bunun
sonucunda ortaya çıkan, kişilerin ölüm ve yaralanması da dahil olmak üzere, her türlü hasar ve zarardan masun
tutacak ve doğabilecek her türlü zararını tazmin edecektir. Yüklenici, her ne şekilde ve her ne zaman meydana
gelmiş olursa olsun kusurlu işçilik ya da Mal/Hizmet’in kötü kalitesi sebebiyle Müşteri Müşteri’nin maruz kaldığı
veya Müşteri’nin üçüncü şahıslar karşısında sorumlu olabileceği ziyan, yükümlülük, zararlar, masraflar, giderler
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(hukuki giderler de dâhil olmak üzere) veya ölüm ve yaralanma halleri karşısında Müşteri’yi tamamıyla tazmin
edecektir.
Müşteri, Yüklenici ’den işbu Madde 16 veya işbu Genel Koşullar’ın diğer herhangi bir hükmü çerçevesinde
zararlarının tazminini talep etme hakkına sahip olduğunda, Yüklenici ’den aynı zamanda ihbarlar, ihtarlar,
bildirimler, hukuki danışman ve vekâlet, dava takibi, soruşturmalar vs. dolayısıyla yaptığı her türlü masrafın
tazminini de talep edebilecektir.
İşbu Sipariş Emri’nin herhangi bir nedenle sona ermesi, Yüklenici ’nin işbu madde kapsamındaki yükümlülüğünü
etkilemeyecektir.
15.

MÜLKİYET VE RİSKİN GEÇİŞİ

Müşteri’ye Yüklenici ’ye. Mal/Hizmet’in mülkiyet hakkı, Sipariş Emri ’nde belirtilen teslim yerine teslim şartlarına
uygun olarak teslim edildiğinde Müşteri’ye geçecektir. Yüklenici mülkiyetin Müşteri’ye doğru ve nizami şekilde
geçmesi için gerekli tüm evrakı hazırlayacak ve gerekli işlemleri tamamlayacaktır. Mal/Hizmet’in veya ilgili
bölümüne (Mal/Hizmet’in tedariğinin ifasında kullanılan her türlü alet, materyal de dahil olmak üzere) ilişkin
hasar, kayıp her durumda mülkiyetin kime ait olduğuna bakılmaksızın Kabul’e kadar Yüklenici ’ye aittir. Mülkiyet
hakkının geçişi Müşteri’nin Mal/Hizmet’i kabul etmeme veya zararlarının tazminini talep etme hakkını
etkilemeyecektir
16.

SİGORTA

Yüklenici, masrafları kendisine ait olacak şekilde, işbu Sipariş Emri çerçevesindeki sorumlulukları ve yükümlülükleri
ile ilgili olarak Sipariş Emri ’nde belirtilen gerekli sigortaları yaptırmayı ve devam ettirmeyi taahhüt eder. İşbu
madde çerçevesinde Mal/Hizmet’in Yüklenici tarafından sigorta ettirilmesi, hiçbir şekilde Yüklenici ’nin Sipariş
Emri çerçevesindeki sorumluluklarının sınırlandırıldığı veya bu sorumluluklardan Yüklenici’nin beri kılındığı
anlamına gelmeyecek ve bu şekilde yorumlanmayacaktır. Müşteri’nin talebi üzerine Yüklenici’ye sigorta kapsamını
teyit eden belgeleri Müşteri’ye sunmayı taahhüt eder.
17.

MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir Sebep, işbu Sipariş Emri çerçevesinde, doğal afetler, yangın, savaş, gibi Tarafların makul ölçüde
kontrolünün ötesinde olan, öngörülemeyen ve yükümlülüklerinin ifasına engel olan olaylar anlamına gelecektir.
Taraflardan herhangi birinin, bir Mücbir Sebep olayı ile işbu Sipariş Emri tahtındaki yükümlülüklerinin herhangi
birini tamamen veya kısmen ifa edemeyecek hale gelmesi durumunda, söz konusu ifa Mücbir Sebep halinin
devamı esnasında askıya alınacaktır ve söz konusu süre esnasında sorumluluklarını ifa edememesinden dolayı
sorumlu tutulmayacaktır.
Bir Mücbir Sebep olayından etkilenen Taraf, söz konusu Mücbir Sebep olayının etkilerini sınırlandırmak veya en
aza indirgemek için derhal makul önlemleri alacaktır. Mücbir Sebep olayından etkilenen Taraf, söz konusu durumu,
sebeplerini ve bunun tahmini süresi ile ilgili olarak diğer Taraf’ı Mücbir Sebep olayının meydana gelmesini takip
eden en geç üç (3) gün içerisinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Mücbir Sebep olayının sona ermesi de diğer Tarafa
yazılı olarak bildirilecektir. Bir Mücbir Sebep olayından etkilendiğini iddia eden Taraf, onaylı dokümanlar ile de
etkilendiğini kanıtlayacaktır.
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Bir Mücbir Sebep olayının 30 (otuz) günden daha uzun sürmesi durumunda, Taraflardan her biri diğer tarafa yazılı
bir ihtarda bulunma veya başkaca herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın işbu Sipariş Emri’ni derhal feshetme
hakkına sahip olacaktır.
18.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Sipariş Emri’ne göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat
hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal
edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk Yüklenici ’ye aittir.
Yüklenici, Mal/Hizmet’i başka herhangi bir kimsenin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmeksizin Müşteri’ye
satma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yüklenici Mal/Hizmet’e ilişkin olarak öne sürülen patent, marka, tasarım, lisans, ticari isim veya başka herhangi bir
fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali ya da bunların kullanımı veya yeniden satışı ya da lisansı hususunda yapılan
her türlü hak iddiası veya açılan davadan kaynaklanan her türlü zarar, ziyan, sorumluluk, yargılama giderleri ve
diğer ücret ve giderler için Müşteri Müşteri’yi tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul eder. Bu durumda, Yüklenici,
Müşteri Müşteri’nin savunmasını üstlenmeyi ve bunun neticesinde verilen hüküm gereği oluşan meblağı ve
bununla bağlantılı olan her türlü zarar, masraf ve giderleri ödemeyi kabul eder.
19.

DİĞER HÜKÜMLER

19.1

DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

Yüklenici, Müşteri Müşteri’nin önceden yazılı iznini almadıkça işbu Sipariş Emri’ni veya Sipariş Emri tahtındaki hak
ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen üçüncü kişilere devretmeyecektir. Müşteri öncesinde Yüklenici’ye yazılı
bir bildirimde bulunarak işbu Sipariş Emri’ni herhangi bir kişiye devir ve/veya temlik edebilir.
19.2

DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sipariş Emri’nde yapılacak değişiklikler Tarafların temsil ve ilzama yetkili temsilcileri tarafından karşılıklı ve
yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.
19.3

FERAGAT ETMEME

Tarafların kanunlar veya işbu Sipariş Emri uyarınca öngörülen herhangi bir hak ya da hukuki yolu kullanmaması
veya kullanmakta gecikmesi bunlardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecek ya da diğer hak ve hukuki yolların
uygulanmalarını engellemeyecek, etkilemeyecek veya sınırlandırmayacaktır.
19.4

REKABETE AYKIRI ANLAŞMALAR

Yüklenici Müşteri’nin zararına rekabete aykırı anlaşmalara kanıtlanabilir şekilde dahil olması durumunda Müşteri
haber vermeksizin ve haklı sebeplerle Sipariş Emri’ni sonlandırmaya veya cayma hakkında sahiptir.
19.5

BİLDİRİMLER

Tüm bildirimler Tarafların işbu Madde 2’de belirtilen adreslerine yazılı olarak yapılacaktır. Adres değişiklikleri diğer
Tarafa derhal bildirilecek olup aksi halde burada belirtilen adreslere gönderilen bildirimler ilgili Tarafa yapılmış
sayılacaktır. E-posta adreslerine yapılan iletimler gönderilmelerini müteakip 1 (bir) gün içerisinde teslim edilmiş
kabul edilecektir.
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GİZLİLİK

