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GENEL SATIN ALMA ŞARTNAMESİ 

1. ŞARTLARIN KABUL EDİLMESİ: Tedarikçi, işbu Şartnamede ve işbu Şartnamenin eklendiği 

veya açıkça referans olarak dahil edildiği satın alma siparişinde belirtilen tüm koşullara (işbu 

Şartnamede atıfta bulunulan, Alıcı'nın elektronik veri alışverişi yoluyla veya satın alma siparişi 

yoluyla iletilen tüm teknik şartnameler, numuneler, çizimler ve bunların içinde atıfta bulunulan 

diğer belgeler dahil olmak üzere) (topluca "Sipariş") uyacaktır. İşbu Sipariş, burada açıklanan 

ürünleri ve/veya hizmetleri (herhangi bir ürün, eşya, aparat, bileşik, bileşim, Gömülü Yazılım ve 

gerekli Belgeleri içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm teslim edilecekleri kapsayan) 

(topluca “Ürünler”) satın almak için bir tekliftir. İşbu Sipariş içerisinde atıfta bulunulsa bile, işbu 

Sipariş, herhangi bir satış teklifinin, fiyat teklifinin veya Tedarikçi'nin herhangi başka bir 

teklifinin kabulünü teşkil etmeyecektir. İşbu Siparişteki koşullarla çelişkili terimler olması 

halinde, işbu Siparişte veya taraflarca yazılı olarak başka bir sözleşmede belirtilmedikçe, işbu 

Şartnamedeki koşullar geçerli sayılacaktır. İŞBU SİPARİŞİN KABULÜ, AÇIKÇA İŞBU 

SİPARİŞİN ŞARTLARIYLA SINIRLIDIR. ALICI, TEDARİKÇİNİN FİYAT TEKLİFİ, 

ALINDI BİLDİRİMİ, GARANTİ BİLDİRİMİ, FATURA VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR 

BELGESİNDE BULUNAN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARA KARŞI ÇIKMAKTADIR 

VE TEDARİKÇİ İLE ALICI ARASINDAKİ İŞBU SİPARİŞ, İŞBU SİPARİŞTE 

BELİRTİLEN KOŞULLARA EK VEYA AYKIRI OLAN HÜKÜM VE ŞARTLARI 

İÇERMEYECEKTİR. ÖNCEDEN YAPILAN HİÇBİR ÖNERİ, FİYAT TEKLİFİ, 

BEYAN, TAHMİN, İŞLEM VEYA TİCARİ KULLANIM, İŞBU SİPARİŞİN PARÇASI 

OLMAYACAKTIR. İşbu Sipariş, Tedarikçi tarafından (a) işbu Siparişin kabulünün veya 

onayının verilmesi, (b) sipariş edilen herhangi bir Ürününün teslim edilmesi, (c) herhangi bir 

şekilde, işbu Siparişte talep edilen işin başlatılması halinde, hangisi daha erken gerçekleşirse, 

gayri kabili rücu olarak kabul edilir.  

2. FİYATLAR, ÖDEMELER VE MİKTARLAR 

2.1. Fiyatlar. Fiyatlar sabittir ve değişikliğe tabi olmayacaklardır. Tedarikçi'nin fiyatı (a) 

ambalajlama, etiketleme (üretim tarihi ve barkod etiketleme dahil), sigorta, depolama, 

elleçleme, faiz ve hizmet bedelleri, kasalama veya nakliye ve diğer masrafları; (b) 

Tedarikçi'nin, Alıcı'nın belirlediği taşıyıcıyı kullanmaması durumunda sevkiyat 

ücretlerini; (c) Alıcı tarafından geri kazanılabilen herhangi bir katma değer vergisi, varsa 

eyalet ve yerel satış, kullanım, tüketim vergisi ve/veya ayrıcalık vergilerinin, 

Tedarikçi'nin fiyatına dahil edilmeden sadece Tedarikçi'nin faturasında ayrıca belirtilmesi 

şartıyla, işbu Sipariş kapsamında satın alınan Ürünler için geçerli olan tüm vergi, ödeme 

ve/veya harçları kapsar. Tedarikçi yasal olarak katma değer ve/veya benzeri bir vergi 

ödemekle yükümlüyse, Tedarikçi Alıcı'nın bu vergiyi geri talep etmesini sağlamak için 

geçerli kurallara uygun olarak Alıcı'ya fatura kesecektir. Alıcı'nın, yasal olarak 

Tedarikçi'nin sorumlu olduğu vergileri kesmesi gerekiyorsa, yürürlükteki Kanunlar 

kapsamında (aşağıda tanımlandığı gibi) öngörülmedikçe, Alıcı bu vergileri Tedarikçi'ye 

yapılan ödemeden düşecek ve Tedarikçi'ye Tedarikçi adına geçerli bir vergi makbuzu 

sağlayacaktır.  Eğer Tedarikçi stopaj vergisinden muaf veya indirimli bir vergi oranına 
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uygunsa, Tedarikçi ödemenin vadesinden en az otuz (30) gün önce Alıcı'ya geçerli bir 

vergi ikamet belgesi veya diğer gerekli belgeleri sağlayacaktır. Aksi yöndeki hükümlere 

bakılmaksızın, Tedarikçi taşınmaz ve kişisel mülkiyetine, brüt hasılatına, iş ve mesleğine 

ve çevresel vergi ücretlerine dayanan tüm vergilerin ve Tedarikçi'nin brüt ve/veya net 

gelirine dayanan tüm vergilerden sorumludur. 

2.2. Ödeme Koşulları 

a) Genel Şartlar. İşbu Siparişte aksi belirtilmedikçe veya yürürlükteki Kanunla 

kısıtlanmadıkça, olağan ödeme tarihi ("Ödeme Tarihi"), Tedarikçi'den uygun 

Ürünlerin ve Ürünlere ilişkin doğru ve işbu Siparişin koşullarına uygun bir 

faturanın teslim alınmasını takiben, Tedarikçi Alıcı ile aynı ülkede bulunuyorsa 

altmış (60) gün veya duruma göre Tedarikçi Alıcı'nın bulunduğu ülkenin dışında 

bulunuyorsa yüz yirmi (120) gün olacaktır. İşbu Sipariş kapsamında Alıcı 

tarafından ödenecek tüm tutarlar, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Alıcı'nın 

bulunduğu ülkenin yerel para biriminde olacaktır. Alıcı, ödemeyi Ödeme 

Tarihinde veya aşağıdaki (b) alt maddesinde açıklandığı gibi Aylık Toplu Ödeme 

Tarihinde veya Üç Aylık Toplu Ödeme Tarihinde başlatabilir. 

b) Toplu Ödemeler. Yürürlükteki Kanunla kısıtlanmadıkça, Alıcı, Ödeme 

Tarihleri bir ayın on altıncı gününden bir sonraki ayın on beşinci gününe kadar 

olan tüm faturaları gruplandırmayı seçebilir ve bu gruptaki tüm faturalar için 

ödemeyi ikinci ayın üçüncü gününde veya o gün bir iş günü değilse, bir sonraki 

iş gününde başlatabilir (bu koşul kapsamında belirlenen her ödeme tarihi “Aylık 

Toplu Ödeme Tarihi” olarak tanımlanacaktır), ki bunun sonucunda bazı 

faturalar kendi Ödeme Tarihlerinden önce ödenecektir ve bazıları kendi Ödeme 

Tarihlerinden sonra ödenecektir. Bunun yanı sıra, Alıcı tüm faturaları aşağıdaki 

gibi üç ayda bir gruplandırmayı ve ödemeyi seçebilir: (i) Ödeme Tarihleri Şubat 

ayının on altıncı gününden Mayıs ayının on beşinci gününe kadar olan faturalar 

gruplandırılacak ve Alıcı, ödemeyi Nisan ayının üçüncü gününde veya o gün bir 

iş günü değilse, bir sonraki iş gününde başlatacaktır; (ii) Ödeme Tarihleri Mayıs 

ayının on altıncı gününden Ağustos ayının on beşinci gününe kadar olan faturalar 

gruplandırılacak ve Alıcı ödemeyi Temmuz ayının üçüncü gününde veya o gün 

bir iş günü değilse, bir sonraki iş gününde başlatacaktır; (iii) Ödeme Tarihleri 

Ağustos ayının on altıncı gününden Kasım ayının on beşinci gününe kadar olan 

faturalar gruplandırılacak ve Alıcı, Ekim ayının üçüncü gününde veya o gün bir 

iş günü değilse, bir sonraki iş gününde ödemeye başlayacaktır; (iv) Ödeme 

Tarihleri Kasım ayının on altıncı gününden Şubat ayının on beşinci gününe kadar 

olan faturalar gruplandırılacak ve Alıcı, ödemeyi Ocak ayının üçüncü gününde 

veya o gün bir iş günü değilse, bir sonraki iş gününde başlatacaktır (işbu koşul 

kapsamında belirlenen her ödeme tarihi “Üç Aylık Toplu Ödeme Tarihi” olarak 

tanımlanacaktır) ki bunun sonucunda bazı faturalar kendi Ödeme Tarihlerinden 

önce ödenecektir ve bazıları kendi Ödeme Tarihlerinden sonra ödenecektir. 
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c) Faturalama. Alıcı tarafından talep edilmesi halinde, ödeme faturalandırma 

kağıtsız ve Alıcı tarafından kabul edilebilir bir formatta olacaktır. Tedarikçi'nin 

faturası (i) Alıcı'nın Sipariş numarasını, söz konusu satışın kalem numarasını, 

Alıcı'nın parça numaralarını ve revizyon numaralarını, fatura miktarını, ölçü 

birimini, birim fiyatını, toplam fatura tutarını ve Tedarikçi'nin adını, telefon 

numarasını ve havalenin gönderilmesi gereken adresini ve ayrıca Kanun veya 

Alıcı tarafından istenen diğer bilgileri içermelidir; ve (ii) yalnızca işbu Siparişe 

uygun olarak teslimat gerçekleştikten sonra, ancak Alıcı'nın Ürünleri almasından 

ve / veya Tedarikçi'nin hizmetleri tamamlamasından en geç yüz yirmi (120) gün 

sonra verilmelidir.  Alıcı, Alıcı'nın Sipariş numarasını içermemesi, yukarıda 

belirtilen süreden sonra düzenlenmesi veya başka bir şekilde uygunsuz olması 

durumunda Tedarikçi'nin faturasını reddetme hakkına sahip olacaktır. Bu tür bir 

reddetme, Tedarikçi'ye ifayı askıya alma hakkı vermeyecektir ve ödemede veya 

ödemede ortaya çıkan herhangi bir gecikme Tedarikçi'nin sorumluluğunda 

olacaktır. Tedarikçi, işbu Siparişte belirtilen para biriminde ödeme almaya yetkili 

olduğunu garanti eder. Herhangi bir ekstra ücrete izin verilmeyecektir. Alıcı, 

Ürünler işbu Siparişin gerekliliklerine uygun olana kadar toplam veya kısmi 

ödemeyi alıkoyabilir.  Alıcı'nın bir faturayı ödemesi, Ürünleri kabul ettiği 

anlamına gelmez. 

d) Mahsuplaşma. Alıcı, herhangi bir zamanda, Tedarikçi tarafından Alıcı'ya 

veya Alıcı'nın Bağlı Teşebbüsüne (aşağıda tanımlanmıştır) borçlu olduğu tüm 

tutarları işbu veya başka bir siparişte mahsup etme hakkına sahip olacaktır. 

“Bağlı Teşebbüs”, işbu Sipariş nezdinde, Alıcı ile ilgili olarak, herhangi bir 

birey, kurum, şirket, ortaklık, limited şirket veya şirketler topluluğu da dahil 

olmak üzere, doğrudan veya bir veya daha fazla aracı ile dolaylı olarak, Alıcıyı 

kontrol eden, Alıcı tarafından kontrol edilen veya Alıcı ile ortak kontrol altında 

olan herhangi bir tüzel kişilik anlamına gelecektir. 

2.3. Miktarlar 

a)  Tahmin. Alıcı, Tedarikçi'ye tahminler ve Siparişler gönderebileceği internet 

tabanlı bir portal kullanabilir (“GESP”). Tahminler, Ürün tedarik süreleri ve sabit 

lot sipariş miktarları ("FLOQ"), GESP'in tahmin indirme aracı ("FDT") veya 

Alıcı tarafından verilen diğer iletişimler araçları ile iletilecektir. Aksine herhangi 

bir hususa bakılmaksızın, hiçbir Ürün satın alma tahmini Alıcı için herhangi bir 

şekilde bağlayıcı değildir. Alıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi 

bir zamanda herhangi bir Ürün satın alma tahminini değiştirebilir. Siparişler 

(geniş kapsamlı piyasaya sürmeler dahil) GESP veya Alıcı tarafından verilen 

diğer iletişimler araçları ile iletilecektir. Alıcı, FDT de dahil olmak üzere 

GESP'in kullanımı hakkında ilk eğitimi sağlayacaktır. Alıcı ve Tedarikçi, FLOQ 

ve tedarik süresi gereklilikleri hakkında yazılı olarak anlaşacaklardır. İşbu 

Siparişte anlaşılanlar haricinde, her bir Ürününün tedarik süresi gereklilikleri ve 

tahminler Alıcı tarafından FDT’de yayımlanacaktır. Tedarikçi, GESP'e günlük 
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olarak şu amaçlarla erişecektir: (i) Alıcı'nın o gün yeni Sipariş verip vermediğini 

belirlemek; ve (ii) teslimat tarihi sözü girerek Sipariş makbuzunun yazılı onayını 

sağlamak; ve (iii) mevcut Siparişlerdeki değişiklikleri gözden geçirmek ve yeni 

bir teslimat tarihi sözü girerek değişikliği yazılı olarak kabul etmek. Tedarikçi 

GESP’e (a) Tedarikçi Ürün göndermeye hazır olduğunda; ve (b) her ürün 

sevkiyatı için ön sevk ihbarı ve barkod işlemek amacıyla erişir. Tedarikçi'nin 

tedarik süresini, asgari sipariş miktarını veya ortalama ağırlıklı süreleri ayarlama 

talepleri GESP kullanılarak gönderilmelidir. Alıcı, talep üzerine yazılı GESP 

talimatları, bilgileri ve bağlantıları Tedarikçi'ye sağlayacaktır. 

GESP, Tedarikçi'nin, Alıcı'nın tedarikçileriyle iletişimini kolaylaştıran, tedarikçi 

kaydı ve profil bakımı gibi Alıcı tarafından kullanılan araçlara erişmesini sağlar. 

GESP ayrıca Alıcı'nın tedarikçi bilgilerini tuttuğu birincil veri tabanını da içerir. 

Tedarikçi, GESP'e kaydolacak ve eksiksiz, güncel ve doğru bilgilerin 

(Tedarikçi'nin yetkinlikleri, uyumluluk sertifikasyon durumu, genel merkez 

bilgileri, tesis adresleri ve işlevsel tesis irtibatları dahil ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere) kaydedilmesini sağlayacaktır.  Tedarikçi, bilgilerin eksiksizlik 

ve doğruluğunu sağlamak için Tedarikçi'nin GESP’te yer alan bilgilerini yıllık 

olarak gözden geçirmeyi ve güncellemeyi ve Süre Boyunca, Tedarikçi'nin kendi 

organizasyonunu ilgilendiren ve GESP'te erişilebilen bilgilerin artık güncel, 

eksiksiz veya doğru olmamasına neden olan değişiklikler meydana geldiğinde, bu 

her gerektiğinde, derhal güncellemeyi kabul eder. Alıcı, talep üzerine yazılı 

GESP talimatlarını, bilgilerini ve bağlantılarını Tedarikçi'ye sağlayacaktır. 

b)  Genel. Alıcı, Alıcı tarafından işbu Siparişte veya Sipariş uyarınca Alıcı 

tarafından verilen ayrı bir yazılı ibranamede belirtilebilecek miktar(lar) dışında 

herhangi bir miktarda Ürün satın almakla yükümlü değildir. Tedarikçi, Alıcı'nın 

belirtilen miktarlarını aşan ve/veya Alıcı'nın teslimat programını karşılamak için 

gereken süreden önce, önemli taahhütlerde bulunmayacak veya üretim 

düzenlemeleri yapmayacaktır. Tedarikçi'nin buna uymaması durumunda, maruz 

kalınan her sonuçtan Tedarikçi sorumlu olacaktır. Alıcı'ya, Alıcı'nın belirttiği 

miktarları aşan ve/veya belirlenenden önce teslim edilen ürünler, riski 

Tedarikçi'ye ait olmak üzere Tedarikçi'ye iade edilebilir ve Tedarikçi, Alıcı 

tarafından yapılan tüm ilgili masraf ve giderlerden sorumlu olacaktır. 

c)   Son Kez Satın Alma. Eğer Tedarikçi veya alt kademe tedarikçileri veya alt 

yüklenicileri ("Alt Yüklenici(ler)"), işbu Sipariş kapsamında satın alınan ve/veya 

işbu Sipariş kapsamındaki Ürünlerin üretimi/tedariki için gerekli olan herhangi 

bir Ürünün tedarikini veya üretimini işbu Siparişin yürürlüğe girme tarihinden 

itibaren iki (2) sene içerisinde durdurmayı planlıyorsa veya aşağıdaki Madde 

2.3(d)’de detaylandırıldığı üzere herhangi bir Parçanın üretimini veya tedariğini 

işbu Siparişin tarihinden itibaren on (10) sene içerisinde durdurmayı planlıyorsa 

(bu Ürün ve Parçalar toplu olarak “Durdurulan Ürünler” olarak 
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tanımlanacaktır), o halde Tedarikçi, Alıcı'ya bu tür bir olay hakkında 12 ay 

önceden yazılı bildirimde bulunacak ve Alıcı'nın Tedarikçi Değişikliği Talebi 

sürecini kullanacaktır, böylece Alıcı, bu Durdurulan Ürünler için Tedarikçi'den 

"son kez" satın alma için Sipariş (ler) verebilir. Yukarıdaki hususlar, Alıcı'nın 

sözleşme, yasa veya hakkaniyet çerçevesinde sunulan herhangi bir hak veya 

çözüm yolundan feragat etmesine sebep olmayacaktır. 

d)  Yedek Parça Tedariki. Alıcı tarafından satın alınan Ürünler için yedek 

parçalar, saha değiştirme üniteleri, yedek parçalar ve modüller, işbu madde 

nezdinde "Parçalar" olarak tanımlanır ve işbu Sipariş kapsamında "Ürünler"e 

dahil olarak kabul edilir. Tedarikçi, işbu Sipariş kapsamında Alıcı tarafından 

satın alınan bir Ürünün son sevkiyatından itibaren on (10) yıl veya taraflarca 

kararlaştırılan daha uzun bir süre boyunca: (i) Ürünleri onarma ve Parça tedarik 

etme; (ii) Alıcı ve müşterileri için gerekli olan onarım hizmetlerini ve Parçaları 

hazır bulundurma, (iii) Ürünlerin etkin bir şekilde servis ve onarımı için gerekli 

tüm Belgeleri, Parçaları, servis araçlarını ve araçları sağlama kabiliyetini 

sürdürecektir. Tedarikçi, Alıcı'nın bu on yıllık dönemden sonra yılda en az on 

(10) Parça sipariş etmesi durumunda, on yıllık süreden sonra da bu Parçaları 

tedarik etmeye devam edecektir. On yıllık dönemin ilk iki (2) yılında satın alınan 

herhangi bir Parçanın fiyatı, söz konusu Ürün(ler)in üretiminin sona erdiği tarihte 

yürürlükte olan fiyatları aşmayacak ve bu iki yıllık süre boyunca Tedarikçi 

tarafından hiçbir kurulum ücretine izin verilmeyecek veya Alıcı tarafından 

ödenmeyecektir. Bundan sonra, Parçaların fiyatı, Tedarikçi'nin bu Parçaların fiili 

üretim maliyetine ve özel ambalaj maliyetlerine göre müzakere edilecektir. 

Parçalar için minimum sipariş şartı uygulanmayacaktır. On yıllık sürenin 

bitiminden sonra, Tedarikçi, Parçaları üretmek için gereken Tedarikçi'ye ait tüm 

takımları iyi çalışır durumda tutmaya devam edecek ve Alıcı'ya bu tür takımları 

satın almayı ilk ret hakkını sunmadan bu tür aletleri elden çıkarmayacaktır. 

