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GE ENERGY CONNECTIONS TURKISH TERMS OF 
PURCHASE REV. A  

1. ACCEPTANCE OF TERMS.  Supplier agrees to be 
bound by and to comply with all terms set forth herein and on the 
purchase order (“PO”) to which these terms are attached or are 
incorporated by reference (each as amended or supplemented, and 
together with any specifications and other documents referred to 
herein or on the PO, collectively, this “Order”).  This Order is an 
offer to purchase the goods and/or services (including any 
deliverables and required documentation) described therein.  This 
Order shall not constitute an acceptance of any offer to sell, 
quotation or other proposal from Supplier, even if referred to in 
this Order.  Acceptance of this Order is expressly limited to the 
terms of this Order.  Buyer hereby notifies Supplier in advance 
that Buyer objects to any terms and conditions included with 
Supplier’s quotation, invoice or other document which are 
additional to or different than the terms of this Order, and none of 
such additional or different terms shall be part of the contract 
between Supplier and Buyer, unless specifically accepted by Buyer 
in writing.  This Order shall be irrevocably accepted by Supplier 
upon the earlier of: (a) Supplier's issuing any acceptance or 
acknowledgement of this Order; or (b) Supplier’s commencement 
of the work called for by this Order, in any manner.  The terms set 
forth in this Order take precedence over any additional or different 
terms in any other document connected with this transaction, 
unless such additional or different terms are:  (a) part of a written 
agreement (“Agreement”), which has been negotiated between the 
parties and which the parties have expressly agreed may override 
these terms in the event of a conflict; or (b) set forth on the PO to 
which these terms are attached. In the event these terms are part of 
an Agreement between the parties, the term “Order” used herein 
shall mean any purchase order issued under the Agreement.  

2. PRICES, PAYMENTS AND QUANTITIES. 

2.1 Prices.  All prices are firm and shall not be subject to 
change.  Supplier’s price includes all taxes, fees and/or duties 
applicable to the goods and/or services purchased under this Order; 
provided, however, that any value added tax that is recoverable by 
Buyer, state and local sales, use, excise and/or privilege taxes, if 
applicable, shall not be included in Supplier’s price but shall be 
separately identified on Supplier’s invoice.  If Supplier is legally 
obligated to pay value added and/or similar tax, Supplier shall 
invoice Buyer in accordance with applicable rules to enable Buyer 
to reclaim such tax.  Supplier warrants the pricing for any goods or 
services shall not exceed the pricing for the same or comparable 
goods or services offered by Supplier to third parties. Any stamp 
tax that may arise out of the signing or execution of this Order 
shall be the responsibility of and be borne by the Supplier and 
Supplier shall submit to Buyer a valid documentation obtained 
from relevant tax office proving that stamp tax has been paid. 

2.2 Payment Terms.   

(a) Standard Terms.  The ordinary net date (“Net Date”) 
shall be sixty (60) days after the Payment Start Date.  The 
“Payment Start Date” is the latest of the required date identified 
on this Order, the date of receipt of valid invoice by Buyer, the 
received date of the goods and/or services in Buyer’s receiving 
system, or the completion of any inspection and/or acceptance of 
the goods and/or services; provided, however, that any such 
inspection and/or acceptance of the goods and/or services shall not 
exceed thirty (30) days from the receipt of such goods and/or 
services.  The received date of the goods and/or services in Buyer’s 
receiving system shall occur:  (i) in the case where the goods are 
shipped directly to Buyer and/or services are performed directly for 
Buyer, with respect to such goods, within forty-eight (48) hours of 
Buyer’s physical receipt of the goods at its dock and with respect 

GE ENERGY CONNECTIONS  TÜRKÇE SATIN ALIM 
KOŞULLARI REV. A.  