Yüklenici, Yüklenici’nin personeli, taşeronları kamuya açık olmayan ve iş ilişkisi dolayısıyla iş sırrı olarak
öğrendikleri her türlü ticari ve teknik bilginin gizliliğini korumakla ve bunları üçüncü şahıslara temin etmemekle
yükümlüdürler. Müşterinin taşeronlarının çalışanları da dahil olmak üzere bütün çalışanlar bu şekilde yükümlü
kılınmalıdır.
19.7

VERİLERİN KORUNMASI

Yüklenici, Sipariş Emri kapsamındaki işin ifası sırasında Müşteri ’dan temin edilecek her türlü verinin korunmak ve
mevcut ise tüm alt-yüklenicilerinin de bu verileri korumasını sağlamakla yükümlüdür.
Yüklenici, Müşteri’nin bilgi güvenliği standartlarına uymayı ve bilgi güvenliğinin sürdürülebilir olması için gerekli
özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
19.8

REFERANS /REKLAM

Yüklenici, önceden Müşteri’nin iznini almaksızın niyet edilen veya mevcut Sipariş Emri ’nden doğan işbirliğini
referans veya pazarlama amaçlarına yönelik olarak kullanma hakkında sahip değildir. Ayrıca önceden Müşteri’nin
yazılı izni alınmadan Müşteri’nin mülkünde ve/veya inşaat alanlarında fotoğraf çekmek veya bu itibarla başka
herhangi bir türden yayın şeklini kullanmak yasaktır.
19.9

ETİK KURALLAR

Yüklenici, kurulu bulunduğu ve faaliyet gösterdiği her bir yargılama alanının kanunları tahtında yolsuzluk ve rüşvet
ile
ilgili
yürürlükte
bulunan
tüm
yasa
ve
yönetmelikler
ile
http://www.socar.com.tr/store/img/common/SOCAR_Etik_K_Yonetmeligi.pdf adresinde yer alan SOCAR Türkiye
Etik Kuralları Yönetmeliği’nde ortaya konulan ilkelere ve Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ve UK Bribery Act’e
uygun bir şekilde hareket edeceğini ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Birleşik Krallık ile Avrupa
Birliği tarafından yaptırım uygulanan ülkeler, tüzel kişiler ve şahıslar ile herhangi bir ticari faaliyette
bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Yüklenici ’nin bu yükümlülüklere aykırı davranması halinde
Müşteri, her türlü tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla, işbu Sipariş Emri ’ni haklı nedenle ve tek taraflı olarak
feshedebilir.
19.10 TAAHHÜTTE BULUNMAMA
İşbu Sipariş Emri, Müşteri Müşteri’nin belirli bir döneme ilişkin olarak herhangi bir miktar, cins veya bedelde
Mal/Hizmet sipariş edeceğine ilişkin taahhütte bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.
19.11 MÜŞTERİ MÜŞTERİ’NİN İŞTİRAKLERİ
Müşteri Müşteri’nin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu iştiraklerinin de Yüklenici ile çalışmaya karar
vermesi ve bu kapsamda işbu Sipariş Emri ’ne dahil edilmesi veya anılan şirketlerle Yüklenici arasında ayrı bir
sözleşme yapılması halinde Yüklenici, işbu Sipariş Emri ’nde ki bedellerde Taraflarca mutabık kalınacak makul
oranlarda indirime gideceğini kabul ve taahhüt eder.
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UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu Sipariş Emri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve bunlara uygun olarak yorumlanacaktır. İşbu Sipariş
Emri’nin yerine getirilmesinden ve/veya uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul
Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
21.

YÜRÜRLÜK

İşbu Genel Koşullar’ın hükümleri Satın Alma Sipariş Emrinin ve bu Genel Koşullar ’ın 1 (bir) asıl nüsha olarak
düzenlenip taraflarca imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
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