3. TESLİMAT VE MÜLKİYETİN DEVRİ 

3.1.  Teslimat. İşbu Siparişte zaman esaslı bir unsurdur. Tedarikçi, herhangi bir miktarda 

Ürünün sipariş edildiği gibi teslim edilmeyeceğine veya tamamlanmayacağına ve/veya 

herhangi bir sevkiyatın planlandığı gibi yapılmayacağına inanmak için herhangi bir 

nedeni varsa, Alıcıyı derhal yazılı olarak bilgilendirmeyi kabul eder. Ürünlerin herhangi 

bir sevkiyatı, işbu Siparişte belirtilen tarihte ve miktarlarda teslimat için zamanında 

yapılmazsa veya Tedarikçi tüm Ürünleri ve ilgili Belgeleri teslim etmezse ve / veya 

hizmetleri planlandığı gibi tamamlayamazsa, Alıcı: (i) Tedarikçi'nin masrafları 

Tedarikçi'ye ait olmak üzere en hızlı yöntemle teslimat talep edebilir; (ii) Alıcı, söz 

konusu gönderideki Ürünlerin bir kısmını veya tamamını Tedarikçi'nin riski ve masrafları 

(tüm navlun, depolama, taşıma, sevkiyat ve nakliye maliyetleri dahil) karşılığında 

Tedarikçi'ye iade edebilir; (iii)  üçüncü bir kişiden ikame mal ve hizmetler satın alabilir 

ve Tedarikçi'den maliyetteki artan farkı (varsa) talep edebilir; (iv) Tedarikçiyi, maliyeti 

Tedarikçi tarafından ödenecek, ek veya yedek Ürünlerin hızlandırılmış bir sevkiyatını 
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yapması için yönlendirebilir; ve/veya (v) Tedarikçi'nin planlandığı gibi performans 

göstermemesi nedeniyle maruz kaldığı tüm zararları tazmin edebilir. 

3.2.  Taşıma ve Mülkiyetin Devri. 

a)  Taşıma. Tedarikçi, GESP aracılığıyla Tedarikçi'ye iletildiği veya Alıcı 

tarafından yazılı olarak iletildiği şekilde Alıcı'nın nakliye ve rotalama kurallarına 

uyacaktır. Tedarikçi tarafından yapılacak tüm istisnalar, her bir sevkiyat bazında 

Alıcı tarafından önceden ve yazılı olarak onaylanmalıdır. Alıcı tarafından yazılı 

olarak aksi belirtilmedikçe, Tedarikçi şunları kabul eder: (i) tüm Ürünlerin 

sevkiyatında Alıcı'nın belirlediği taşıyıcıyı (Alıcı'nın taşıma ve yönlendirme 

yönergelerinde belirtildiği gibi) kullanmak; ve (ii) belirlenen bu taşıyıcı, nakliye 

ücretlerini doğrudan Alıcı'ya fatura edecektir. Alıcı, Alıcı tarafından önceden ve 

yazılı olarak izin verilmedikçe başka herhangi bir taşıma ücreti ödemeyecektir. 

Tedarikçi, Ürünleri Alıcı'nın önceden yazılı izni olmayan bir yöntemle veya 

taşıyıcıyla gönderirse veya bu tür Alıcı şartnamelerine ve diğer gerekliliklere 

uymazsa, Tedarikçi tüm navlun, depolama, elleçleme, nakliye ve nakliye 

masrafları dahil olmak üzere bunlarla ilgili tüm masrafları ödeyecektir. 

Tedarikçi, demiryolu veya kamyon gönderilerini izin verilen en düşük 

değerlemede gönderecek ve yürürlükteki Kanunların gerektirdiği durumlar 

dışında sevk edilen Ürünler için değer beyan etmeyecektir. 

b)  Mülkiyetin Devri. Ürünlerin mülkiyeti, zarar riskinin, geçerli Incoterm 

uyarınca Tedarikçi'den Alıcı'ya aktarılmasıyla aynı noktada Tedarikçi'den 

Alıcı'ya geçecektir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, eğer Alıcı'nın 

belirlediği taşıyıcı kullanılmazsa, Ürünler Alıcı'nın mal kabul rıhtımlarına teslim 

edildiğinde mülkiyet ve kayıp riski Alıcı'ya geçecektir. Alıcı'ya teslim tarihinden 

önce teslim edilen ürünler, masrafları Tedarikçi'ye ait olmak üzere Tedarikçi'ye 

iade edilebilir.  Alıcı, her durumda taşıma sözleşmesini belirleyebilir ve teslimat 

yerini ismi ile belirtebilir. Tedarikçi tarafından yapılan her sevkiyat, PO 

numarasını, Alıcı ürün kimliğini ve parça numarasını, sevk edilen miktarı, 

sevkiyat tarihini, menşe ülkesini, ürün ağırlığını ve yürürlükteki Kanunların 

ve/veya Alıcı'nın gerektirdiği diğer bilgileri içeren bir paketleme listesi 

içerecektir. 

3.3. Mücbir Hal. 

a)  Madde 3.3(b)’de aksi belirtilmedikçe, herhangi bir tarafın işbu Sipariş 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmedeki herhangi bir gecikmesi veya 

başarısızlığı, söz konusu tarafın makul kontrolü dışındaki bir olaydan, o tarafın 

hatası veya ihmali olmaksızın, doğrudan kaynaklandığı durumlarda (“Mücbir 

Hal”) mazur görülecektir. Mücbir Hal, doğal afetleri, herhangi bir devlet 

organının (geçerli veya geçersiz) eylemlerini, yangınları, selleri, fırtınaları, 

patlamaları, isyanları, doğal afetleri, savaşları, sabotajı, terör eylemlerini veya 

mahkeme emrini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Mücbir Hal iddiasında 

bulunan bir taraf, Mücbir Hal’in ortaya çıkmasından itibaren on (10) gün içinde 
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diğer tarafa bu gecikmeyi (gecikmenin öngörülen süresi dahil) yazılı olarak 

bildirmelidir. Bu tür bir gecikme veya Tedarikçi tarafından ifanın 

gerçekleştirilememesi süresi boyunca, Alıcı bir veya daha fazla alternatif 

kaynaktan ikame veya yedek ürünler satın alabilir ve böyle bir durumda, 

Tedarikçi'den istenen Ürün miktarında orantılı bir azalma olabilir fakat Alıcı bu 

tür indirimlerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Yukarıdaki hükümlere 

bakılmaksızın, (i) Tedarikçi, Mücbir Hal’in olumsuz etkilerini hafifletmek ve 

iyileştirmek için tüm makul çabayı gösterecek ve teslimat tarihi, işbu madde 

uyarınca, bu tür çabalar yapılsaydı, bunların olumsuz etkileri hafifleteceği veya 

iyileştireceği ölçüde uzatılmayacaktır, (ii) teslimat tarihi, işbu madde uyarınca, 

teslimatın Mücbir Hal olayının meydana gelmesinden önce yapılması gerektiği 

ve bu teslimatın başlangıçta vadesi geldiğinde makul bir şekilde 

gerçekleştirilebileceği ölçüde uzatılmayacaktır. Gecikme otuz (30) günden fazla 

sürerse veya Tedarikçi gecikmenin otuz (30) gün içinde sona ereceğine dair 

yeterli güvence sağlamazsa, Alıcı işbu Siparişi yazılı bildirimde bulunarak 

feshedebilir ve Alıcı tarafından önceden ödenen tüm ödemeler, söz konusu 

fesihten sonraki on (10) iş günü içinde Tedarikçi tarafından iade edilir. 

b)  İşbu Siparişteki aksine hükümlere bakılmaksızın, Tedarikçi'nin işbu 

Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmedeki gecikmesi veya 

başarısızlığı, aşağıdakilerden kaynaklandığı takdirde mazur görülmeyecektir: (i) 

Tedarikçi'nin ve/veya Alt Yüklenicilerinin sınırlama, lokavt, grev ve 

yavaşlamalar dahil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmayan işgücü sorunları, 

veya (ii) Tedarikçi'nin ve/veya Alt Yüklenicilerinin güç, malzeme, işçilik, 

ekipman veya ulaşım temin edememesi. İşbu Siparişin bu maddesinin yukarıdaki 

(i) ve (ii) alt maddeleri, işbu Siparişin amaçları doğrultusunda Mücbir Hal teşkil 

etmez. Buna ek olarak, piyasa koşulları ve/veya dalgalanmaları (Tedarikçi'nin 

işindeki gerileme dahil fakat bununla sınırlı olmaksızın) Mücbir Hal olarak kabul 

edilmeyecektir. Hiçbir durumda Tedarikçi, Mücbir Hal sonucu olarak işbu 

Sipariş kapsamında herhangi bir fiyat ayarlaması, tazminat veya diğer finansal 

destek hakkına sahip olmayacaktır.    

4. AMBALAJ VE BELGELEME 

4.1. Ambalaj. Tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere: (i) Ürünlerin güvenli ve uygun 

şekilde paketlenmesi ve etiketlenmesinden; (ii) 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions 'de bulunan ve 

Tedarikçi'nin okuduğunu kabul ettiği Küresel Ambalaj Gerekliliklerine ("Küresel 

Ambalaj Gereklilikleri") uymaktan ve (iii) Ürünlerin üretim, sevkiyat, transit ve/veya 

varış ülkelerindeki ambalajlanması, etiketlenmesi ve taşınması ile ilgili yürürlükteki tüm 

Kanunlara uymaktan sorumludur. Alıcı, aksini yazılı olarak kabul etmediği sürece, sipariş 

edilen Ürünlerin kısmi sevkiyatlarını kabul etmeyecektir.  Tedarikçi, makul gerekçesi 

olan durumlarda iade edilebilir ve yeniden kullanılabilir ürün kapları kullanacaktır. 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions
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4.2. Belgeleme. Uygun olduğunda, Tedarikçi ek bir ücret ödemeden derhal Alıcı'ya tüm 

Belgelerin çoğaltılabilir ana kopyalarının eksiksiz bir setini teslim edecektir. Belgeler, 

tüm ana kopyaları da dahil olmak üzere, Alıcı tarafından kabul edilebilir bir formatta ve 

dilde sağlanacaktır.  Bir Üründeki herhangi bir değişiklik Belgelerde bir değişiklik 

gerektiriyorsa, Tedarikçi değişikliği derhal Alıcı'ya bildirecek ve Alıcı'ya revize edilmiş 

Belgelerin çoğaltılabilir bir ana kopyasını ücretsiz olarak sağlayacaktır. Bu tür tüm revize 

edilmiş ana kopyalar yukarıda belirtilen biçimlendirme ve dil gereksinimlerine uygun 

olacaktır.  Alıcı, Tedarikçi'ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Belgelerin 

biçimlendirmesini ve dil gereksinimlerini değiştirebilir. "Belgeler", kullanım kılavuzları, 

çizimler, şemalar, tasarım geçmişi dosyaları, etiketler, işlevsel açıklamalar, Ürün 

açıklamaları, talimatları, operatör yardımcıları, promosyon materyalleri, videoları ve 

yedek parça listeleri dahil olmak üzere Ürünle ilgili tüm bilgilerin yanı sıra çalışma 

teorileri, servis sorun giderme tanımlamaları, test protokolleri ve Ürünlerin kullanımı, 

kurulumu, üretimi, işletilmesi, bakımı ve onarımı için gerekli talimatlarla ilgili tüm 

belgeler anlamına gelir. "Belgeler" terimi, Tedarikçi tarafından oluşturulan veya sağlanan 

yukarıdaki belgelerden herhangi birinin revize edilmiş tüm sürümlerini de içerir. 

5. DEĞİŞİKLİKLER 

5.1. Alıcı Değişiklikleri. Alıcı, işbu Sipariş kapsamında herhangi bir zamanda aşağıdakilerden 

herhangi birinde veya daha fazlasında değişiklik yapabilir: (a) çizimler, tasarımlar veya 

spesifikasyonlar; (b) sevkiyat veya paketleme yöntemi; (c) teslimat yeri ve zamanı; (d) 

Alıcı'nın temin edilen malının miktarı; (e) kalite; (f) miktar; veya (g) Ürünlerin kapsamı 

veya zamanlaması. Tedarikçi, söz konusu değişiklik Alıcı tarafından yazılı olarak 

sağlanana kadar herhangi bir değişikliği uygulamaya devam etmeyecektir.  Herhangi bir 

değişiklik, işbu Sipariş kapsamındaki herhangi bir işin maliyetinde veya programında bir 

artışa veya azalmaya neden olursa, uygun olduğu şekilde fiyat ve / veya teslimat 

programında yazılı olarak adil bir ayarlama yapılacaktır. Bu tür bir düzeltme için 

Tedarikçi'nin talep hakkı, Tedarikçi'nin değişikliği veya askıya alma bildirimini teslim 

almasından itibaren on (10) gün içinde ileri sürülmediği sürece feragat edilmiş 

sayılacaktır ve Tedarikçi'nin herhangi bir talebi yalnızca değişikliğin doğrudan bir sonucu 

olarak harcanması gereken makul, doğrudan maliyetleri içerebilir. 

5.2. Tedarikçi Değişiklikleri. Bir Ürünün biçimini, uyumunu, işlevini, güvenilirliğini, hizmete 

elverişliliğini, performansını, onaylanmış parça kalite planlarını, işlevsel 

değiştirilebilirliğini, mevzuata uygunluğunu, güvenliğini, seçeneklerini veya yedek 

parçalarının değiştirilebilirliğini veya arayüz kapasitesini etkileyebilecek malzeme, süreç 

veya yazılım değişiklikleri de dahil olmak üzere Tedarikçi tarafından önerilen 

değişiklikler, Alıcı'nın önceden yazılı onayı için yazılı bir değişiklik bildirimi ile birlikte 

Alıcı'nın değişiklik bildirimi sistemi kullanılarak sunulmalıdır. Sözü edilen değişiklikler, 

malzeme ve bileşen kaynaklarındaki değişiklikleri, ürünün durdurulmasını, üretim 

süreçlerindeki değişiklikleri, test prosedürlerini, üretim yerlerini, ekipmanın yerini 

değiştirmeyi veya Alt Yükleniciler tarafından öngörülen benzer değişiklikleri içerebilir. 

Alıcı değişikliği yazılı olarak onaylayana kadar böyle bir değişiklik gerçekleşmeyecek ve 
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bu değişikliklerden etkilenen Ürünler, Tedarikçi Alıcı'dan değişiklikler için yazılı onay 

alana kadar Alıcı'ya teslim edilmeyecektir. Tedarikçi, Alıcı tarafından verilen yazılı 

değişiklik prosedürlerine uymak da dahil olmak üzere, tüm değişikliklerle ilgili uygun 

belgeleri almaktan, tamamlamaktan ve sunmaktan sorumlu olacaktır. Tedarikçi tarafından 

temin süresini, minimum sipariş miktarını veya nakliyeye yönelik ortalama haftaları 

ayarlamak için önerilen değişiklikler GESP kullanılarak sunulmalıdır. 

5.3. Üretim Tesisi Transferi. Tedarikçi, Ürünleri yalnızca Alıcı tarafından yazılı olarak 

onaylanmış ve nitelendirilmiş Tedarikçi üretim tesisinde üretecektir. Tedarikçi'nin 

Ürünler için üretim tesisini devretmek istemesi durumunda, Alıcı'ya en az on iki (12) ay 

önceden yazılı bildirimde bulunacak ve bundan sonra Alıcı, Tedarikçi'nin teklif ettiği 

üretim tesisini nitelendirme sürecini üstlenecektir. Tedarikçi, Ürünlerin farklı bir üretim 

tesisine nakledilmesiyle ilgili tüm makul ve belgelenmiş masrafların finansmanından tek 

başına sorumlu olacaktır. Bu maliyetler şunları içerecektir: (i) Alıcı'nın önerilen üretim 

tesisini nitelendirmek için yaptığı seyahat ve zaman harcamaları, (ii) Alıcı'nın üretim 

doğrulaması ve onaylanması (malzemelerin kalifikasyonuna bağlı tekrarlanmayan 

mühendislik maliyetleri (NRE) dahil); ve (iii) bu devirle ilişkili Alıcı'nın tüm Mülkiyet 

devir masrafları. 
5.4. Askıya Alma. Alıcı'nın, Kanun, sözleşme veya hakkaniyet yoluyla sağlayabileceği diğer 

tüm haklara ve çözüm yollarına ek olarak, Alıcı'nın kendi mutlak takdirine bağlı olarak 

Tedarikçi tarafında herhangi bir ihlal veya uyumsuzluk olduğuna veya şüphesiz olacağına 

inanması durumunda,  Alıcı, Tedarikçi'ye on (10) gün önceden yazılı bildirimde 

bulunarak, işbu Sipariş kapsamındaki işin tümünün veya bir kısmının ifasını askıya 

alabilir ve doksan (90) günü geçmemek üzere uygun gördüğü süre boyunca herhangi bir 

süre boyunca ödemeyi durdurabilir. Askıya alma bildirimini aldıktan sonra Tedarikçi, 

devam etmekte olan tüm işleri, Tedarikçi'nin işbu Siparişin ifası için elinde bulundurduğu 

yapılmakta olan işleri, malzemeleri ve ekipmanı gerektiği gibi koruyarak ve uygun 

şekilde muhafaza ederek, belirtilen ölçüde işi derhal askıya alacaktır. Alıcı'nın talebi 

üzerine Tedarikçi, iş için malzeme, ekipman ve/veya hizmetler ile ilgili ödenmemiş satın 

alma siparişlerinin ve alt sözleşmelerinin kopyalarını derhal Alıcı'ya teslim edecek ve söz 

konusu satın alma siparişleri ve alt sözleşmelerle ilgili olarak Alıcı'nın yönlendirebileceği 

şekilde gerekli işlemleri yapacaktır. Alıcı, kendisi tarafından yürütülen bir araştırma veya 

denetimin, Alıcıyı mutlak olarak tatmin edecek şekilde Tedarikçi'nin işbu Siparişi ihlal 

etmediğini ortaya çıkarması halinde, cayma işleminin yürürlük tarihini ve kapsamını 

belirten yazılı bir bildirimde bulunarak askıya alınan işin tamamı veya bir kısmı ile ilgili 

olarak askıya alma işlemini geri alabilir. Tedarikçi, cayma işleminin bildirimde belirtilen 

yürürlük tarihinden itibaren gayretli performansına devam edecektir. Askıya alma 

nedeniyle herhangi bir işin yapılması için gereken süre veya maliyetteki artış veya 

azalmaya ilişkin tüm iddialar, yukarıdaki madde 5.1 uyarınca ve buna uygun olarak takip 

edilecektir. 

6. TEFTİŞ/TESTLER VE KALİTE. 
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6.1. Teftiş/Testler. Tedarikçi'nin iş kalitesini ve/veya işbu Siparişe uygunluğunu 

değerlendirmek için, Alıcı tarafından makul bir bildirimde bulunulması üzerine: (a) ham 

maddeler, bileşenler, düzenekler, devam eden işler dahil olmak üzere burada satın alınan 

Ürünlerle ilgili mallar, malzemeler ve hizmetler, aletler ve nihai ürünler, Ürünlerin 

üretildiği veya bulunduğu veya hizmetlerin ifa edildiği yerler dahil olmak üzere her 

yerde, bu Tedarikçi'nin tesislerinde veya başka bir yerde bile olsa, Alıcı'nın kendisi, 

müşterisi, temsilcisi veya düzenleyici makamlar tarafından teftiş ve teste tabi tutulacaktır; 

ve (b) Tedarikçi'nin tesisleri, defterleri ve kayıtları işbu Siparişle ilgili olarak Alıcı veya 

görevlendirdiği kişi tarafından teftiş ve denetime tabi olacaktır. Ayrıca, Alıcı'nın CE 

işaretli tıbbi cihazların üreticisi olarak Tedarikçiyi kritik tedarikçi olarak belirlemesi 

durumunda, Tedarikçi, düzenleyici makamların gerektirdiği şekilde üçüncü taraf 

denetçiler tarafından önceden haber verilmeksizin denetime tabi olacaktır. Tedarikçi'nin 

veya Alt Yüklenicilerinin tesislerinde herhangi bir teftiş, test, denetim veya benzeri 

gözetim faaliyeti yapılırsa, Tedarikçi, herhangi bir ek ücret talep etmeden: (i) denetçilerin 

güvenliği ve kolaylığı için tüm makul erişim ve yardımı sağlayacak ve (ii) güvenlikle 

ilgili endişeler için bir müfettiş tarafından talep edildiğinde tüm faaliyetlerin derhal 

durdurulması da dahil olmak üzere, müfettişler bu tesislerde bulundukları sürece, gerekli 

tüm önlemleri alacak ve uygun güvenlik prosedürlerini uygulayacaktır. Eğer bir 

müfettişin görüşüne göre, bu tesislerdeki müfettişlerin emniyeti, sağlığı veya güvenliği o 

noktadaki koşullar nedeniyle tehlikeye giriyorsa, Alıcı veya onun atadığı kişi, Bağlı 

Teşebbüsleri ve/veya onun veya onların ilgili müşterileri, söz konusu tesislerdeki 

personelinin bir kısmını veya tamamını bu tesislerden başka yere götürebilir ve Alıcı'nın, 

bunun Tedarikçi veya Alt Yüklenicileri üzerindeki herhangi bir etkisinden hiçbir 

yükümlülüğü olmayacaktır. Tedarikçi, soru formlarının doldurulması ve geri 

gönderilmesi ve konu hakkında bilgili temsilcilerinin hazır bulundurmak da dahil olmak 

üzere bu tür denetim ve teftişlerde iş birliği yapmayı kabul eder. Alıcı'nın teftişi veya 

teftişi yapmaması veya teftiş yoluyla kusurları tespit edememesi veya bunları 

reddetmemesi, Tedarikçi'nin işbu Sipariş kapsamındaki sorumluluklarını ortadan 

kaldırmaz veya Alıcı'ya yükümlülük yüklemez. 

6.2. Kalite 

a)  Kalite Koşulları. Alıcı tarafından talep edildiğinde Tedarikçi, gerçek zamanlı 

üretim ve süreç verilerini (“Kalite Verileri”) Alıcı tarafından talep edilen biçim 

ve şekilde derhal sunacaktır. Tedarikçi, işbu Siparişteki Ürünleri kapsayan, Alıcı 

ve müşterisi için kabul edilebilir ve ISO veya karşılaştırılabilir bir standart ve 

geçerli yasal gereklilikler, Alıcı'nın kalite politikası, işbu Siparişteki kalite 

gereklilikleri ve/veya taraflarca yazılı olarak kabul edilen diğer kalite 

gereklilikleri, varsa, taraflarca ayrı ayrı imzalanan ve buraya referans olarak dahil 

edilen Tedarikçi Kalite Gereklilikleri belgesi  de dahil olmak üzere gereklilikler 

(toplu olarak "Kalite Gereklilikleri" olarak anılacaktır) ile uyumlu bir denetim, 

test ve süreç kontrol sistemi ("Tedarikçi'nin Kalite Sistemi") sağlayacak ve 

sürdürecektir. Tedarikçi'nin Kalite Sisteminin Alıcı tarafından kabul edilmesi, 



EMEA + UK 
  

           

Sayfa 11 / 15 

 

 

 

GE HealthCare Standard Terms of Purchase – EMEA + UK (JANUARY 2023)
   

 
 

Tedarikçi'nin Alt Yüklenicilerine ilişkin yükümlülükleri de dahil olmak üzere 

işbu Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini ve/veya sorumluluğunu değiştirmez. 

Tedarikçi'nin Kalite Sisteminin, işbu Siparişin şartlarına uymaması durumunda 

Alıcı, Kalite Gereksinimlerini karşılamak için gerekli ek kalite güvence 

önlemlerini, masrafları Tedarikçi'ye ait olmak üzere, talep edebilir. Söz edilen bu 

önlemler, Alıcı'nın, Tedarikçi'nin Kalite Sistemindeki eksiklikleri veya Alıcı'nın 

Kalite Gereksinimlerinde belirtilebilecek veya taraflar tarafından yazılı olarak 

uzlaşılmış olan, diğer önlem veya gereklilikleri gidermek için Tedarikçi'nin 

tesis(ler)ine Alıcı tarafından onaylanmış üçüncü kişi olarak kalite 

denetçi(ler)ini/müfettiş(ler)ini yerleştirmesini zorunlu kılmasını içerebilir. 

Tedarikçi, tüm test ve teftiş verileri de dahil olmak üzere, Tedarikçi'nin Kalite 

Sistemi ile ilgili kayıtları eksiksiz tutacak ve bu tür kayıtları, (a) Ürünlerin ömrü 

artı yedi (7) yıl; (b) işbu Sipariş için geçerli olan şartnamelerde belirtilen süre; (c) 

Kalite Gereksinimlerinde belirtilen süre; veya (d) yürürlükteki Kanunun 

gerektirdiği sürelerden hangisi daha uzun ise bu süre boyunca, Alıcı ve Alıcı'nın 

müşterileri için hazır durumda bulunduracaktır. Eğer Tedarikçi, Ürünlerin 

üreticisi değilse, Ürünlerin orijinal üreticilerine kadar takip edilebilirliklerini 

uygunluk sertifikası/kabul veri kaydı üzerinde tasdik edecektir. Tedarikçi, 

Ürünlerin izlenebilirliğini onaylayamazsa, Alıcı'nın yazılı onayını almadan bu 

Ürünleri Alıcı'ya göndermeyecektir. Çizimlerin Alıcı tarafından herhangi bir 

şekilde gözden geçirilmesi veya onaylanması, Tedarikçi'ye kolaylık sağlamak 

için gerçekleştirilmiş olup,  Tedarikçi'nin işbu Siparişin tüm gerekliliklerini 

karşılama sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. 

b)  Ürünlerin Geri Çağrılması. Alıcı, işbu Sipariş kapsamında satın alınan 

bir Ürünü veya işbu Sipariş kapsamında satın alınan bir Ürünü içeren bir Alıcı 

ürününü içeren bir geri çağırma, sahada değişiklik, düzeltme veya kaldırmanın 

("Saha Eylemi") Tedarikçi'nin sorumluluğu altında olan bir kusurdan, 

uyumsuzluktan veya uyumsuzluktan kaynaklandığını belirlerse; Tedarikçi, 

Alıcı'nın herhangi bir Saha Eylemi ile bağlantılı olarak maruz kaldığı makul 

maliyet ve masraflarından, (i) etkilenen Ürünlerin araştırılması ve/veya 

incelenmesi; (ii) Alıcı'nın müşterilerinin bilgilendirilmesi; (iii) Ürünlerin 

onarılması veya onarımının elverişsiz veya imkansız olduğu durumlarda, geri 

çağrılan Ürünlerin yeniden satın alınması veya değiştirilmesi; (iv) geri çağrılan 

Ürünlerin paketlenmesi ve nakliyesi; (v) onarılan Ürünlerin yeniden kurulması 

ve/veya yeniden satın alınan veya değiştirilen Ürünlerin kurulması; ve (vi) medya 

bildirimleri dahil olmak üzere, masraflarını tazmin edecek ve zarardan ari 

tutacaktır. Taraflardan her biri, bu tür bir istişarenin Kanunun gerektirdiği süre 

zarfında yapılacak bir bildirimi engellediği durumlar haricinde, bu tür bir Saha 

Eylemi veya potansiyel güvenlik tehlikeleri ile ilgili olarak halka veya bir devlet 

kurumuna herhangi bir açıklama yapmadan önce diğer tarafa danışacaktır. 
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c)  Ürünle İlgili Endişeler. Tedarikçi, herhangi bir Ürünün taşınmasında, 

işlenmesinde veya kullanımında ve/veya herhangi bir hizmetin ifasında var 

olduğu bilinen veya var olduğuna inanılan herhangi bir potansiyel tehlikeyle 

("Ürünle İlgili Endişeler") ilgili olarak elinde bulunan veya makul şekilde 

ulaşabileceği tüm bilgilerin Alıcı tarafından, Ürünlerin teslimatından ve/veya 

hizmetlerin ifasından önce yazılı olarak alınmasını sağlayacaktır. Tedarikçi, 

Ürünlerin tesliminden veya hizmetlerin başlamasından sonra herhangi bir 

zamanda Ürünle İlgili Endişeler’den haberdar olursa, derhal: (i) Alıcıyı yazılı 

olarak bilgilendirecek; ve (ii) Alıcı'nın isteyebileceği ek bilgi ve Belgeleri 

sağlayacaktır. 

7. KABUL/ RET 

7.1. İşbu Sipariş uyarınca ve Tedarikçi'den veya doğrudan veya dolaylı bir Alt Yüklenici 

tarafından sağlanan kapsamla ilişkili Ürünlerden herhangi birinin teslimatından sonraki 

otuz (30) gün içinde (“Teftiş Dönemi”) kusurlu olduğu veya geçerli Kalite 

Gereksinimleri ve şartnameleri dahil olmak üzere işbu Siparişin gerekliliklerine uygun 

olmadığı tespit edilirse, Alıcı, Kanun, sözleşme ve/veya hakkaniyet ile sahip olabileceği 

diğer haklara, çarelere ve seçeneklere ek olarak, kendi tercihine göre ve kendi takdirine 

bağlı olarak: (a) Tedarikçi'nin masrafları kendisine ait olmak üzere hizmetlerin herhangi 

bir kusurlu kısmını derhal yeniden ifa etmesini ve/veya Tedarikçi'nin uygun olmayan 

Ürünleri derhal onarmasını veya işbu Siparişin tüm gerekliliklerine uyan Ürünlerle 

değiştirmesini talep edebilir; b) tüm kusurları gidermek ve/veya Ürünleri işbu Siparişin 

tüm gerekliliklerine uygun hale getirmek için gerekli olabilecek eylemleri 

gerçekleştirebilir; ki bu durumda ilgili tüm masraflar ve harcamalar (malzeme, işçilik ve 

elleçleme ve katma değerli işleme veya diğer hizmetlerin gerekli herhangi bir şekilde 

yeniden gerçekleştirilmesi maliyetleri dahil) ve diğer makul ücretler, Tedarikçi tarafından 

karşılanacaktır; (c) bu tür Ürünlerin tümünü veya herhangi bir kısmını reddedebilir 

ve/veya riski ve masrafları Tedarikçi'ye ait olmak üzere iade edebilir; (d) ödemenin 

tamamını veya bir kısmını alıkoyabilir; ve/veya (e) işbu Siparişi yükümlülük altına 

girmeden iptal edebilir. Alıcı ayrıca, yalnızca Alıcı tarafından belirleneceği üzere, 

Ürünlerin makul bir örneklemesine dayalı olarak tüm Siparişi reddedebilir. Herhangi bir 

onarım veya değiştirme için, Tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere, işbu 

Siparişe uygunluğu doğrulamak için Alıcı tarafından talep edilen testleri 

gerçekleştirecektir. İşbu Sipariş kapsamındaki Ürünler için Alıcı tarafından Muayene 

Süresinin bitiminden önce veya sona erdikten sonra kısmen veya tamamen ödeme 

yapılması: (i) Alıcı'nın Ürünleri kabul ettiği anlamına gelmez; (ii) uygun olmayan 

Ürünlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Tedarikçi'nin işbu Sipariş kapsamındaki 

sorumluluklarını, garantilerini veya beyanlarını etkilemez; veya (iii) Kanunen veya 

hakkaniyete göre Alıcı'nın kullanabileceği haklardan veya çözüm yollarından feragat 

etmesi sonucunu doğurmaz.  

7.2. Tedarikçi, Alıcı bu Ürünleri reddetse de reddetmese de, uygun olmayan Ürünler 

nedeniyle Alıcı tarafından yapılan tüm masraf ve harcamalardan sorumlu olacaktır. Alıcı, 
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Tedarikçi için,  kusurlu malzemelerin maliyetini, uygun olmayan Ürünlerin fiyatının 

yüzde on beşine (%15) eşit bir elleçleme ücretini, nakliye ücretlerini, arızi malzeme ve 

işçilik maliyetlerini, sıralama ve yeniden işleme giderleri, doğrudan uygun olmayan 

Ürünlerin neden olduğu üretim kayıplarını (geç teslimat dahil) ve Alıcı'nın zarar 

görmesine neden olan diğer fiili maliyetler de dahil olmak üzere işbu madde altında 

Tedarikçi'nin sorumlu olacağı tüm masraf ve harcamaların dökümünü yapacaktır.  

8. TEKEFFÜLLER 

8.1. Tedarikçi, ister Tedarikçi ister herhangi bir Alt Yüklenici tarafından sağlanmış olsun, 

işbu Sipariş uyarınca sağlanan tüm Ürünlerin: (a) tüm iddialardan, rehinlerden, teminat 

haklarından veya yükümlülüklerden muaf olduğunu (Alıcı aracılığıyla ortaya çıkanlar 

dışında); (b) yeni ve satılabilir kalitede olduklarını ve kullanılmamış, yeniden yapılmamış 

veya yenilenmiş malzemeden yapılmamış olduklarını; (c) mülkiyet, işçilik ve 

malzemedeki tüm gizli veya gizli olmayan kusurlardan muaf olduklarını; (d) tasarımdaki 

tüm kusurlardan muaf ve Tedarikçi'nin bildiği (veya öğrenmesi için sebepler olan) 

Alıcı'nın veya müşterilerinin Ürünleri kullanmayı amaçladıkları özel amaca uygun 

olduğunu ; (e) Alıcı tarafından onaylanan veya kabul edilen tüm şartnamelere, 

numunelere, çizimlere, tasarımlara, tanımlara, talimatlara, planlara, son kullanıcı 

belgelerine, diğer Belgelere ve diğer gereksinimlere tam olarak uygun olarak üretildiğini 

ve sağlandığını; (f) Tedarikçi veya onun onaylı Alt Yüklenicileri tarafından Tedarikçi'nin 

talimatı altında üretildiğini, işlendiğini ve monte edildiğini; (g) amaçlanan kullanım için 

güvenli olduklarını, zehirli olmadıklarını ve kişiler veya çevreleri için hiçbir olağandışı 

tehlike arz etmediklerini; (h) tüm Kalite Gerekliliklerine uyduklarını; (i) gerektiği şekilde 

510(k) izinlerini ve CE işareti dahil olmak üzere geçerli tüm düzenleyici sertifikaları 

almış olduklarını; ve (j) (Ürünlerin kullanımı ve/veya dağıtımının yanı sıra) hiçbir üçüncü 

kişinin, bu kişilerin önceden rızası olmaksızın, herhangi bir patenti, telif hakkını, ticari 

sırrı, ticari markayı veya diğer fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediklerini veya kötüye 

kullanılmadıklarını garanti eder.  

8.2. Tedarikçi, ister Tedarikçi ister herhangi bir Alt Yüklenici tarafından sağlansın, işbu 

Sipariş uyarınca sağlanan tüm hizmetlerin: (a) zamanında, profesyonelce ve ustaca yerine 

getirileceğini; (b) Alıcı'nın tüm gereksinimlerine, özelliklerine, çizimlerine, planlarına, 

talimatlarına, son kullanıcı belgelerine, diğer Belgelere, örneklere ve diğer açıklamalara 

tam olarak uyacağını; ve (c) herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir patentini, telif 

hakkını, ticari sırrını, ticari markasını veya diğer fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini 

veya haksız olarak almadığını veya kötüye kullanmadığını Taahhüt eder. 

8.3. Yukarıdaki madde 8.1(c) ve 8.1(e)'de belirtilen garantiler, Ürünlerin gelecekteki 

performansını kapsarlar, Alıcı'nın yukarıdaki madde 7 uyarınca kabulünden itibaren 

yirmi dört (24) aylık bir süre için geçerlidirler ve üçüncü kişi bileşenlerine ilişkin 

garantilerle bağlantılı olanların geçerlilik süresi yirmi dört (24) ayı aşabilir.  Tedarikçi'nin 

işbu Siparişte belirtilen diğer tüm garantileri süresizdir. Burada diğer garantiler : (a) 

Ürünlerin Alıcı, distribütörleri, alt distribütörleri, kanal ortakları, alt lisans sahipleri ve 

müşterileri tarafından denetlenmesi, kabul edilmesi ve kullanılması durumunda 
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geçerliliğini korur; (b) Alıcı'nın ve haleflerinin, devralanlarının, distribütörlerinin, alt 

distribütörlerinin, kanal ortaklarının ve müşterilerinin yararınadır; ve (c) Alıcı'nın aksi 

takdirde yazılı olarak kabul edebileceği veya Kanun tarafından sağlanan garantilere, 

haklara ve/veya çözüm yollarına ektir. 

8.4. Alıcı, Tedarikçi'nin iade sürecini kullanarak (Tedarikçi'nin söz konusu iade sürecini 

garanti süresi içinde Alıcı'ya yazılı olarak talep etmesi halinde) işbu Siparişte belirtilen 

beyan ve garantilere uymayan herhangi bir Ürünü (“Uygun Olmayan Ürün(ler)”) iade 

edebilir veya Tedarikçi'ye iade etmiş olabilir veya herhangi bir hizmetin yeniden ifasını 

talep edebilir. Tedarikçi'nin tesisine iade edilen Uygun Olmayan Ürünlerin tüm nakliye, 

sigorta ve elleçleme ücretleri (Alıcı'ya veya müşterisine iade nakliyesi dahil) Tedarikçi 

tarafından önceden ödenecektir. Alıcı'nın talebi üzerine Tedarikçi, tüm Uygun Olmayan 

Ürünlerin ve onarılan veya değiştirilen Ürünlerin Tedarikçi'ye gönderilmesi/alınması için 

nakliye hesap numarasını sağlayacaktır veya Alıcı'nın takdirine bağlı olarak, Alıcı Uygun 

Olmayan Ürünleri kendi taşıyıcısını kullanarak gönderebilir ve her bir Uygun Olmayan 

Ürünün satın alma fiyatının %7’si kadar işlem ücreti uygulayabilir. Uygun Olmayan 

Ürünler için kayıp riski, Uygun Olmayan Ürün taşıyıcıya teslim edildiği zaman 

Tedarikçi'ye geçecektir. Tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere: (i) Alıcı'nın 

önceden onayını alarak, Uygun Olmayan Ürünü tüm beyanlara ve garantilere (tüm Kalite 

Gereksinimleri ve şartnameler dahil olarak) uygun hale getirmek için ya değiştirecek ya 

da onaracak ve (ii) değiştirilen ya da onarılan Ürünü, Tedarikçi'nin Uygun Olmayan 

Ürünü teslim almasından sonraki beş (5) gün içinde Alıcı tarafından yazılı olarak 

belirtilen adres ve kuruluşa teslim edecektir; ancak, Alıcı'nın Ürün kurulumundan itibaren 

yedi (7) gün içinde uygunsuzluk bildiriminde bulunması ve değişimin Tedarikçi 

tarafından onaylanması durumunda, Tedarikçi'nin onarım yerine Uygun Olmayan Ürünü 

değiştireceği şartıyla teslim edecektir. Onarılan veya değiştirilen Ürünün teslim 

edilmesinin bu beş günlük süreden daha uzun sürmesi halinde, Tedarikçi söz konusu beş 

günlük sürenin sona ermesinden önce söz konusu durumu derhal Alıcı'ya yazılı olarak 

bildirecektir. Tedarikçi, Ürünü otuz (30) gün içinde onaramaz ve iade edemezse, 

(Alıcı'nın yazılı talimatı üzerine) aşağıdaki madde 8.5 uyarınca Alıcı'ya tam para iadesi 

yapacaktır. Onarılan veya değiştirilen herhangi bir Ürün veya bunun bir parçası veya 

yeniden gerçekleştirilen hizmetler, yukarıda belirtilenlerle aynı koşullarda garantiler 

taşıyacaktır. Herhangi bir onarım veya değiştirme için, Tedarikçi, masrafları kendisine ait 

olmak üzere, işbu Siparişe uygunluğu doğrulamak için Alıcı tarafından talep edilen 

testleri gerçekleştirecektir. 

8.5. Yukarıdaki madde 8.4'te belirtilen çözümlere ek olarak Tedarikçi ayrıca, tüm Saha 

Mühendisi (FE) işçilik ve malzeme maliyetleri (işçilik ve seyahat masrafları dahil olmak 

üzere) ile ilişkili maliyetler dahil olmak üzere, Uygun Olmayan Ürünlerin 

değiştirilmesiyle ilgili tüm masraf ve harcamaları Alıcı'ya derhal tazmin edecektir. 

Tedarikçi, söz konusu herhangi bir geri ödeme, harcama ve masraf için Alıcı'nın yolladığı 

faturaları, söz konusu faturayı aldıktan sonraki otuz (30) gün içinde banka havalesi veya 

çek yoluyla ödeyecektir. Alıcı bunun yerine, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve 
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herhangi bir zamanda, işbu madde ile ilişkili olarak ödenmesi gereken meblağ(ları) kredi 

veya mahsuplaşma olarak kullanmayı seçebilir ve Alıcı, işbu Sipariş kapsamında 

Tedarikçi'ye borçlu olduğu herhangi bir meblağ(lar) için bu kredi veya mahsuplaşmayı 

kullanabilir. Tedarikçi, sahada bulunan herhangi bir Ürün sorunuyla ilgili temel nedenleri 

belirlemek için Alıcı'nın ihtiyaç duyabileceği desteği Alıcı'ya sağlayacak ve/veya Alıcı 

tarafından belirli aralıklarla talep edildiği şekilde Ürünle ilgili onarımlar için MTBF 

(Arızalar Arasındaki Ortalama Süre) verilerini sağlayacaktır. 

8.6. Veri Silme Gereksinimleri. Tedarikçi, kendisine iade edilmiş Uygun Olmayan Ürünün 

elektronik veya manyetik ortamını (sabit diskler, ATA katı hal sürücüleri, SCSI SSD'ler, 

USB çıkarılabilir medya, bellek kartları ve kartlar ve cihazlar üzerindeki gömülü flaş gibi 

flaş tabanlı depolama aygıtları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Alıcı veya 

herhangi bir üçüncü şahıs tarafından Uygun Olmayan Ürünün yeniden yayınlanmasından 

veya yeniden kullanılmasından önce, güvenli bir şekilde silerek Uygun Olmayan Üründe 

bulunabilecek verilerin yetkisiz olarak ifşa edilmesini önleyecektir. Burada gerekli olan 

güvenli silme, Medya Sanitasyonu için Ulusal Standartlar ve Teknoloji Yönergeleri ile 

tutarlı bir şekilde "00" veya "11" hexlerinin tek geçişte üzerine yazılmasıyla 

tamamlanacaktır. Bu güvenli silme işleminin tamamlanmasını müteakip, Tedarikçi hiçbir 

kullanılabilir verinin standart yazılım yöntemleri kullanılarak kurtarılamayacağını 

onaylayacak ve belgeleyecektir. 

8.7. Tedarikçi, Tedarikçi'nin Alt Yüklenicilerinden aldığı tüm ek garantileri Alıcı'ya ve 

müşterilerine vermeyi kabul eder. Tedarikçi, Tedarikçi'nin tüm Alt Yüklenicilerinden 

doğrudan veya dolaylı olarak satın alınan veya onlar tarafından gerçekleştirilen tüm 

malzeme, alt bileşenler ve hizmetlerden Alıcı'ya karşı sorumlu olacaktır. Tedarikçi, işbu 

GE Healthcare Standart Satın Alma Şartnamesini Alt Yüklenicilerine aktarmak için ticari 

açıdan makul çabayı gösterecektir veya en azından, işbu madde nezdinde, Alt 

Yüklenicileri ile yaptığı tüm sözleşmelerin hükümlerinin, garanti ve tazmin hükümleri de 

dahil olmak üzere, işbu Siparişin hükümleri ile uyumlu olduğunu ve daha az katı 

olmadıklarını garanti ve beyan eder. Tedarikçi, bu tür hükümleri kendi adına ve Alıcı'nın 

yararına uygulayacaktır ve Tedarikçi'nin bu tür tedarikçilerle olan şartlarını yerine 

getirmemesi halinde, Alıcı işbu vesile ile Tedarikçi'nin bu tür tedarikçilerle olan 

sözleşme(ler)inin üçüncü taraf lehtarı olarak kabul edilir ve burada masrafları 

Tedarikçi'ye ait olmak üzere Tedarikçi yerine bu tür şartları uygulama hakkını elde eder. 

YUKARIDAKİ HUSUSLARA BAKILMAKSIZIN TARAFLAR, TEDARİKÇİNİN 

ALT YÜKLENİCİLERİYLE İLGİLİ GARANTİ, TAZMİNAT VE/VEYA 

ÇÖZÜMLERDEKİ BOŞLUKLARDAN KAYNAKLANAN TÜM RİSKLERİN 

TEDARİKÇİYE AİT OLACAĞINI VE BU RİSKLERİN TEDARİKÇİNİN BU 

KAPSAMDA ALICIYA KARŞI GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ VEYA 

SORUMLULUĞUNU SINIRLAMAYACAĞINI AÇIKÇA KABUL ETMİŞLERDİR. 

9. ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİ 

9.1. Onarım, revizyon ve/veya bakım hizmetleri için Tedarikçi'ye gönderilen tüm Ürünlerle 

ilgili olarak: (a) Tedarikçi, Ürünlerin garanti kapsamını belirlemek için gönderilerin ve 
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makbuzların kaydını tutacak ve her takvim çeyreğinin başında hemen önceki takvim 

çeyreğinde onarılan veya değiştirilen Ürünleri ve bu tür Ürünlerin garanti kapsamında 

olup olmadığını belirten yazılı bir rapor GEHC’ye sağlayacaktır.(b) Alıcı'nın makul talebi 

üzerine Tedarikçi, Tedarikçi'nin sitesinde Uygun Olmayan Ürünlerin ve Hizmet 

Ürünlerinin fiziksel bir envanterini çıkaracak ve Alıcı'ya yazılı bir rapor sunacaktır. 

Tedarikçi, Alıcı'nın kayıtları ile Tedarikçi'nin bu tür fiziksel envantere ilişkin kayıtları 

arasındaki herhangi bir tutarsızlığın belirlenmesinde Alıcı'ya makul ölçüde yardımcı 

olacaktır. Tedarikçi kayıtları kaybederse, zarar verirse veya Alıcı tarafından iade edilen 

Ürünlerin hesabını başka bir şekilde veremezse, Alıcı'ya Ürünün değerine dayalı olarak 

bir kredi, çek veya ikame ürün sağlayacaktır. (c) Tedarikçi, Ürünlerin Alıcı ile Tedarikçi 

arasındaki akışını izlemek için Elektronik Onarım Takibi ("eRT") veya Alıcı'nın 

onayladığı eşdeğer bir sistemi içeren Alıcı'nın kaynaklarını günlük olarak kullanacaktır. 

Tedarikçi, söz konusu Ürünü teslim aldığından sonraki bir (1) iş günü içinde eRT'deki 

Alıcı'nın Sipariş durumunu "Yolda"dan "Tedarikçide"ye değiştirmelidir. Tedarikçi, 

Tedarikçi'nin söz konusu Ürünü Alıcı'ya geri göndermesinden sonraki bir (1) iş günü 

içinde eRT'deki Alıcı'nın Sipariş durumunu "Tedarikçide"den "Alıcı'ya İade Edildi"ye 

değiştirmelidir. Tedarikçi, eRT'yi aşağıdaki amaçlarla kullanmaktan sorumludur: (i) iade 

edilen her Ürünün garanti kapsamında olup olmadığını belirlemek; ve (ii) aşağıdakilerden 

herhangi biri için Alıcı'nın yazılı ön onayını talep etmek: ürünle ilgili standart dışı onarım 

için fiyat değişiklikleri, hurda, yanlış tanımlama ve/veya yanlış yönlendirilmiş gönderiler. 

(d) Tedarikçi, Alıcı'nın bilgi sistemlerini (ör. eRT, GESP) yönetmek ve Alıcı'ya tüm 

sevkiyat taahhüt tarihlerini bildirmek, değişiklik talepleri için yetki talep etmek veya bu 

tür sevkiyatlarla ilgili sorunları iletmek için tek bir irtibat noktası atayacaktır. Alıcı, 

Tedarikçi'ye, kendi mutlak takdirine bağlı olarak, var olan koşullar altında makul ve 

gerekli olduğuna karar verdiği şekilde, ilgili Alıcı kaynakları için tek bir irtibat noktası, 

Alıcı kaynaklarını kullanmak için gerekli eğitimi ve gerekli Alıcı kaynaklarına erişimi 

sağlayacaktır. (e) Tedarikçi, kaybı en aza indirmek için, söz konusu Alıcı'nın 

kaynaklarının kullanımı yoluyla tüm Ürünlerin etkin bir şekilde takibini sağlayacaktır. 

Tedarikçi, Ürünlerin nakliyesi veya takibi ile ilgili sorunları, Destek Merkezi İş Akışı 

formları veya Alıcı'nın Tedarikçi'den makul olarak talep ettiği herhangi başka bir diğer 

süreç aracılığıyla Alıcı'nın onarım ekibine derhal iletecektir. Bu tür sorunlar şunları içerir, 

ancak bunlarla sınırlı değildir: hatalı sevk edilen Ürünler, eRT'de olmayan onarım 

Siparişleri ve evraksız alınan Ürünler. 

9.2. Alıcı'nın garanti kapsamı dışında kalan Ürünler için onarım, revizyon ve/veya bakım 

hizmetleri ("Hizmet Ürünleri") satın alması durumunda, aşağıdaki ek koşullar geçerli 

olacaktır: (a) Hizmet Ürünleri "Ürünler" olarak kabul edilir ve işbu Siparişin koşullarına 

tabiidirler. (b) Alıcı, bir Hizmet Ürününün Tedarikçi tarafından onarılması veya hurdaya 

çıkarılması ve Alıcı'nın belirlediği bir tesise iade edilmesi gerekip gerekmediğini 

belirleme konusunda tek yetkili olacaktır. Tedarikçi, Alıcı'nın önceden yazılı iznini 

almadan hiçbir Hizmet Ürününü hurdaya çıkarmayacaktır. (c) Alıcı'nın hurdaya 

çıkarılmasına izin verdiği Hizmet Ürününün mülkiyeti ve kaybolma riski, bu tür bir 
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çıkarma ve takas üzerine Tedarikçi'ye geçecektir. Tedarikçi, Hizmet Ürünlerinin elden 

çıkarılması ve/veya hurdaya ayrılmasıyla ilgili olarak Alıcı'nın yazılı talimatlarına 

uyacağını garanti eder. Tedarikçi, kusurlu Ürünlerin yetkisiz veya uygunsuz kullanımı, 

dağıtımı, elden çıkarılması veya hurdaya çıkarılmasından kaynaklanan her türlü iddiaya 

karşı Alıcıyı muaf tutmayı, savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi 

işbu Şartname ile kabul eder. (d) Madde 9.2(c)'de belirtilenler dışında, Hizmet 

Ürünlerinin mülkiyeti her zaman münhasıran Alıcı'ya veya müşterisine ait olacaktır ve 

Tedarikçi, herhangi bir Hizmet Ürününün üzerine herhangi bir haciz veya yükümlülük 

biçimi yerleştirecek eylemlerde bulunmayacağını veya bunun gibi eylemlerde 

bulunulmasına sebebiyet vermeyeceğini garanti eder. Tedarikçi'nin Hizmet Ürünleri 

üzerinde tamamen veya kısmen hiçbir hakkı, lisansı veya mülkiyeti yoktur. (e) Tedarikçi, 

Hizmet Ürünleri için fiyatlandırmayı, işçilik ücreti, malzeme fiyatı, genel giderler ve 

marjlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, maliyetli bir malzeme listesi 

kullanarak iletecektir. Tedarikçi, herhangi bir onarım maliyetinin işbu Siparişte uzlaşılan 

sözleşme fiyatını aşması durumunda Alıcı'ya yazılı bildirimde bulunacaktır ve Alıcı, eRT 

aracılığıyla Tedarikçi'ye yazılı yetki vermediği sürece Tedarikçi böyle bir onarıma 

başlamayacaktır. 

10. FESİH 

10.1. Sebepsiz Fesih. Alıcı, herhangi bir zamanda Tedarikçi'ye yazılı bildirimde 

bulunarak işbu Siparişin tamamını veya bir kısmını sebep göstermeksiniz feshedebilir. 

Aksi yöndeki herhangi bir hüküm dikkate alınmaksızın, Alıcı'nın bu tür bir feshi için 

Alıcı'nın yükümlülüğü ve Tedarikçi'nin münhasır telafisi, söz konusu feshin yürürlük 

tarihinden önce Alıcı tarafından yazılı olarak teslim edilen ve kabul edilen Ürünler için 

Alıcı'ya yapacağı ödeme ile sınırlıdır. 

10.2. Temerrüde Düşme Sebebi ile Fesih. Tedarikçi'nin işbu Siparişin herhangi bir 

şartına uymaması veya Alıcı'nın makul yargısına göre işbu Siparişin ifasını tehlikeye 

sokacak bir ilerleme kaydetmemesi durumunda Alıcı, yükümlülüğü olmaksızın, yazılı 

temerrüt bildirimi ile işbu Siparişin tamamını veya bir kısmını feshedebilir. Söz konusu 

fesih, Tedarikçi'nin söz konusu arızayı Alıcı'nın yazılı temerrüt bildirimini almasından 

itibaren 10 gün içinde düzeltmemesi durumunda geçerli olacaktır; ancak eğer Alıcı'nın 

feshi, Tedarikçi'nin işbu Siparişin 14, 18 veya 19. Maddelerini ihlali nedeniyle ise, o 

zaman fesih, Tedarikçi'nin Alıcı'nın yazılı temerrüt bildirimini almasından hemen sonra 

geçerli olacaktır. Feshin ardından, Alıcı masrafları Tedarikçi'ye ait olmak üzere ve uygun 

gördüğü şartlara göre bu şekilde feshedilenlere benzer Ürünler tedarik edebilir ve 

Tedarikçi, bu tür Ürünler için herhangi bir fazla maliyet ve diğer ilgili masraflardan 

Alıcı'ya karşı sorumlu olacaktır. Tedarikçi, Alıcı tarafından feshedilmediği sürece işbu 

Siparişi yerine getirmeye devam edecektir. Tedarikçi herhangi bir nedenle işbu Siparişin 

herhangi bir şartına uymada zorluk yaşarsa, Alıcı’yı derhal yazılı olarak 

bilgilendirecektir. İşbu Şartnamedeki diğer haklar kısıtlanmaksızın, Alıcı eğer bir 

teslimatı teslim tarihi geçtikten sonra kabul ederse, teslimatı en hızlı şekilde talep edebilir 

ve buna bağlı nakliye ve taşımanın toplam maliyeti Tedarikçi tarafından karşılanacaktır. 
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Alıcı'nın işbu maddedeki hakları ve çareleri, Kanun, hakkaniyet veya işbu Sipariş 

kapsamında sağlanan diğer haklara ve çarelere ektir. 

10.3. Aciz Hali (Borçlarını Ödeyememe Hali) Sebebi İle Fesih. Tedarikçi (a) tasfiye 

sürecine girerse veya iş yapmayı durdurursa; (b) vadesi gelen borçlarını ödeyemez hale 

gelirse; veya (c) veya başka herhangi bir tüzel kişi, Tedarikçi'nin borçlarının tasfiyesi için 

aczi, kayyum, iflas veya başka herhangi bir dava açarsa, Alıcı, fesihten sonra makul bir 

süre içinde tamamlanan, teslim edilen ve kabul edilen Ürünler hariç olmak üzere (bu 

Ürünler hakkında işbu Sipariş fiyatı üzerinden ödeme sağlanacaktır), yürürlükteki 

Kanunların izin verdiği azami ölçüde herhangi bir yükümlülük altına girmeden işbu 

Siparişi derhal feshedebilir.  

10.4. Tedarikçi'nin Fesih Sürecindeki Sorumlulukları. Tedarikçi'nin işbu Siparişin 

feshine ilişkin bir bildirim alması üzerine, Tedarikçi derhal: (a) bildirimde belirtildiği 

şekilde işi durduracaktır; (b) işbu Siparişin feshedilen kısmıyla ilgili başka bir alt 

sözleşme/sipariş vermeyecektir; (c) feshedilen işle ilgili oldukları ölçüde tüm alt 

sözleşmeleri/siparişleri feshedecek veya Alıcı tarafından talep edilmesi halinde 

devredecek; ve (d) tüm tamamlanmış işleri, devam eden işleri, tasarımları, çizimleri, 

şartnameleri, belgeleri ve bu tür işlerle bağlantılı olarak gereken ve/veya üretilmiş 

malzemeleri teslim edecektir. 

11. ALICI’NIN MÜLKÜ.  Herhangi bir açıklama, araç, malzeme, plan, çizim, yazılım, bilgi 

birikimi, belge, fikri mülkiyet, ekipman veya malzemenin bilgi veya veri derlemesi dahil olmak 

üzere tüm maddi ve gayri maddi varlıklar: (a) Alıcı tarafından Tedarikçi'ye sağlanan veya 

lisanslanan; (b) Alıcı'nın özellikle bedelini ödediği; veya (c) Alıcı'nın Fikri Mülkiyet Hakları 

(aşağıda madde 12'de tanımlanmıştır) ile yaratılan Alıcı'nın kişisel mülkiyeti (topluca "Alıcı'nın 

Mülkü") olacaktır ve öyle kalacaktır. Alıcı tarafından Tedarikçi'ye sağlanan bu Alıcı Mülkü, 

Tedarikçi tarafından "OLDUĞU GİBİ" ve "OLDUĞU YERDE” şartlarıyla ve tüm kusurlarıyla 

ve açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın kabul edilecek ve Tedarikçi tarafından riski 

kendisine ait olmak üzere ve sadece Alıcı için işbu Siparişi yerine getirmek amacıyla 

kullanılacaktır.  Tedarikçi, Alıcı'nın açık yazılı onayını almadan, Alıcı'nın Mülkü yerine başka 

herhangi bir mülkü ikame etmeyecektir. Alıcı'dan bir kaldırma talebi alır almaz, Tedarikçi, 

Alıcı'nın Mülkünü (maddi ise) nakliye için hazırlayacak ve masrafları Tedarikçi tarafından 

karşılanmak üzere, Tedarikçi tarafından ilk olarak alındığı durumda, makul aşınma ve yıpranma 

hariç, Alıcı'ya teslim edecektir. Alıcı'nın Mülkünü (maddi ise) kullanmadan önce Tedarikçi, 

mülkü inceleyecek ve personelini ve diğer yetkili kullanıcıları mülkün güvenli ve uygun şekilde 

çalıştırılması konusunda eğitecektir. Ek olarak, Tedarikçi: (i) Alıcı'nın Mülkünü 

yükümlülüklerden muaf tutacak ve (maddi ise), zararı Alıcı'ya ödenecek olan yenileme 

maliyetine eşit bir meblağda masrafları kendisine ait olmak üzere sigortalı tutacaktır; (ii) Alıcı'ya 

ait olduğunu açıkça işaretleyecek veya başka bir şekilde yeterli olacak şekilde tanımlayacak 

(maddi ise); (iii) Tedarikçi'nin ve Tedarikçi'nin kontrolü altındaki üçüncü şahısların sahip olduğu 

mülklerinden ayrı ve ayrı olarak depolayacak (maddi ise); (iv) uygun şekilde ve Alıcı ve/veya 

orijinal üretici tarafından sağlanan veya Tedarikçi'ye teslim edildiğinde beraberinde gelen taşıma 

ve depolama (maddi ise) gerekliliklerine uygun olarak muhafaza edecek; (v) kullanımını 
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denetleyecek; ve (vi) ifşa etmeden veya başka herhangi bir amaçla çoğaltmadan yalnızca Alıcı'nın 

Siparişlerini yerine getirmek için kullanacaktır. Tedarikçi, maliyeti ve masrafı tamamen kendisine 

ait olmak üzere, Alıcı'nın Mülkünü üreticinin şartnamelerine ve tavsiye edilen yönergelere uygun 

olarak çalıştırmaktan, muhafaza etmekten ve kalibre etmekten sorumlu olacaktır. Alıcı, işbu 

madde 11 ve aşağıdaki madde 12'ye uygunluğu doğrulamak için Tedarikçi'nin ilgili tüm 

defterlerini ve kayıtlarını denetleme ve Tedarikçi tesislerinde makul teftişler yapma hakkına sahip 

olacaktır. Alıcı işbu Şartname ile Tedarikçi'ye, Alıcı'nın Mülkünü ve Alıcı'nın herhangi bir geçerli 

fikri mülkiyet hakkını, yalnızca Alıcı için, işbu Siparişi gerçekleştirmek amacı doğrultusunda 

kullanması için ve herhangi bir zamanda, herhangi nedenle veya nedensiz geri alınabilen, alt 

lisans hakkı olmayan ve münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir. 

12. FİKRİ MÜLKİYET 

12.1. Genel. Her ilgili taraf, işbu Siparişin yürürlüğe girmesinden önce sahip olduğu 

tüm fikri mülkiyete münhasıran sahip olacaktır. 

12.2. Tedarikçi Fikri Mülkiyeti. Tedarikçi, daha önce sahip olduğu veya işbu Sipariş 

kapsamındaki yükümlülüklerinden bağımsız olarak geliştirdiği fikri mülkiyete 

(“Tedarikçi Fikri Mülkiyeti”) sahip olacaktır. Alıcı, Tedarikçi Fikri Mülkiyeti 

kapsamında işbu Sipariş kapsamında satın aldığı tüm Ürünleri kullanmak, kullandırtmak, 

değiştirmek, değiştirtmek, dağıtmak, dağıttırtmak, satmak ve sattırtmak için sınırsız bir 

lisansa sahip olacaktır. Tedarikçi, işbu Sipariş kapsamında sağlanan herhangi bir Üründe 

veya işbu Sipariş kapsamında sağlanan herhangi bir Ürünün onarımı veya 

yenilenmesinde Alıcı'ya ve Bağlı Teşebbüslerine veya bunların herhangi bir müşterisine 

veya tedarikçisine karşı herhangi bir Tedarikçi Fikri Mülkiyet iddiasında 

bulunmayacaktır. 

12.3. Alıcı Fikri Mülkiyeti. Alıcı, tüm patent hakları, telif hakları, manevi haklar, ticari 

sırlara ilişkin haklar, veri hakları, veri tabanı hakları, ticari marka hakları ve diğer fikri 

mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Tedarikçi'nin işbu Sipariş kapsamındaki 

yükümlülüklerinin ifası sonucu yaratılmış veya bundan kaynaklanan fikirler, teknik bilgi, 

buluşlar, yazarlık hakları, belgeler, stratejiler, planlar, veriler ve veri tabanları üzerindeki 

tüm haklara (topluca “Alıcı'nın Fikri Mülkiyet Hakları”) münhasıran sahip olacaktır. 

Telif hakkıyla korunan konuya ilişkin Alıcı'nın tüm Fikri Mülkiyet Hakları, Alıcı için 

kiralık çalışmalarmış gibi kabul edilecektir ("kiralık çalışma(lar)" ifadesi ABD Telif 

Hakkı Yasası'nda (17 U.S.C. § 101) veya ilgili yetki alanındaki eşdeğer geçerli Kanunda 

tanımlanmıştır) veya geçerli Kanunun bu tür bir muameleyi engellemesi durumunda, 

Tedarikçi, Alıcı'ya iş(ler)in oluşturulduğu yetki alanının yerel telif hakkı yasası 

kapsamındaki iş(ler)le ilgili "ilk sahip" statüsü verecektir. Kanun gereğince, bu tür fikri 

mülkiyetin tamamı, oluşturulduğu andan itibaren otomatik olarak Alıcı'ya ait değilse, 

Tedarikçi, bu tür fikri mülkiyete ilişkin tüm hak, unvan ve menfaati Alıcı’ya dünya 

genelinde aktarmayı ve devretmeyi kabul eder ve işbu vesileyle aktarır ve devreder. 

Tedarikçi ayrıca Alıcı'nın Fikri Mülkiyet Haklarının mülkiyetini Alıcı'ya aktarmak veya 

devretmek için gerekli olabilecek tüm belgelere taraf olmayı ve bu belgeleri imzalamayı 

kabul eder. Tedarikçi'nin Ürünleri veya Ürüne önemli ölçüde benzeyen ve (i) işbu Sipariş 
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kapsamında Alıcı için geliştirilen, (ii) Alıcı'nın veya Alıcı'nın Mülkiyetinin herhangi bir 

Gizli Bilgisini içeren veya (iii) özel olarak tasarlanmış veya Alıcı'nın Gizli Bilgileri, 

Alıcı'nın Mülkü veya işbu Siparişle bağlantılı olarak alınan veya geliştirilen bilgiler 

kullanılarak Alıcı'nın ürünleri veya uygulamalarıyla kullanılmak üzere yapılandırılmış 

malları üçüncü şahıslara satması yasaktır. Tedarikçi, Alıcı'nın önceden yazılı izni ve 

yetkisi olmadan, Alıcı dışında herhangi bir kişi veya kuruluşa satış için, burada satın 

alınan bir Ürüne önemli ölçüde benzeyen veya makul bir şekilde ikame edebilecek veya 

tamir edebilecek herhangi bir mal tasarlar veya üretirse veya bu Ürün veya onarımı için 

hükümet onayı alırsa , Alıcı, herhangi bir yargı sürecinde veya başka bir şekilde, ne 

Tedarikçi'nin ne de Alt Yüklenicilerinin, Alıcı'nın Mülkiyetini, Alıcı'nın Gizli Bilgilerini 

veya Alıcı'nın Fikri Mülkiyet Haklarını söz konusu Ürünlerin tasarım, veya imalatında 

veya bu tür Ürünler veya onarımla ilgili olarak resmi onayın alınmasında, tamamen veya 

kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmadığını açık ve ikna edici kanıtlarla 

kanıtlamasını isteyebilir.  

12.4. Veri Hakları. Tedarikçi, Alıcı'nın, müşterilerinin, üçüncü şahıs yüklenicilerin ve 

diğer tüm kullanıcıların makine, teknik, sistemler, kullanım ve ilgili bilgiler dahil olmak 

üzere Tedarikçi Ürünleri hakkındaki bilgilere (“Kaynak Veri”), Ürünlerin sağlanmasını 

kolaylaştırmak ve işbu Siparişin şartlarına uygunluğu doğrulamak için erişebileceğini, 

bunları alabileceğini, toplayabileceğini, iletebileceğini, bakımını yapabileceğini, türev 

çalışmalar hazırlayabileceğini ve başka şekillerde kullanabileceğini kabul eder. Alıcı, 

müşterileri, üçüncü taraf yüklenicileri ve diğer tüm kullanıcılar da kendi ürün, yazılım ve 

hizmetlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için Kaynak Verileri 

kullanma hakkına sahiptir. Alıcı'nın Kaynak Verileri kullanımı, analizi, araştırması 

ve/veya geliştirmesinden kaynaklanan ve/veya bunlarla ilgili tüm veri, kavram, ürün, 

hizmet, yazılım, fikri mülkiyet ve diğer hakların sahibi Alıcı olacaktır. 

12.5. Belgeleme. Alıcı'nın Fikri Mülkiyet Hakları kapsamına girmeyen herhangi bir 

Belge için Tedarikçi, Alıcı için gayri kabil-i rücu, sürekli, alt lisanslanabilir (alt lisans 

sahiplerinin tüm kademeleri dahil olmak üzere) dünya çapında, münhasır olmayan, ücreti 

ödenmiş, telifsiz bir hak ve, alıntılar da dahil olmak üzere, bu tür Belgeleri kullanma, 

çoğaltma, değiştirme, dağıtma, gerçekleştirme, görüntüleme ve türevlerini hazırlama 

lisansı temin edecek ve Alıcı'ya verecektir. 

12.6. Ticari Markalar. İşbu Siparişin diğer hükümlerine bakılmaksızın, Alıcı'nın ticari 

markaları, ticari unvanları, hizmet markaları, parça numaraları veya diğer tanımlayıcılar, 

Alıcı ambalajı ve telif hakkı bildirimleri dahil olmak üzere, işbu Siparişin amaçları 

doğrultusunda "Alıcı Markalarını" oluşturur. Tedarikçi'nin, Alıcı Markalarını yalnızca 

işbu Siparişte Alıcı tarafından özel olarak izin verildiği ve yönlendirildiği şekilde ve Alıcı 

yönergeleri, özellikleri ve politikalarına uygun olarak kullanmasına izin verilir ve 

Tedarikçi, Alıcı tarafından zaman zaman benimsenen tüm yönergelere tam olarak uymayı 

kabul eder. 

12.7. Tedarikçi Markaları. Tedarikçi, Tedarikçi'nin ticari markalarını, hizmet 

markalarını ve ticari unvanlarını (toplu olarak "Tedarikçi Markaları") herhangi bir ürün 
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üzerinde veya bunlarla bağlantılı olarak kullanması için veya Ürünlerin Alıcı tarafından 

pazarlanması, satışı, bakımı, onarımı, lisanslanması, işletilmesi ve dağıtımı için Alıcı'ya 

münhasır olmayan, kalıcı, gayri kabili rücu, dünya çapında geçerli, bedeli ödenmiş, 

telifsiz bir lisans verir. Tedarikçi Markalarının kullanımı şunları içerir: (a) herhangi bir 

reklamda, (b) Alıcı'nın web sitelerinde ve (c) Ürünlere veya Tedarikçi'nin Ürünlerini 

içeren herhangi bir Alıcı ürününe ilişkin herhangi bir belge veya pazarlama materyalinde. 

13. YAZILIM 

13.1. Gömülü Yazılım. Herhangi bir Ürün, Alıcı'nın Mülkü veya Alıcı'nın Fikri 

Mülkiyet Hakları olmayan Gömülü Yazılım (aşağıda tanımlanmıştır) içeriyorsa, 

Tedarikçi, tüm fikri mülkiyet hakları kapsamında, Alıcı'ya dünya çapında, münhasır 

olmayan, gayri kabili rücu, kalıcı, telifsiz ve bu Gömülü Yazılımları ve bunlardaki 

değişiklikleri bu Ürünlerin ayrılmaz bir parçası olarak veya Ürünlere hizmet vermek için 

alt lisans vermek, kopyalamak, değiştirmek, kullanmak, yüklemek, kurmak, yürütmek, 

göstermek, pazarlamak, test etmek, yeniden satmak, alt lisans vermek ve dağıtmak için  

bir lisans (“Alıcı Tarafından Gerekli Lisans ”) verecektir. Gömülü Yazılım veya 

herhangi bir parçasının hakları üçüncü bir şahsa aitse, teslimattan önce Tedarikçi, Alıcı 

için bu üçüncü şahıstan Alıcı Tarafından Gerekli Lisansı alacaktır. “Gömülü Yazılım”, 

Ürünlerin çalıştırılması için gerekli olan ve/veya Ürünlerin ve/veya ilgili Belgenin içine 

yerleştirilmiş veya Ürününün vazgeçilmez bir parçası olarak teslim edilmiş veya 

sağlanmış olan ve doğrudan veya bir makine, aygıt veya ağ yardımıyla programın 

algılanabileceği, çoğaltılabileceği veya başka bir şekilde iletilebileceği, herhangi bir 

somut ifade ortamına veya herhangi bir depolama ortamına sabitlenmiş olan, herhangi bir 

bilgisayar programı veya veri derlemesi anlamına gelir.  

13.2. Yazılım Güncellemeleri. Tüm Gömülü Yazılımlar için Tedarikçi, Alıcı'ya derhal 

ve benzer yazılım ürünlerini diğer müşterilere veya kullanıcılara teslim etmesi veya başka 

bir şekilde iletmesi ile simültane olarak, tüm hata düzeltmelerini, bug düzeltmelerini ve 

ayrıca yeni sürümleri, yayınları, bunlarla ilgili güncellemeler ve yükseltmeleri teslim 

edecektir. 

13.3. Başka Şart Bulunmaması. Tedarikçi, işbu Sipariş kapsamında Alıcı'nın, bir Alıcı 

müşterisinin veya kullanıcının veya Tedarikçi'nin " click-wrap, ", " click-through ", 

browse-wrap " veya “shrink-wrap,” de dahil olmak üzere çeşitli hüküm ve koşulları 

"Kabul etmesini" gerektiren Gömülü Yazılım sağlarsa, Alıcı, bir Alıcı müşterisi veya 

Kullanıcı tarafından Gömülü' Yazılım’a erişmek veya bunları kullanmak için işbu hüküm 

ve şartları "kabul etmiş" olsalar bile bu “kabulün” Alıcı veya kullanıcı üzerinde, Gömülü 

Yazılım’a erişmeleri konusunda, hiçbir geçerliliği ve etkisi olmayacaktır.  Tarafların 

ilişkisi ve yükümlülükleri yalnızca işbu Siparişin şartlarına tabidir. Buna ek olarak, 

Alıcı'nın talebi üzerine, Tedarikçi, masrafı Tedarikçi'ye ait olmak üzere (devam eden 

bakım ücretleri dahil), Gömülü Yazılımla ilgili tüm materyalleri (nesne kodunun, kaynak 

kodunun, belgelerin bir kopyası ve bunlarla ilgili tüm ek açıklamalar dahil) yediemin 

olarak Alıcı tarafından yazılı olarak onaylanan yazılı bir yediemin sözleşmesi 

kapsamında ve Alıcı tarafından belirlenen bir yediemine tevdi edecektir.  
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13.4. Açık Kaynak Kısıtlamaları. Tedarikçi şunları garanti eder: (a) Ürünler, GNU 

Kamu Lisansı, GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı veya herhangi bir başka lisans da dahil 

olmak üzere herhangi bir açık kaynak lisansı kapsamında dağıtılan veya bu lisansa tabi 

olan ve söz konusu yazılım kodunun (i) kaynak kodu biçiminde ifşa edilmesi veya 

dağıtılması; (ii) türev çalışmalar yapmak amacıyla lisanslanmış olması; ve/veya (iii) 

ücretsiz olarak yeniden dağıtılması özelliklerini taşıyarak dağıtılmasını zorunlu kılan 

herhangi bir yazılım kodu içermez: ; (b) Alıcı, patent iddialarına veya diğer fikri mülkiyet 

haklarına ilişkin herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir; ve (c) Ürünler, ürünleri, verileri, 

veya diğer ekipman veya yazılımları (diğer mallar dahil) etkisiz kılabilecek, zarar 

verebilecek, bozabilecek, silebilecek, devre dışı bırakabilecek veya elektronik olarak ele 

geçirebilecek herhangi bir yazılım, anahtar işlevi, virüs, solucan, kod, rutin, cihaz veya 

diğer zararlı kod (amaçlanmış olsun veya olmasın) içermemektedir. 

13.5. Kod Bütünlüğü Garantisi. Tedarikçi, Ürünlerin: (a) herhangi bir anahtar, düğüm 

kilidi, zaman aşımı, saatli bomba veya elektronik, mekanik veya başka yollarla 

uygulanmış olsun veya olmasın, Ürünlerin veya Ürünleri içeren veya Ürünlerin içerdiği 

herhangi bir malzemenin çalışmasını veya kullanımını kısıtlayabilecek veya bozabilecek  

herhangi bir kısıtlayıcı cihaz içermediğini ve (b) Tedarikçi'nin veya personelinin Ürünlere 

kasten böyle bir kod yerleştirip yerleştirmediğine bakılmaksızın Ürünlerin kullanımına 

müdahale edebilecek virüslerden, kötü amaçlı yazılımlardan ve diğer zararlı kodlardan 

(zaman aşımı özellikleri dahil) arınmış olacağını Taahhüt eder. Tedarikçi, işbu Siparişte 

verilmiş herhangi bir garantinin ihlal edilmesini önleyen veya bu tür garantilerin ihlalini 

düzelten Ürünlerin tüm yeni sürümlerini, yükseltmelerini, güncellemelerini, sürümlerini, 

bakım sürümlerini ve hata veya hata düzeltmelerini (toplu olarak "Revize Edilmiş Kod") 

Alıcı'ya ücretsiz olarak sağlayacaktır. Ürünlerde yer alan Revize Edilmiş Kod, işbu 

Siparişin amaçları doğrultusunda Ürünlere dahildir. 

14. GİZLİLİK, VERİ KORUMA VE TANITIM 

14.1. Gizlilik. Tedarikçi, işbu Siparişi yerine getirirken Alıcı'nın veya Bağlı 

Teşebbüslerinin Gizli Bilgileri (bundan sonraki maddede tanımlandığı şekilde) olan 

belirli bilgileri alabilir veya bu bilgilere erişebilir. 

a) "Gizli Bilgiler", işbu Sipariş tarihinden önce veya sonra verilmiş olsun ve 

iletişim şekline bakılmaksızın, şu anlama gelir: (i) işbu Siparişin şartları; (ii) 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions; adresinde 

bulunan GE Gizlilik ve Veri Koruma Ekinde ("PDPA") tanımlanan Alıcı'nın 

Mülkü ve GEHC Gizli Bilgileri dahil olmak üzere Alıcı tarafından Tedarikçi'ye 

açıklanan veya sağlanan tüm bilgi ve materyaller (iii) Alıcı'nın Mülkünden elde 

edilen tüm bilgiler; ve (iv) Alıcı'nın tüm Fikri Mülkiyet Hakları (yukarıda 

madde12'de tanımlanmıştır). 

b) Tedarikçi: (i) Gizli Bilgileri yalnızca işbu Sipariş kapsamındaki 

yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanacak; ve (ii) aşağıdaki madde 

14.2'deki gereklilikleri sınırlandırmadan, Gizli Bilgilerin kendi görevlileri, 

yöneticileri, müdürleri ve çalışanlarının (toplu olarak "Yetkili Taraflar") 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions
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yalnızca Tedarikçi'nin işbu Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini yerine 

getirmesine yardımcı olmalarına izin vermek için gerekli olduğu ölçüde ifşa 

etmenin dışında ifşasını önlemek için, en azından makul bir özen standardı 

olacak şekilde, kendi gizli bilgileriyle aynı özeni gösterecektir. Gizli Bilgileri 

herhangi bir Yetkili Tarafa ifşa etmeden önce Tedarikçi, Yetkili Tarafa Gizli 

Bilgilerin gizli niteliğini bildirecek ve söz konusu tarafın işbu maddenin 

şartlarından daha az kısıtlayıcı olmayan bir gizlilik sözleşmesi imzalamasını 

sağlayacaktır. Tedarikçi, Gizli Bilgilerin işbu maddeye aykırı olarak kullanılması 

veya ifşa edilmesi halinde Alıcı'nın telafisi mümkün olmayan zararlara 

uğrayacağını kabul eder. 

c) Gizli Bilgilere ilişkin, Alıcı tarafından Tedarikçi'ye ifşa edilen Gizli Bilgilerin 

belirli bölümleriyle ilgili olarak, söz konusu bilgilerin: (i) Tedarikçi tarafından 

ifşa edilmesinin sonucu dışında genel olarak kamuya açık olması veya kamuya 

açık hale gelmesi ; (ii) Tedarikçi'ye ifşa edilmeden önce gizli olmayan bir 

bağlamda mevcut olması; (iii) Alıcı dışındaki bir kaynaktan, Tedarikçi'nin bildiği 

kadarıyla, Alıcı nezdinde bir gizlilik yükümlülüğüne tabi değilse, bu kaynağın 

gizli olmayan bir bağlamda Tedarikçi'ye açık olması veya bu kaynağın Alıcı'ya 

açık hale gelmesi; veya (iv) Gizli Bilgilere atıfta bulunulmaksızın Tedarikçi 

tarafından bağımsız olarak geliştirilmişse ve Tedarikçi bu tür bilgilerin gelişimini 

yazılı belgelerle doğrulayabiliyorsa işbu madde14'teki kısıtlamalar geçersiz hale 

gelecektir. 

d) İşbu Siparişin tamamlanmasından veya feshedilmesinden sonraki 14 gün 

içinde Tedarikçi, kopyaları da dahil olmak üzere tüm Gizli Bilgileri Alıcı'ya iade 

edecek veya imha edecektir (söz konusu imha Alıcı'ya yazılı olarak 

onaylanacaktır). Gizli Bilgilerin bu şekilde iade edilmesi veya imha edilmesi, 

Tedarikçi'nin tamamı işbu Siparişte öngörüldüğü şekilde yürürlükte kalmaya 

devam edecek olan gizlilik yükümlülüklerini etkilemeyecektir. 

e) Tedarikçi'nin Alıcı'ya ifşa etmiş olacağı veya bundan sonra ifşa edebileceği ve 

herhangi bir şekilde işbu Sipariş kapsamında satın alınan Ürünlerle ilgili olan 

herhangi bir bilgi veya maruzat (yukarıdaki madde 11'de belirtildiği üzere 

Alıcı'nın Mülkü olarak kabul edilen kapsam hariç), gizli veya özel olarak kabul 

edilmeyecek ve işbu Siparişin bir parçası olarak Alıcı tarafından herhangi bir 

kısıtlama olmaksızın (ihlal iddiası dışında) edinilecektir ve bunlarla ilgili 

herhangi bir telif hakkı veya diğer bildirime bakılmaksızın, Alıcı ve Bağlı 

Teşebbüsleri, bu bilgi ve maruzatı uygun gördüğü şekilde kullanma, kopyalama, 

değiştirme ve ifşa etme hakkına sahip olacaklardır. 

f) Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Tedarikçi'nin herhangi bir Gizli Bilgiyi 

ifşa etmesi talep edilir veya sorgular, mahkeme celbi veya benzer yasal süreçler 

tarafından zorunlu tutulursa, Alıcı'ya,  Alıcı'nın uygun bir koruyucu emir talep 

edebilmesi, Tedarikçi'nin işbu madde hükümlerine uymasından feragat 

edebilmesi veya her ikisini birden yapabilmesi için, makul olduğu ölçüde, her 
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talep için derhal yazılı bildirimde bulunmayı (söz konusu talebin alınmasından 

sonra en geç 2 gün içinde) kabul eder. Koruyucu bir emir girilmemesi veya bir 

feragatname alınmaması durumunda, Tedarikçi, avukatının görüşüne göre, bu tür 

Gizli Bilgileri ifşa etmeye yasal olarak mecbursa, Tedarikçi bu tür Gizli Bilgileri 

gereken kişilere ve gerektiği ölçüde işbu Siparişin yükümlülüklerine aykırı 

davranmadan ifşa edebilir ve bu şekilde ifşa edilen herhangi bir Gizli Bilgi için 

gizli muamele elde etmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. 

14.2. Gizlilik, Veri Koruma ve Üçüncü Şahıs Güvenlik Gereksinimleri. Tedarikçi (a) 

GEHC Gizli Bilgisini işlenmesinin, (b) GEHC Bilgi Sistemlerine erişimin, veya (c) 

Alıcı'ya belli hizmetlerin sağlanmasının (PDPA’da tanımlandığı ve detaylandırıldığı 

üzere), işbu Şartnamede bulunan ve https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-

and-conditions adresinden ulaşılabilen PDPA’da belirtilen, organizasyonel, teknik ve 

fiziksel kontrollere ve diğer önlemlere tabi olacağını kabul eder. İşbu maddede belirtilen 

ve işbu Siparişte başka türlü tanımlanmayan büyük harfle yazılmış terimler, PDPA'da 

kendilerine atfedilen anlama sahip olacaktır. Tanımlanan bu terimler arasında herhangi 

bir tutarsızlık olması durumunda, PDPA'da yer alan tanımlar, burada belirtilen konunun 

yorumlanması amacıyla geçerli olacaktır. Tedarikçi, Alıcı'nın Tedarikçi'den işbu 

Siparişin yerine getirilmesini kolaylaştırmak için Tedarikçi'nin temsilcilerinin belirli 

kişisel bilgilerini vermesini isteyebileceğini ve bu bilgilerin Alıcı tarafından PDPA'da 

belirtildiği şekilde işlenmesini ve saklanmasını anlar ve kabul eder. 

14.3. Tanıtım. Tedarikçi ve Alt Yüklenicileri, Geçerli Kanunların gerektirdiği durumlar 

dışında, Alıcı'nın veya Bağlı Teşebbüsünün önceden yazılı izni olmaksızın, herhangi bir 

duyuru yapmayacak, fotoğraf çekmeyecek veya yayınlamayacak (Ürünlerin üretimi ve 

montajına yönelik dahili operasyon amaçları dışında) veya işbu Siparişle veya Alıcı ile 

olan iş ilişkisine ilişkin herhangi bir bilgiyi yayınlamayacaklardır. Tedarikçi, Alıcı'nın 

veya Bağlı Teşebbüsünün, hangisi ilgili ise, önceden yazılı izni olmaksızın (a) Alıcı'nın 

veya Bağlı Teşebbüsünün adını, ticari unvanını, ticari marka logosunu veya 

simülasyonunu veya Alıcı'nın herhangi bir görevlisinin veya çalışanının adını reklam, 

tanıtım veya başka bir şekilde kullanmayacağını veya (b) herhangi bir şekilde Tedarikçi 

tarafından sağlanan herhangi bir Ürünün Alıcı veya Bağlı Teşebbüsü tarafından 

onaylandığını veya desteklendiğini beyan etmeyeceğini kabul eder. 

15. TAZMİNAT 

15.1. Fikri Mülkiyet Tazminatı. Tedarikçi, Tedarikçi veya bir Alt Yüklenici tarafından 

sağlanmış/kullanılmış olan, işbu Sipariş uyarınca sağlanan ve/veya kullanılan tüm 

Ürünlerin her türlü iddiadan muaf olacağını garanti eder. Tedarikçi, Alıcıyı, Bağlı 

Teşebbüslerini ve müşterilerini ve bunların her birini ve onların müdürlerini, 

memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini, temsilcilerini, distribütörlerini, 

bayilerini, alt lisans sahiplerini, yüklenicilerini, haleflerini ve vekillerini (topluca, 

"Tazminat Edilecekler”) işbu Sipariş kapsamında sağlanan herhangi bir Ürün ve 

bunların kullanımından zorunlu olarak kaynaklanan herhangi bir cihaz veya işlem  her 

türlü kullanım, satış, ithalat, dağıtım, çoğaltma veya lisanslama dahil herhangi bir 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions
https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions
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patentin, telif hakkının, ticari markanın, ticari sırrın veya diğer fikri mülkiyet haklarının 

("Tazmin Edilen Ürün")’in kullanımından, satışından, ithalatından, dağıtımından, 

çoğaltılmasından veya lisanslanmasından doğan herhangi bir üçüncü şahsın diğer fikri 

mülkiyet haklarının ihlali veya kötüye kullanılması iddialarına karşı tazmin edecek, 

savunacak ve zarar görmelerini engelleyecektir. Alıcı, Tedarikçiyi bu tür herhangi bir 

dava, iddia veya kovuşturma hakkında derhal bilgilendirecek ve Tedarikçi'ye, bunların 

savunması için (masrafları Tedarikçi'ye ait olmak üzere) yetki ve bilgi ve yardım 

sağlayacak ve Tedarikçi, makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere, bu kapsamda 

yapılan veya hükmedilen tüm zararları, masrafları ve masrafları ödeyecektir. Yukarıda 

belirtilenlere bakılmaksızın, bu tür bir dava, iddia veya kovuşturmanın uzlaşma yolu ile 

herhangi bir çözümü Alıcı'nın onayına tabi olacaktır ve bu tür bir onay makul olmayan 

bir şekilde alıkoyulmayacaktır. Herhangi bir Tazmin Edilen Ürünün kullanılması men 

edildiyse, Tedarikçi, Alıcı'nın seçimine ve masrafları Tedarikçi'ye ait olmak üzere: (a) 

Tazmin Edileceklere bu Tazmin Edilen Ürünü kullanmaya devam etme hakkını 

sağlayacak; (b) Ürünü ihlal etmeyen bir eşdeğeriyle değiştirecek; veya (c) Tazmin Edilen 

Ürünü kaldırmak ve/veya işbu Sipariş kapsamında Ürünlerin sağlanmasında Tazmin 

Edilen Ürünün bu şekilde kullanılmasını durduracak ve satın alma fiyatını Alıcı'ya iade 

edecek ve her durumda, ilgili tüm masraf ve harcamalardan sorumlu olacaktır. Tedarikçi, 

işbu Sipariş kapsamındaki teslimatların bir parçası olarak Ürünleri sağlayan doğrudan 

veya dolaylı Alt Yüklenicilerinden, işbu Siparişte Alıcı'ya sağladığı fikri mülkiyet ihlali 

tazminatıyla tutarlı bir fikri mülkiyet ihlali tazminatı alacağını ve söz konusu şartları 

kendi adına ve Alıcı'nın yararına uygulayacağını kabul eder ve Tedarikçi'nin bu tür Alt 

Yükleniciler ile olan şartlarını yerine getirmemesi durumunda, Alıcı işbu Şartname ile 

Tedarikçi'nin bu tür Alt Yüklenicilerle olan sözleşme(ler)inin üçüncü şahıs lehtarı olarak 

kabul edilir ve işbu Şartname ile Tedarikçi'nin yerine bu tür şartları uygulama hakları 

kendisine (masraflar Tedarikçi tarafından karşılanmak üzere) verilir.  

15.2. Genel Tazmin. Tedarikçi, Tazmin Edilecekleri, istihdamları ve istihdam dışı 

süreçler sırasında (i) Tedarikçi'nin işbu Siparişte yer alan herhangi bir sözleşmeyi, beyanı 

veya garantiyi ihlali; (ii) Tedarikçi'nin veya Alt Yüklenicilerinin herhangi bir eylemi veya 

ihmali; veya (iii) herhangi bir Ürününe ilişkin her türlü iddia, yasal işlem, talep, uzlaşma, 

kayıp, hüküm, para cezası, ceza, zarar, yükümlülük karşısında savunacak, tazmin edecek, 

izin verecek ve masun tutacaktır. Alıcı, Tedarikçiyi bu tür herhangi bir iddia, dava veya 

takibattan haberdar edecek ve bunların savunmasında (masrafları Tedarikçi'ye ait olmak 

üzere) Tedarikçi ile makul ölçüde işbirliği yapacaktır. Tedarikçi, işbu Siparişin yerine 

getirilmesiyle ilgili olarak girdiği tüm alt sözleşmelere, işbu maddenin önceki 

cümlelerine önemli ölçüde benzer bir madde eklemeyi kabul eder. Tedarikçi, bu tür 

şartları kendi adına ve Alıcı'nın yararına uygulamayı kabul eder. Tedarikçi'nin bu tür Alt 

Yüklenicilerle olan şartlarını yerine getirmemesi durumunda, Alıcı işbu belgeyle 

Tedarikçi'nin bu tür Alt Yüklenicilerle olan sözleşme(ler)inin üçüncü şahıs lehtarı olarak 

kabul edilir ve Tedarikçi yerine bu tür şartları uygulama hakları kendisine verilir. 
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Tedarikçi ayrıca, Alıcı'nın buradaki haklarını kullanmak için maruz kaldığı her türlü 

avukatlık ücreti veya diğer masraflar için Alıcıyı tazmin etmeyi kabul eder. 

15.3. Sorumluluğun Sınırlandırılması. ALICI HİÇBİR DURUMDA 

TEDARİKÇİYE KARŞI, HAKKANİYET, ÜRÜN SORUMLULUĞU, HAKSIZ 

FİİL (İHMAL DAHİL) VEYA İŞBU SİPARİŞTEN DOĞAN (ALICI BU TÜR 

ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSUN VEYA 

OLMASIN) HERHANGİ BİR ÖZEL, ÖRNEK, ARIZİ, DOLAYLI, CEZAİ VEYA 

DOLAYLI ZARARLARDAN (KÂR, GELİR VE İŞ KAYBI DAHİL) SORUMLU 

OLMAYACAKTIR.  

16. SİGORTA. Tedarikçi, İşbu Siparişin süresi boyunca ve Ürünlerin teslimi veya hizmetlerin ifası 

tarihinden itibaren 6 yıllık bir süre boyunca A.M. En iyi AVII veya S&PA derecesi veya bu 

derecelendirme sınıflandırmasını tanımayan ve Ürünlerin satıldığı ve/veya hizmetlerin sunulduğu 

yetki alanında lisans verilen yetki alanlarındaki eşdeğeri dereceye sahip sigortacılar aracılığıyla 

asgari olarak aşağıdaki sigortaları bulunduracaklardır: (a) Ticari Genel/Kamu Sorumluluğu, olay 

formunda, olay başına minimum 5.000.000,00 Avro tutarında ve aşağıdakileri teminat altına 

alacak şekilde: (i) bedensel yaralanma/mala zarar; (ii) kişisel/reklam zararı; ve (iii) işbu madde 

16'daki tüm bu tür teminatlar birincil temelde uygulanacak şekilde, çapraz sorumluluk sağlayan, 

ve işbu Siparişteki yükümlülükleri kapsayacak sözleşmelerden doğan sorumlulukları sigortalayan 

ve kendi kendini sigorta ettirenin saklama payına tabi olmayan, Alıcıyı, Bağlı Teşebbüslerini ve 

onun ve onların ilgili müdürlerini, görevlilerini ve çalışanlarını ek sigortalılar olarak adlandıran 

ve onaylayan ürün/tamamlanan operasyon sorumluluğu; (b) İşbu Siparişin yerine getirilmesinde 

kullanılan sahip olunan, kiralanan ve sahip olunmayan tüm araçları kapsayan, her olay için 

toplam 1.000.000,00 EUR tutarında tek limitli Ticari Otomobil Mali Sorumluluk Sigortası; (c) 

Her kaza, yaralanma veya hastalık için 1.000.000,00 Avro tutarında İşveren Sorumluluğu; (d) 

Alıcıyı "Kayıp Alacaklısı" olarak adlandıran, Tedarikçi'nin gözetimi, gözetimi veya kontrolü 

altındaki Alıcı'nın tüm Mülkünün tam ikame maliyet değerini kapsayan "All-risk" esasına dayalı 

Mülkiyet Sigortası; ve (e) Yasal İşçi Tazminatı Sigortası. İşbu Siparişin profesyonel hizmetler 

için olduğu ölçüde, Tedarikçi talep başına minimum 3.000.000,00 EUR tutarında Mesleki/Hatalar 

ve İhmal Sorumluluk sigortası bulunduracaktır. Ürünler Gömülü Yazılım içeriyorsa, bu sigorta IT 

güvenliğinin başarısızlığına ve veri gizliliği ihlaline ve yazılım telif hakkı ihlaline karşı teminat 

içerecektir. Bu tür bir sigortanın talep esasına dayalı olması durumunda geriye dönük tarih, işbu 

Siparişin düzenlenme tarihinden önce olmalıdır ve Tedarikçi, işbu Siparişin feshedilmesi, sona 

ermesi ve/veya tamamlanmasını takip eden 3 yıl boyunca teminatın devamlılığını sağlamalıdır. 

Yukarıdaki madde 16(c), (d) ve (e) alt maddelerinde belirtilen sigorta, Alıcı, Teşebbüsleri ve 

onun ve bunların ilgili müdürleri, memurları ve çalışanları lehine, Alıcı tarafından karşılanan tüm 

kayıp ve zararlar için halefiyetten feragat sağlayacaktır. Tedarikçi tarafından taşınan herhangi bir 

poliçede kendi kendini sigorta ettirenin saklama payı veya muafiyetin uygulanması ve ödenmesi, 

yalnızca Tedarikçi'nin sorumluluğunda olacaktır. Alıcı'nın, Tedarikçi'nin poliçeleri kapsamında 

herhangi bir kendi kendini sigorta ettirenin saklama payı veya muafiyeti karşılaması istenirse, 

Alıcı, Kanunların izin verdiği durumlarda Tedarikçi'den tazminat veya geri ödeme talep edebilir. 

Alıcı'nın talebi üzerine Tedarikçi, Alıcı'ya gerekli asgari sigortanın yürürlükte olduğunu 
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kanıtlayan bir sigorta sertifikası/sertifikaları sağlayacaktır. Sigorta sertifikası/sertifikaları, gerekli 

teminat uzatmalarının dahil edildiğini belirtecektir. Alıcı'nın talebi üzerine, gerekli ek sigortalı 

statüsünü, halefiyetten feragat hükmünü ve/veya hasar alacaklısı statüsünü kanıtlayan ciroların 

suretleri sigorta sertifika(lar)ına iliştirilecektir. Öngörülen teminatlara uygun olmayan bu tür 

sertifika(lar)ın kabulü, hiçbir şekilde Alıcı'nın sigorta gerekliliklerinden veya burada belirtilen 

diğer yükümlülüklerden feragat ettiği anlamına gelmez. Yukarıda madde 16(a), (b) ve (c) alt 

maddelerinde belirtilen sigorta limitleri, her bir poliçe aracılığıyla veya bu poliçelerin bir 

kombinasyonu ve bir muafiyet/şemsiye sorumluluk sigortası ile karşılanabilir. 

17. DEVİR, ALT YÜKLENİCİLER VE KONTROL DEĞİŞİKLİĞİ. Tedarikçi, Alıcı'nın 

önceden yazılı izni olmaksızın işbu Siparişi veya ödeme de dahil olmak üzere işbu Sözleşme 

kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğünü devredemez, delege edemez, Alt 

Yüklenici’ye veremez veya transfer edemez (Kanun gereği veya başka bir şekilde mülkiyet veya 

kontrol değişikliği dahil). Alıcı, Tedarikçi'nin devrine onay verirse, Tedarikçi, söz konusu 

devralanın işbu Siparişin hüküm ve koşullarına tabi olmasını sağlayacaktır. Tedarikçi, aşağıdaki 

özelliklere sahip her türlü Alt Yükleniciyi Alıcı'ya bildirecektir: (a) tesisinde Alıcı'nın veya Bağlı 

Teşebbüslerinin herhangi birinin adı, logosu veya ticari markası bulunan (veya bunları 

iliştirmekten sorumlu olacak) herhangi bir parça, bileşen veya Ürüne sahip olacak; ve/veya (b) 

belirli bir yerden elde edilen çıktısının %50 veya daha fazlası Alıcı tarafından satın alınan. Buna 

ek olarak Tedarikçi, Alıcı'nın dürüstlük politikalarıyla tutarlı bir şekilde hareket etme 

taahhüdünün ve zaman zaman Alıcı'nın veya Alıcı'nın üçüncü bir kuruluşunun yerinde teftişlerine 

veya denetimlerine tabi olacağının söz konusu devralan veya Alt Yüklenici’den, Alıcı için, yazılı 

teyidini alacaktır. Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, işbu Sipariş taraflar, onların halefleri ve 

vekilleri üzerinde bağlayıcı olacak ve onların yararına hüküm ifade edecektir. 

18. GEHC POLİTİKALARINA UYUMLULUK. Tedarikçi, 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/requirements-and-training adresinde bulunan 

Tedarikçiler, Yükleniciler ve Danışmanlar için GE HealthCare Dürüstlük Kılavuzu’nu 

(“Kılavuz”) okuduğunu ve anladığını kabul eder. Tedarikçi, Ürünlerin sağlanmasıyla ilgili olarak 

Kılavuza tam olarak uymayı kabul eder ve Kılavuzu tüm Alt Yükleniciler ve işbu Siparişle 

bağlantılı faaliyetler gerçekleştirecek olan Tedarikçi personeli ile birlikte gözden geçirmiştir 

(ve/veya gözden geçirecektir) ve tüm bu Alt Yükleniciler ve personele Kılavuza uymaları 

talimatını vermiştir. İşbu Siparişin temel bir unsuru olarak Tedarikçi, Tedarikçi'nin, Alt 

Yüklenicilerinin ve personelinin Kılavuza uymasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri 

almaktan tek başına sorumlu olacaktır. Tedarikçi, uygunsuz veya yasa dışı ödemeler ve hediyeler 

veya bahşişler (ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası ve Birleşik Krallık Rüşvet Yasası 

dahil) ile ilgili tüm Yasalara uygun şekilde hareket edecek ve Tedarikçi herhangi bir kişiyi yasa 

dışı veya uygunsuz bir şekilde bir karara teşvik etmek veya işbu Siparişle bağlantılı olarak iş 

almak veya elde tutmak amacıyla herhangi bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir 

parayı veya değerli herhangi bir şeyi ödememeyi, ödeme taahhüdünde bulunmamayı, ödeme 

yapmamayı veya ödemeye yetki vermemeyi kabul eder. Alıcı, Kılavuz, Küresel Paketleme 

Gereksinimleri, GE Healthcare Devlet Ticari Ürünlerin Edinimi Eki (geçerli olduğu ölçüde) ve 

PDPA dahil olmak üzere politikalarını zaman zaman güncelleyebilir. 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/requirements-and-training
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19. YASALARA UYUMLULUK. 

19.1. Genel. Tedarikçi, işbu Siparişin ve Ürünlerin veya bunların içerdiği kimyasal 

maddelerin üretimi, etiketlenmesi, nakliyesi, ithalatı, ihracatı, lisanslanması, 

belgelendirilmesi veya onaylanması ile ilgili faaliyetlere herhangi bir şekilde 

uygulanabilir olan yürürlükte olan tüm kanunlara, anlaşmalara, sözleşmelere, 

protokollere, yönetmeliklere, tüzüklere, kanunlara, standartlara, direktiflere, emirlere ve 

devlet kurumları veya makamları tarafından çıkarılan kurallara (toplu olarak "Kanun(lar) 

ve Kılavuza uyacağını beyan, garanti, tasdik ve taahhüt eder ("Taahhütler"). Tedarikçi, 

yukarıdakilerle sınırlı olmaksızın, Alıcı'ya satılan Ürünlerin ve bunların üretiminin, ABD 

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC) tarafından 

yürürlüğe konulan yönetmelikler, 21 CFR bölüm 820'de belirtilen kalite sistemi 

düzenlemeleri veya ilgili yargı bölgesindeki eşdeğer geçerli Kanun ve diğer ilgili eyalet 

ve federal Kanunlar ve Ürünlerin satıldığı ülkelerdeki benzer uluslararası Kanunlar dahil 

olmak üzere tüm geçerli ilaç ve tıbbi cihaz Kanunlarına uygun olacağını Taahhüt eder. 

19.2. Çevre, Sağlık ve Güvenlik 

a) Genel. Tedarikçi sağlık, güvenlik ve çevreyi korumak için gerekli uygun 

önlemleri alacağını ve işbu Sipariş kapsamında yapılması istenen işi 

gerçekleştirmek için kullandığı tüm Alt Yüklenicilerin işbu Siparişin 19. 

Maddesine uygun olmasını sağlamak için etkili gereklilikler oluşturduğunu 

Taahhüt eder. 

b) Materyal İçeriği ve Etiketleme. Tedarikçi, Ürünleri oluşturan veya 

Ürünlerde bulunan her bir kimyasal maddenin veya tehlikeli maddenin kullanıma 

ve nakliyeye uygun olduğunu ve uygun şekilde paketlendiğini, işaretlendiğini, 

etiketlendiğini, belgelendiğini ve/veya geçerli Kanun uyarınca kaydedildiğini 

Taahhüt eder. Tedarikçi, Alıcı yazılı olarak açıkça kabul etmedikçe, Ürünlerin 

hiçbirinin Montreal Protokolü, Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm 

Sözleşmesi, ABD Zehirli Maddeler Kontrol Yasası, Avrupa Birliği'nin Tehlikeli 

Maddelere İlişkin Kısıtlamaları ve REACH mevzuatı veya ilgili yargı alanındaki 

eşdeğer kanunlar ve diğer karşılaştırılabilir kimyasal düzenlemeler kapsamında 

kısıtlanan veya başka bir şekilde yasaklanan herhangi bir kimyasal içermediğini 

Taahhüt eder. Alıcı'nın talebi üzerine Tedarikçi, işbu Sipariş kapsamında tedarik 

edilen herhangi bir maddenin, müstahzarın, karışımın, alaşımın veya Ürünlerin, 

oranları veya nano ölçekli özellikleri dahil olmak üzere kimyasal bileşimini ve 

güvenlik bilgi formlarını ve tüm diğer ilgili bilgileri veya verileri Alıcı'ya tüm 

kolayca bulunabilen dillerde sağlayacaktır. "Tehlikeli malzeme" terimi, 

yürürlükteki Kanun uyarınca güvenlik, sağlık veya çevre üzerindeki potansiyel 

etkisi temelinde düzenlenen herhangi bir madde veya malzeme anlamına gelir. 

Alıcı'nın, Ürünleri 1907/2006/EC Yönetmeliği ("REACH") ve 2011/65/EU AB 

Yönergesi ("RoHS Yönergesi") gibi yürürlükteki Kanunlara uygun olarak 

kullanabileceğinden emin olmak için Tedarikçi: (i) Tedarikçiler için Alıcı'nın 

REACH Rehberi 5396068GSP ve (ii) Alıcı Parçası ve Tertibatları Tedarikçileri 
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için RoHS Direktifi gereklilikleri 5240305GSP veya ilgili yargı alanında geçerli 

eşdeğer Kanunlara uyacaktır. Tedarikçi'nin, kendisi veya Alt Yüklenicilerinden 

herhangi birinin, uyumsuz Ürünlerin gönderdiğini tespit etmesi durumunda 

Alıcıyı derhal yazılı olarak bilgilendirmeyi ve Alıcı'ya uyumsuz Ürünlerin kimlik 

numaralarını sağlamayı ve uyumsuz Ürünlerin sevkiyatını durdurmayı kabul 

eder. 

19.3. ABD Hükümeti Sözleşmeleri için Alt Yüklenici Akışları. Alıcı tarafından 

Tedarikçi'den temin edilen Ürünlerin bir ABD Hükümeti son müşterisini veya tamamı 

veya bir kısmı ABD Hükümeti tarafından finanse edilen bir son müşteriyi desteklediği 

durumlarda, GE Sağlık Hizmeti Hükümetinin Ticari Öğelerin Edinilmesi Ekindeki Alıcı 

tarafından zaman zaman güncellenen veya değiştirilen ve 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions  adresinde yer alan 

aşağıdaki ek koşullar; işbu Sipariş için geçerli olacaktır. Tedarikçi, söz konusu Ek'i 

incelediğini ve eğer durum dahilinde geçerliler ise, Ek’teki şartlara uyacağını kabul eder 

ve ABD Hükümeti veya tamamen veya kısmen ABD Hükümeti tarafından finanse edilen 

bir son müşteri ile sözleşme yapmak için uygun olmadığına dair bir bildiri bulunmadığını 

Taahhüt eder. Tedarikçi, ABD Kamu Yasası 101-189'un 814. Bölümünün değişiklik 

yaptığı hali ile "Federal Tedarik Politikası Yasası Ofisi"nin (41 U.S.C. 423) 27. 

bölümünün gerekliliklerine ve FAR 3.104'te yer alan uygulama düzenlemelerine uymayı 

kabul eder ve Tedarikçi veya Alt Yüklenicileri tarafından yasa veya düzenlemelerin ihlali 

nedeniyle Alıcı'nın maruz kaldığı tüm masraf ve yükümlülükler için Alıcıyı tazmin 

etmeyi kabul eder. 

19.4. İthalat ve İhracat Uyumluluğu. 

a) Genel. Tedarikçi, yürürlükteki tüm ihracat, ihracat kontrolü, gümrük ve ithalat 

kanunları hakkında bilgi sahibi olduğunu ve bu kanunlara ve Alıcı tarafından 

sağlanan her türlü talimat ve/veya politikaya uyacağını Taahhüt eder. Bu, gerekli 

tüm gümrükleme gerekliliklerinin, ihracat ve ithalat lisanslarının ve bu tür 

lisanslardan muafiyetlerin güvence altına alınmasını ve hizmetlerin sağlanması 

ve Ürünlerin, donanım, yazılım ve teknolojinin yabancı destinasyonlara veya 

vatandaşlara satışı veya devri ile ilgili açıklamalar dahil olmak üzere ilgili devlet 

kurumlarına tüm uygun gümrük beyannamelerini ve dosyalamalarını ve 

bildirimlerini yapmayı içerecektir. Tedarikçi, ilgili Kanunun açıkça izin verdiği 

durumlar dışında, Alıcı tarafından işbu Siparişle bağlantılı olarak sağlanan 

Ürünlerin, teknik verilerin, yazılımın veya bunların doğrudan ürününün ihraç 

edilmesine, aktarılmasına, yeniden ihraç edilmesine veya başka bir şekilde 

aktarılmasına neden olmayacağını veya buna izin vermeyeceğini Taahhüt eder. 

Tedarikçi, herhangi bir devlet kuruluşu tarafından askıya alınmadığını, 

yasaklanmadığını veya ihracat için uygun olmadığına karar verilmediğini 

Taahhüt eder. Tedarikçi herhangi bir devlet kurumu tarafından askıya alınır, men 

edilir veya uygun olmadığına karar verilirse, Alıcı, herhangi bir yükümlülüğü 

olmaksızın işbu Siparişi derhal feshedebilir. 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions
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b) Dış Ticaret Kısıtlamaları. 

i. Tedarikçi, işbu Sipariş kapsamında sağlanan herhangi bir öğeyi veya 

teknik verileri aşağıdaki bölgelerden tedarik etmeyeceğini veya bu 

bölgelere satmayacağına, dağıtmayacağına, ifşa etmeyeceğine, 

yayınlamayacağına, almayacağına veya başka bir şekilde 

aktarmayacağına dair Taahhüt verir: (1) ABD Dışişleri Bakanlığı 

tarafından "Terörizm Sponsoru Devlet" veya “SST” olarak belirlenen 

herhangi bir ülke veya , (2) kendisi bir SST ülkesinde bulunan veya STT 

ülkesinde bulunan bir kuruluşa ait olan herhangi bir kuruluş veya (3) 

ABD Hazine Bakanlığı tarafından tutulan "Özel Olarak Belirlenmiş 

Uyruklular ve Engellenen Kişiler" listesinde listelenen herhangi bir kişi 

veya kuruluş. İşbu madde, böyle bir işlemin yerel Kanun kapsamındaki 

yasallığına bakılmaksızın uygulanacaktır. 

ii. Alıcı, zaman zaman ve ticari nedenlerle belirli yargı alanları, bölgeler, 

alanlar ve/veya ülkelerdeki iş anlaşmalarından çekilebilir ve/veya bunları 

kısıtlayabilir. Bu nedenle, Tedarikçi, yürürlükteki Kanunlara tabi olarak , 

Alıcı tarafından Tedarikçi'ye tanımlanan ve şu anda Küba, Kuzey Kore, 

Rusya ve tartışmalı Kırım ve Donbass bölgelerini içeren bu tür herhangi 

bir yargı alanı, bölge, alan ve/veya ülkeden doğrudan veya dolaylı olarak 

tedarik edilen Ürünleri işbu Sipariş kapsamında Alıcı'ya, uygun bir 

hükümet lisansı alınmadıkça, tedarik etmemeyi işbu vesile ile kabul eder. 

c)  Ticari Koruma Yasaları 

i. Tedarikçi, ilgili gümrük/ithalat kanunları ve düzenlemelerine uygun 

olarak her bir Ürünü ve uygun/uygulanabilir olduğu şekilde Ürün 

ambalajını, etiketlerini veya faturalarını Ürünün menşe ülkesini (üretim 

menşe ülkesini) işaretlemeyi kabul eder. Tedarikçi ayrıca, talep üzerine, 

menşe sertifikaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu 

Sipariş kapsamında sağlanan tüm Ürünler için menşe ülkesini belirleyen 

kabul edilebilir ve denetlenebilir belgeleri Alıcı'ya sağlayacaktır. 

Tedarikçi, menşe sertifikaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

menşe beyanlarının doğruluğunu, Alıcı'nın serbest ticaret anlaşmaları 

kapsamında tercihli vergiye uygunluğu belirlemek için herhangi bir 

menşe beyanına güvenebileceği şekilde garanti eder;  Tedarikçi daha 

sonra bu tür bir menşe beyanını iptal ederse, yasaların izin verdiği 

ölçüde, serbest ticaret anlaşması için uygun olduğunun beyanından 

doğan veya bunun ile bağlantı olarak ortaya çıkan, herhangi bir ek 

gümrük vergisi, harç ve diğer masraf veya masraflara karşı Alıcıyı 

tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmesini engellemeyi kabul eder. 

ii.  Tedarikçi, işbu Sözleşme kapsamında Alıcı'ya satılan hiçbir Ürünün 

anti-damping veya telafi edici vergilere tabi olmadığına Taahhüt eder. 

Tedarikçi, burada yapılan tüm satışların, ticari bir anlaşmazlıkla 



EMEA + UK 
  

           

Sayfa 31 / 15 

 

 

 

GE HealthCare Standard Terms of Purchase – EMEA + UK (JANUARY 2023)
   

 
 

bağlantılı olarak veya bir "kurtulma hükmünde" çare olarak, Ürünlerin 

ihraç edilebileceği herhangi bir ülkenin Kanunları uyarınca 

dayatılabilecekler dahil, yeni anti-damping veya telafi edici gümrük 

vergisine veya diğer vergi veya tarifelerin uygulanmasına yol açmayacak 

koşullarda satılacağını Taahhüt eder. Herhangi bir yargı alanının işbu 

Siparişe tabi Ürünlere bu tür vergiler veya tarifeler getirmesi durumunda 

Alıcı, herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın Tedarikçi'ye yazılı 

bildirimde bulunarak işbu Siparişi derhal feshedebilir. 

d) Uluslararası Sevkiyat. Ürünlerin uluslararası bir sınırı geçmesi 

durumunda, Tedarikçi geçerli Incoterm'e göre gümrük işlemlerini 

gerçekleştirecek ve ticari/proforma fatura ile birlikte ihracat beyannamesinin bir 

kopyasını sağlayacaktır. Fatura İngilizce ve varış ülkesinin dilinde olacak ve 

aşağıda madde 19.4(e)'de belirtilen bilgileri içerecektir. Ayrıca, işbu Siparişin 

satın alma fiyatına dahil olmayan ve işbu Siparişin ifası için Alıcı tarafından 

Tedarikçi'ye sağlanan tüm Ürünler, faturada ayrı olarak belirtilecektir (örn. sevk 

edilen malzemeler, aletler, bedelsiz çıkarılan mallar vb.). Her fatura ayrıca sevk 

edilen Ürünler için referans bilgisini içerecek ve fatura değerinin belirlenmesinde 

kullanılan taban fiyat üzerinden yapılan indirimleri, kredileri veya indirimleri 

belirtecektir. 

e) Nakliye/Belge Gereksinimleri. Tedarikçi, her gönderiyle birlikte (1) madde 3.3'te 

belirtilen tüm bilgileri içeren bir çeki listesi; (2) aşağıda belirtilen tüm bilgileri 

içeren bir ticari veya proforma fatura; ve (3) Ürünleri ithal etmek için gereken 

güvenlikle ilgili tüm gerekli bilgiler sağlayacaktır. Ticari/proforma fatura şunları 

içerecektir: (i) işlem hakkında bilgisi olan Alıcı ve Tedarikçi temsilcilerinin 

irtibat isimleri ve telefon numaraları; (ii) Alıcı'nın sipariş numarası; (iii) sipariş 

kalemi; (iv) parça numarası; (v) yayın numarası ("genel sipariş" durumunda); (vi) 

malın ayrıntılı açıklaması; (vii) miktar; (viii) satışla ilgili ek ücretler, primler, 

yardımlar veya komisyonlar dahil olmak üzere değere yapılan tüm eklemeler 

dahil, yapılan işleminin para birimindeki birim satın alma fiyatı; (ix) işlemde 

kullanılan Incoterms® 2020; (x) belirtilen teslimat yeri; ve (xi) her biri gümrük 

kanunları kapsamında belirlendiği şekliyle Ürünlerin hem "menşe ülkesi" 

(tercihli vergi hükümlerine uygun Ürünler için menşe sertifikaları dahil (geçerli 

olduğu şekilde Amerika Birleşik Devletleri-Meksika-Kanada Anlaşması 

(USMCA/CUSMA dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)) , hem de sevk 

edilen ülkenin gümrük tarife numaraları; geçerli ulusal ihracat kontrol numaraları 

ve Ürünler ABD ihracat düzenlemelerine tabi ise ECCN veya ITAR 

sınıflandırmaları ve Uyumlaştırılmış Tarife numaraları. Tedarikçi ayrıca, 

Alıcı'nın talebi üzerine Ürünlerin fiyatının bir yüzdesi olarak Amerika Birleşik 

Devletleri içerik değerinin ayrıntılarını Alıcı'ya sağlayacaktır. Ayrıca, Tedarikçi, 

Alıcı'ya veya Alıcı'nın tayin ettiği temsilcisine zamanında, eksiksiz ve doğru bir 

şekilde  Alıcı'nın ABD Gümrük İthalatçı Güvenlik Dosyası ve ek Taşıyıcı 
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Gereksinimleri düzenlemesi, 19 C.F.R. Bölüm 149 ("ISF Kuralı") ile 

uyumluluğunu sağlamak için gereken tüm verileri ISF-10 Unsurlarının 

zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde sağlanması da dahil olmak üzere, 

Tedarikçi'nin bir ABD limanına giden veya bir ABD limanından geçen Alıcı'ya 

yaptığı tüm okyanus ürünleri sevkiyatları için sağlayacaktır. 

f) Tercihli Ticaret Anlaşmaları/Gümrük Vergisi İadeleri. Ürünler, Tedarikçi'nin 

ülkesiyle ticari tercih veya gümrük birliği anlaşması ("Ticaret Anlaşması") 

bulunan bir hedef ülkeye teslim edilecekse, Tedarikçi, Ürünlerin Alıcı'nın 

yararına herhangi bir özel program için uygunluğunu gözden geçirmek ve 

Alıcı'ya Ürünlerin varış ülkesine gümrük vergisinden muaf veya indirimli vergi 

girişine izin vermek için geçerli özel gümrük programını veya Ticaret 

Anlaşmasını desteklemek için beyanlar veya menşe sertifikaları dahil olmak 

üzere gerekli tüm belgeleri sağlamak için Alıcı ile işbirliği yapacaktır. Tedarikçi, 

Alıcı'nın talebi üzerine, herhangi bir bileşen parçası da dahil olmak üzere, işbu 

Siparişle satın alınan herhangi bir Ürünün kayıtlı ithalatçısı ise, Alıcı'nın vergi 

iadesi başvurusunda bulunabilmesi ve vergi iadesi alabilmesi için gerekli tüm 

gümrük belgelerini Alıcı'ya sağlayacaktır. Benzer şekilde, işbu Sipariş için 

geçerli herhangi bir Ticaret Anlaşması veya özel gümrük programı, Siparişin 

ifası sırasında herhangi bir zamanda yürürlüğe girerse ve Alıcı'nın takdirine göre 

Alıcı'nın yararına olursa, Tedarikçi, karşılıklı ticaret ve işbu Siparişten 

kaynaklanabilecek mevcut kredi değeri üzerinden mahsuplaşma dahil olmak 

üzere Alıcı'nın bu tür mevcut kredileri gerçekleştirme çabalarıyla işbirliği 

yapacaktır ve Tedarikçi, bu tür kredilerin ve faydaların yalnızca Alıcı'nın 

yararına olacağını kabul eder. Tedarikçi, Ürünlerin menşeindeki bilinen tüm 

belgeleme hatalarını ve/veya değişikliklerini derhal Alıcı'ya bildirecektir. 

Tedarikçi, Alıcı'nın hatalı belgelerinden veya zamanında olmayan iş birliğinden 

kaynaklanan tüm masraflar, para cezaları, cezalar veya masraflar için Alıcıyı 

tazmin edecektir. 

19.5. Alt Yüklenici Akışı. Tedarikçi, işbu Siparişin yerine getirilmesiyle ilgili olarak 

girdiği tüm alt sözleşmelerde, işbu Siparişteki taahhütlere önemli ölçüde benzer 

gereklilikleri dahil ettiğini Taahhüt eder. 

19.6. Rüşvetle Mücadele 

a) Tedarikçi: (i) rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili tüm geçerli Kanunlara 

("İlgili Gereklilikler") uyacaktır; (ii) Kılavuza ve Alıcı'nın Tedarikçi'ye 

sağlayabileceği ve zaman zaman güncelleyebileceği etik, rüşvet ve yolsuzlukla 

mücadele ile ilgili diğer politikalara ("İlgili Politikalar") uyacaktır; (iii) Alıcı'nın 

İlgili Gerekliliklerden veya İlgili Politikalardan herhangi birini ihlal etmesine 

neden olacak veya buna yol açacak herhangi bir eylemde bulunmayacak veya 

bunu engelleyecek eylemleri yapmayı ihmal etmeyecektir; (iv) İlgili 

Gereksinimler ve İlgili Politikalara uyumu sağlamak için işbu Siparişin süresi 

boyunca yürürlükte kalacak kendi politikalarına ve prosedürlerine sahip olacak 
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ve muhafaza edecek ve gerekli olduğu durumlarda bunlara uyacaktır; ve (v) işbu 

Siparişin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak Tedarikçi tarafından alınan 

herhangi bir uygunsuz mali veya diğer menfaat talebini veya istemini derhal 

Alıcı'ya bildirecektir. 

b) Tedarikçi,işbu Siparişle bağlantılı olarak hizmet ifa eden veya Ürün 

sağlayan Tedarikçi ile ilişkili herhangi bir kişinin bunu yalnızca işbu 19.6. 

maddede (“İlgili Şartlar”) Tedarikçi'ye uygulananlara eşdeğer koşullar uygulayan 

ve ilgili kişiyi bahsedilen maddedeki yükümlülüklere eşdeğer yükümlüklere 

bağlayan yazılı bir sözleşme temelinde yapmasını sağlayacaktır. Tedarikçi, bu 

kişilerin İlgili Şartlara uymasından ve yerine getirmesinden sorumlu olacaktır ve 

bu kişilerin İlgili Şartlardan herhangi birini ihlal etmesinden Alıcı'ya karşı 

doğrudan sorumlu olacaktır. 

20. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI VE TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ 

20.1. İş Sürekliliği Planlaması. Tedarikçi, Alıcı'ya hiçbir ek ücret ödemeden bir İş 

Sürekliliği Planı ("İSP") hazırlayacak, sürdürecek ve sağlayacaktır ve Alıcı'nın veya 

onun tayin ettiği üçüncü kişinin talebi üzerine Tedarikçi, kendisinin veya Tedarikçi'nin 

Alt Yüklenicilerinden herhangi birinin Ürünleri Alıcı'ya sağlayamaması durumunda 

tedariğin sürekliliğini sağlamak için iç beklenmedik durum düzenlemelerini özetleyen 

yazılı bir İSP sağlayacaktır. Tedarikçi'nin İSP’si asgari olarak şunları sağlayacaktır: (a) 

veri ve dosyaların saklanması ve alınması; (b) kurtarma için gerekli kaynakları elde 

etmek; (c) bir aksatıcı olay sırasında Hizmetlerin yanı sıra Ürünlerin sağlanması için 

gereken yeterli düzeyde personel bulundurmaya yönelik uygun süreklilik planları; (d) acil 

durumlara anında ve düzenli bir müdahaleyi etkinleştirmek için prosedürler; (e) 

Tedarikçi'nin tedarik zincirindeki olası kesintileri ele almaya yönelik prosedürler; (f) 

İSP’yi tetikleyen bir kesinti olması durumunda Alıcı'ya bildirimde bulunulması için 

tanımlanmış bir hızlı yükseltme (eskalasyon) süreci; ve (g) Tedarikçi'nin süreklilik 

planlarını ve kayıtlarını takip etmekten ve sürdürmekten sorumlu olan kilit Tedarikçi 

personeli için eğitim. Tedarikçi, İSP’yi en az yılda bir defa test edecek ve İSP'deki 

herhangi bir değişikliği Alıcı'ya derhal bildirecektir. Tedarikçi, İSP’deki bu tür 

değişikliklerin uygulanmasının tedarikte kesintiye neden olabileceği ölçüde, Ürünlerin 

tedarikinin sürekliliğini sağlamak için ticari açıdan makul tüm çabayı gösterecektir. 

20.2. Tedarik Zinciri Güvenliği. Tedarikçi, yerinde olduğu şekilde, ABD Gümrük ve 

Sınır Korumasının Terörizme Karşı Gümrük Ticaret Ortaklığı (“C-TPAT”) programı, 

Kanada “Koruma Ortakları” (“PIP”), Avrupa Birliği'nin Güvenlik için Yetkili Ekonomik 

Operatör programı ("AB AEO") ve benzeri Dünya Gümrük Örgütü Küresel Ticareti 

Güvenli Hale Getirmek ve Kolaylaştırmak için SAFE Standartlar Çerçevesi (toplu olarak, 

"SAFE Çerçeve Programları" veya "Program")  ile tutarlı ve bu planlar uyarınca 

uygun prosedürleri uygulayan  yazılı bir güvenlik planı bulunduracaktır (“Güvenlik 

Planı”). Tedarikçi'nin Güvenlik Planının geliştirilmesi ve uygulanması ve tedarik zinciri 

güvenliği uyumluluğu ile ilgili tüm masraflar Tedarikçi tarafından karşılanacaktır. 

Tedarikçi: (a) bu tür SAFE Çerçeve Programları tavsiyelerini Alt Yüklenicilerine ve 
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ulaşım sağlayıcılarına ("Alt Katmanlar") iletecektir; (b) Alt Katmanlar ile olan ilişkisini, 

bir Güvenlik Planını uygulamalarına koşuluna göre şartlandıracaktır; ve (c) Alıcı'nın 

talebi üzerine Tedarikçi, Alt Katmanların Güvenlik Planlarının geçerli tüm SAFE 

Çerçeve Programlarına uygun olduğunu yazılı olarak Alıcı'ya teyit edecektir. Yukarıdaki 

hususlara ek olarak, Tedarikçi:  

i. Program onaylı olmaya hak kazanırsa, üye olacağını, Programın ilgili 

gereksinimlerine uyacağını ve İSP veya Alıcı tarafından zaman zaman 

öngörülen değişiklikleri içerecek prosedürlere sahip olacağını Taahhüt 

eder. Tedarikçi'nin Program onaylı olmaya uygun olmaması durumunda, 

Tedarikçi C-TPAT Asgari Güvenlik Kriterlerini (GPS izleme, hücresel 

iletişim ve algılama yetenekleri dahil), AEO, PIP veya benzeri 

programları, karşılama önerilerine uygun olarak güvenlik prosedürlerini 

geliştirmeye yönelik bir plan geliştirmeyi ve uygulamayı kabul eder; 

ii. Tedarikçi'nin tesisinden, personelinden ve sevkiyat güvenlik 

önlemlerinden sorumlu tek bir irtibat kişisi belirleyecek ve Alıcı'nın 

talebi üzerine, söz konusu kişinin adını, unvanını, adresini, e-posta 

adresini ve telefon ve faks numaralarını sağlayacaktır; 

iii. Tüm kamyon yükü gönderilerini (Tam Kamyon Yükü (FTL) veya Tam 

Konteyner Yükü (FCL)) uygun şekilde uygulanmış bir ISO 17712 mührü 

ile yerleştirecek ve mühürleyecektir. Tedarikçi, izleme amaçları için ISO 

17712 mühürlerini satın almanın yanı sıra bir kayı₺ defteri tutmayı ve 

son 2 yıl içinde verilen mevcut ve geçerli ISO Mühür Sertifikasyonunu 

dosyada tutmayı kabul eder. 

iv. Alıcı'ya C-TPAT, AEO, PIP veya benzeri program üyeliği durumu 

hakkında bilgi verecek ve Program onaylıysa, Alıcı'ya SVI numarası 

veya üyelik numarasının yanı sıra Alıcı'nın ihtiyaç duyabileceği diğer 

bilgileri bildirecek ve Program sertifikasyon durumunda herhangi bir 

değişikliği derhal Alıcı'ya bildirecektir.  

21. GEÇERLİ HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

21.1. Geçerli Hukuk. Tedarikçi, Alıcı ile aynı ülkede bulunuyorsa, işbu Sipariş, 

kanunlar ihtilafı hükümleri hariç olmak üzere, her bakımdan Alıcı'nın bulunduğu ülkenin 

maddi hukukuna tabi olacak ve bu hukuka göre yorumlanacaktır. Aksi takdirde, işbu 

Sipariş, kanunlar ihtilafı hükümleri hariç olmak üzere, esasa uygulanacak her bakımdan 

İngiltere ve Galler hukukuna tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Taraflar, 

Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 

uygulanmaması konusunda mutabıktırlar. 

21.2. Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Siparişle ilgili herhangi bir ihtilaf, ihtilaf veya hak 

talebi (“Anlaşmazlık”) öncelikle taraflar arasında iyi niyetli müzakereler yoluyla 

çözülecektir. Anlaşmazlık iyi niyetli müzakere yoluyla çözülemezse, taraflar 

Anlaşmazlığı arabulucuya sunmayı kabul ederler. Arabuluculuk ve müzakere 

gerekliliğinden, Alıcı ve Tedarikçi'nin karşılıklı mutabakatı ile feragat edilebilir. 
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Anlaşmazlık makul bir süre içinde müzakere veya arabuluculuk yoluyla başka bir şekilde 

çözülmezse (bu süre 75 günü aşmayacaktır), taraflardan herhangi biri Anlaşmazlığı, 

değiştirildikleri şekliyle o zamanda geçerli olan ve o noktada işbu maddeye atıfta 

bulunarak işbu Siparişin parçası haline gelecek, Uluslararası Ticaret Odası Kurallarına 

uygun olarak bağlayıcı tahkime sunabilir. Mahkeme bir hakemden oluşacaktır. Tedarikçi, 

Alıcı ile aynı ülkede bulunuyorsa, tahkim yeri Alıcı'nın bulunduğu ülkenin başkenti 

olacaktır. Aksi takdirde, tahkim yeri Londra, İngiltere olacaktır. Tahkimin dili İngilizce 

olacaktır. Tahkimin maliyeti (hakem(ler)in ücret ve giderleri dahil), her bir tarafın kendi 

avukatlık ücretini ödemesi şartıyla, taraflarca eşit olarak paylaşılacaktır. Hakem(ler), 

Taraflar arasında sorumluluğu paylaştırma yetkisine sahip olacak, ancak işbu Siparişin 

açık hükümleri kapsamında veya bu Koşulları aşan herhangi bir zarar veya telafiye 

hükmetme yetkisine sahip olmayacaktır. Tahkim kararı, taraflara yazılı olarak sunulacak 

ve taraflardan birinin talebi üzerine, olgusal bulguları ve hukuki sonuçları içerebilecektir. 

Tahkim kararı, herhangi bir yetkili yargı mahkemesinde onaylanabilir ve icra edilebilir. 

Gizlilik veya fikri mülkiyet yükümlülüklerinin ihlaline yönelik herhangi bir dava ile ilgili 

olarak, işbu maddedeki hiçbir hüküm, taraflardan herhangi birini geçici yasaklama emri 

veya ihtiyati tedbir şeklinde geçici hakkaniyete uygun tedbir talebinde bulunmaktan 

alıkoyamaz. Bir mahkemenin bir tarafının geçici hakkaniyete uygun tedbir için bu tür 

herhangi bir talebi, burada tahkime gitme yükümlülüğünden feragat edildiği anlamına 

gelmez. TARAFLAR JÜRİ YARGILAMASINA İLİŞKİN HAKLARINDAN AÇIKÇA 

FERAGAT EDERLER. 

22. ELEKTRONİK TİCARET. Tedarikçi, Alıcı'nın mevcut ve gelecekteki elektronik ticaret 

uygulamalarına ve girişimlerine katılmayı kabul eder. İşbu Siparişin amaçları doğrultusunda, bu 

tür uygulamalar veya girişimler kapsamında taraflar arasında gönderilen her elektronik ileti: (a) 

"yazılı" ve "bir yazı" olarak ; (b) "imzalanmış" (aşağıdaki şekilde); ve (c) elektronik dosyalardan 

veya normal iş akışında oluşturulan ve muhafaza edilen kayıtlardan yazdırıldığında orijinal bir iş 

kaydı olarak kabul edilecektir. Taraflar, anlaşmaların yazılı formda yapılmasını öngören kanunlar 

veya başka herhangi bir kanun veya delil kuralının yazılı, imzalı sözleşmeler gerektirdiği 

gerekçesiyle bu tür elektronik iletilerin geçerliliğine, etkinliğine veya uygulanabilirliğine itiraz 

etme hakkından açıkça feragat eder. Bu tür elektronik belgeler, taraflar arasındaki herhangi bir 

kovuşturmada, sanki kağıt biçiminde oluşturulmuş ve tutuluyormuş gibi ticari kayıt kabul 

edilerek maddi delil olarak sunulabilir. Taraflardan hiçbiri, herhangi bir nedenle bu tür bir 

elektronik belgenin kabul edilebilirliğine itiraz etmeyecektir. Taraf, bu tür bir elektronik iletiye 

isim veya başka bir tanımlayıcı koyarak, ileti içeriğine atfedilen imzasıyla iletiyi imzalamayı 

amaçlamaktadır. 

23. BAĞIMSIZ YÜKLENİCİLER/ İLAVE HİZMETLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER. 

23.1. Bağımsız Yükleniciler. Alıcı ve Tedarikçi arasındaki ilişki, bir bağımsız yüklenici 

ilişkisidir. İşbu Siparişteki hiçbir şey, Alıcı ile Tedarikçi veya Tedarikçi personeli (işbu 

madde 23'ün amaçları doğrultusunda, bu ifade Tedarikçi'nin Alt Yüklenicilerinin 

herhangi bir personelini de içerir) arasındaki işveren ve çalışan ilişkisini oluşturacak veya 

kuracak şekilde yorumlanamaz. Alıcı'nın, Tedarikçi personelinin istihdamına ilişkin 
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hüküm ve koşulları doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etme hakkı yoktur. Alıcı, uygun 

olduğu şekilde, Tedarikçi'ye projenin nihai hedefi konusunda yön verecektir. Tedarikçi, 

personelinin işbu Siparişteki şartlara ve politikalara uymasını ve gerekli bilgi, eğitim ve 

işbu Sipariş kapsamındaki işleri yetkin bir şekilde ve yürürlükteki Kanun ve 

yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirme becerisine sahip olmalarını sağlayacaktır. 

Alıcı, yalnızca Alıcı'nın kendi takdirine göre bu tür bilgi, eğitim veya beceriye sahip 

olmayan herhangi bir Tedarikçi personelini reddetme veya işbu Sözleşme kapsamındaki 

işlerin performansını derhal kaldırma hakkına sahip olacaktır. Tedarikçi personeli, Alıcı 

adına herhangi bir anlaşma akdetmeye veya mali veya başka türlü taahhütte bulunmaya 

yetkili değildir. 

23.2. Alıcı'nın ve Alıcı Müşteri Tesislerinde Çalışılması. Tüm Tedarikçi personeli, 

Alıcı'nın veya müşterisinin tesislerinde, konumunda, tesisinde veya çalışma sahasında 

(her biri bir "Alıcı Sahası") bulunduğu sırada, emniyet ve güvenlik gereksinimleri de 

dahil olmak üzere, personelin davranışını düzenleyen geçerli saha düzenlemelerine, 

gerekliliklerine ve kurallarına tabi olacak ve bunlara uyacaktır. Tedarikçi her zaman 

kendisinin ve personelinin yukarıdakilerin tümüne uymasından sorumludur. Tedarikçi'nin 

personeli bir Alıcı Sitesindeyken, Alıcı veya onun müşterileri, herhangi bir personel dahil 

olmak üzere Tedarikçiyi tesislerinden çıkarma hakkına sahip olacaktır. Tedarikçi, 

Alıcı'ya veya Alıcı'nın müşterilerine hiçbir ücret ödemeden, görevden alınan veya 

yukarıdaki düzenlemelerden, kurallardan ve/veya gerekliliklerden herhangi birini ihlal 

eden tüm personeli gerekli becerilere ve deneyime sahip personelle derhal değiştirecektir. 

İşbu Sipariş kapsamındaki faaliyetlerin herhangi bir kısmı Tedarikçi veya Tedarikçi 

personelinin herhangi bir üyesi tarafından bir Alıcı Sitesinde veya yakınında 

gerçekleştirilirse, Tedarikçi Alıcıyı, Bağlı Teşebbüslerini ve onların veya onların 

müşterilerini, ve yöneticileri, memurları, çalışanları, temsilcileri, temsilcileri, halefleri ve 

vekillerini a) Tedarikçi personeli üyelerinden herhangi birinin yaralanması veya ölümü, 

(b) Tedarikçi üyelerinden herhangi birinin mülkünün zarar görmesi nedeniyle herhangi 

bir şekilde doğabilecek zararlar, masraflar, harcamalar veya yükümlülükler veya (c) 

Tedarikçi'nin ve/veya Tedarikçi personelinin diğer üyelerine ait olan veya işbu kişilerin 

kontrolü altındaki ekipmandan, tesislerinden ve/veya mülklerinden kaynaklanan  

herhangi bir çevresel hak iddiasına (bu tür yaralanma, ölüm veya zarar, neyden 

kaynaklanmış olursa olsun ve bir üçüncü kişinin ihmalinden, tesisin koşullarından veya 

başka bir nedenden kaynaklanmış olsa bile) karşı savunacak, bunlardan tazmin ve ibra 

edecek, ve zarardan ari tutacaktır. 

23.3. Geçmiş Sorgulamaları. Yürürlükteki Kanunların izin verdiği ölçüde ve Tedarikçi 

personelinden uygun yazılı izni aldıktan sonra, Tedarikçi, (a) herhangi bir Tedarikçi 

personelini herhangi bir Alıcı Sitesinde hizmet vermesi için görevlendirmeden 

(anlaşılabilirlik adına, "yerleştirme", bir Alıcı Sitesine periyodik katılımı veya ziyaretleri 

kapsamaz); (b) Tedarikçi personeline Alıcı ağlarına erişim izni vermeden; (c) Tedarikçi 

personeline, bir Alıcı Sahasının güvenli bir şekilde işletilmesi veya güvenliği ile 

doğrudan ilgili olan ve uygun şekilde yerine getirilmediği takdirde ciddi bir çevre, sağlık 
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veya güvenlik tehlikesine neden olabilecek görevler vermeden; veya (d) iş sorumlulukları 

başka bir bağlamda yerine getirildiğinde güvenlik açısından hassas olmayacak olsa bile, 

Tedarikçi personelini bütünüyle "güvenlik açısından hassas" olarak belirlenmiş bir Alıcı 

Sitesine atamadan önce, yetkili bir geçmiş sorgulamaları ajansından yararlanarak, 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions adresinde bulunan 

GE HealthCare Geçmiş Kontrolü Rehberi uyarınca geçmiş kontrolleri yapacaktır. 

23.4. Uyuşturucu Testleri. Yürürlükteki Kanunların izin verdiği ölçüde ve Tedarikçi 

personelinden uygun yazılı izin alındıktan sonra, [Tedarikçi, bir Alıcı Sitesinde işbu 

Sipariş kapsamında çalışacak tüm personelinin test edildiğini ve yasa dışı ilaçlar 

kullanmadıklarını Taahhüt eder. "Yasadışı ilaçlar" terimi, kontrollü bir maddenin geçerli 

bir reçete uyarınca kullanımını içermez. Kullanılan reçeteli ilaçlar, personelin yetkin ve 

güvenli iş yapmasını engellememelidir] VEYA (Tedarikçi'nin rutin uyuşturucu testi 

yapma hakkına sahip olmadığı durumlarda yukarıdaki parantez içindeki ifade yerine 

kullanılacaktır) [Tedarikçi, bir Alıcı Sitesinde işbu Sipariş kapsamında çalışacak tüm 

personelinin yasa dışı uyuşturuculardan ari olmasını sağlamak için makul çabayı 

göstereceğini Taahhüt eder. Tedarikçi'nin, bir Alıcı Sitesinde işbu Sipariş kapsamında 

çalışan personelinden herhangi birinin yasa dışı uyuşturucu kullandığından şüphelenmek 

için bir nedeni olması durumunda, bu tür personeli Alıcı Sitesinden çıkarmak için derhal 

gerekli adımları atmayı ve personelin işbu Sipariş kapsamında çalışmaya devam 

etmemesini sağlamayı kabul eder. "Yasadışı ilaçlar" terimi, kontrollü bir maddenin 

geçerli bir reçete uyarınca kullanımını içermez. Reçeteli ilaçlar, çalışanın işini yetkin ve 

güvenli bir şekilde yapmasını engellememelidir.] 

24. DİĞER HÜKÜMLER. İşbu Sipariş, burada referans olarak açıkça dahil edilen belgelerle 

birlikte, tarafların buradaki konuyla ilgili anlaşmalarının eksiksiz, münhasır ve nihai bir ifadesi 

olarak tasarlanmıştır ve taraflar arasındaki yazılı veya sözlü, önceki veya eşzamanlı anlaşmaların 

yerine geçer. Kabul eden veya rıza gösteren taraf ifa hakkında bilgi sahibi ve itiraz etme fırsatına 

sahip olsa bile, önceki işlemler ve Ticari kullanım işbu Sipariş ’in anlamını belirlemek için 

kullanılmayacaktır. İşbu Siparişin ihlalinden doğan hiçbir iddia veya hak, karşılık ile 

desteklenmedikçe ve mağdur tarafça imzalanmadıkça, feragat ile ortadan kaldırılamaz. 

Taraflardan herhangi birinin işbu Siparişteki herhangi bir hükmü uygulamaması, söz konusu 

hükümden feragat ettiği veya söz konusu tarafın daha sonra söz konusu hükmü uygulama 

hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Alıcı'nın işbu Siparişteki hakları ve çözüm 

yolları, Kanun, sözleşme veya hakkaniyet tarafından sağlanan diğer hak ve çözüm yollarına ek 

niteliğindedir ve Alıcı, bu hak ve çözüm yollarını münferit olarak, alternatif olarak, art arda veya 

eşzamanlı olarak kullanabilir. "Dahil" terimi, "dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere" veya 

"bir sınırlama olmaksızın dahil etmek" anlamına gelecek ve bu şekilde yorumlanacaktır. İşbu 

Siparişin herhangi bir maddesinin veya fıkrasının geçersizliği, söz konusu madde veya fıkranın 

geri kalanının veya diğer herhangi bir madde veya fıkranın geçerliliğimi etkilemeyecek ve bunlar 

yürürlükte kalacaktır. Geçersiz sayılan herhangi bir madde veya fıkra, Alıcı ve Tedarikçi'nin asıl 

niyetini en yakından yansıtan yasal bir yorumlamaya tabi tutulacaktır. İşbu Siparişin doğası veya 

etkisi gereği, işbu Siparişin feshedilmesinden veya sona ermesinden sonra uyulması, saklanması 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions
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veya yerine getirilmesi gereken veya amaçlanan tüm hükümler veya yükümlülükler, işbu 

Siparişin 2.2(d), 2.3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 ve 24. Maddeleri dahil olmak 

üzere, taraflar, halefleri (birleşme yoluyla gelen halefler dahil olmak üzere) ve uygun bulunmuş 

olan devredilenler üzerinde ve onların yararına devam edecek ve bağlayıcı kalacaktır.  