1. KOŞULLARIN KABULÜ. Tedarikçi, bu belgede ve 
sipariş mektubunda (“SM”) belirtilen koşullar ve bu koşulların ekli  
olduğu veya atıf yoluyla eklenen koşullar ile bağlı olduğunu ve bu 
koşullara uyduğunu kabul eder (her biri değiştirildigi veya ekleme 
yapıldığı haliyle, bu belgede veya SM’de atıfta bulunulan tüm 
spesifikasyonlar ve diğer belgeler, hep birlikte “Sipariş” olarak 
anılacaktır).  Tedarikçi, Alıcının asağıda belirtilen hüküm ve 
koşulları bu Siparişin konusunu oluşturan işlerin başlangıcından 
makul bir süre önce kendi incelemesine sunduğunu ve söz konusu 
hüküm ve koşulları Alıcı ile görüsme ve müzakere etme imkanına 
sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.  Bu Sipariş, Siparişte 
tanımlanan mallar ve/veya hizmetlerin (teslim edilecekler ve 
gerekli belgeler dâhil olmak üzere) satın alınmasına yönelik bir 
tekliftir.  Bu Sipariş, içinde atıfta bulunulmuş olsa bile 
Tedarikçiden gelen herhangi bir satış önerisi, fiyat önerisi veya 
farklı bir önerinin kabulü anlamına gelmeyecektir.  Bu Siparişin 
kabulü açık bir şekilde Siparişin koşullarıyla sınırlıdır. Alıcı, 
Tedarikçinin fiyat önerisinde, faturasında veya farklı bir belgesinde 
bulunan, bu Siparişin koşullarına ek olan veya bu hükümlerden 
farklı olan hiçbir hüküm ve koşulu kabul etmediğini önceden 
Tedarikçiye bildirmektedir ve söz konusu ek veya farklı hükümler, 
Alıcı tarafından yazılı ve özel olarak kabul edilmediği sürece 
Tedarikçi ve Alıcı arasındaki sözleşmenin bir parçası olmayacaktır. 
Bu Sipariş; (a) Tedarikçinin bu Siparişi kabulü veya onaylaması; 
veya (b) Tedarikçinin herhangi bir şekilde bu Siparişe konu olan 
işe başlaması üzerine, bu hallerden hangisi daha önce 
gerçekleşmisse o tarihte,  Tedarikçi tarafından gayrikabili rücu 
şekilde kabul edilmiş olacaktır.  Bu Siparişte belirtilen hükümler;  
herhangi ek ve farklı hükümler (a) tarafların müzakere ettiği,  ve 
Tarafların bir ihtilaf durumunda bu hükümler üzerinde geçerli 
olacağını açık bir şekilde kabul ettikleri  yazılı bir sözleşmenin 
(“Sözleşme”) bir parçası olmadıkça ve/veya (b) bu koşulların ekli 
oldugu bir SM’nin ön yuzunde  belirtilmedikçe bu işlemle alakalı 
tüm diğer belgelerdeki söz konusu ek veya farklı hükümlerden 
üstündür.  Bu koşulların taraflar arasındaki bir Sözleşmenin parçası 
olması durumunda, kullanılan “Sipariş” ifadesi Sözleşme 
kapsamında düzenlenen tüm sipariş mektupları için kullanılacaktır.    

2. FİYATLAR, ÖDEMELER VE MİKTARLAR. 

2.1 Fiyatlar.  Tüm fiyatlar sabittir ve değişmeyecektir.  
Tedarikçinin fiyatı içerisine bu Sipariş kapsamındaki mallar 
ve/veya hizmetlerin satın alınması veya fatura düzenlenmesi 
nedeniyle tahakkuk eden tüm vergi, resim, harç ve/veya benzeri 
mali yükümlülükler dahildir; ancak, eğer varsa, Alıcı tarafından 
iade alınabilen,  herhangi bir katma değer vergisi, Tedarikçinin 
faturasında ayrı bir şekilde belirtilmesi şartıyla, Tedarikçinin 
fiyatına dâhil edilmeyecektir.  Eğer Tedarikçi katma değer vergisi 
ve/veya benzer bir vergi odemeye yasal olarak yükümlüyse, 
Tedarikçi faturayı, Alıcının bu vergiyi geri almasını sağlayacak, 
yürürlükteki kurallar uyarınca kesecektir.  Tedarikçi, tüm mal ve 
hizmetlerin kendisi tarafından üçüncü kişilere sunulan aynı veya 
karşılaştırılabilir mal ve hizmetlerin fiyatını geçmeyeceğini taahhüt 
eder.  Bu Siparişin imzalanması veya uygulanması nedeniyle 
doğacak herhangi bir damga vergisinden Tedarikçi sorumlu olacak 
ve bu vergiler Tedarikçi tarafından ödenecektir. Tedarikçi, damga 
vergisinin ödendiğini ispatlayan ve ilgili vergi dairesinden alınmış 
geçerli bir belgeyi Alıcıya sunacaktır.  

2.2 Ödeme Koşulları.   

(a) Standart Koşullar.  Olağan net tarih (“Net Tarih”) 
Ödeme Başlangıç Tarihi’nden itibaren altmış (60) gündür.  
“Ödeme Başlangıç Tarihi”, bu Sipariş’te belirtilen şu tarihlerden 
hangisi daha geç ise o tarihi ifade eder: geçerli faturanın Alıcı 
tarafından tebellüğ edildiği tarih, mallar ve/veya hizmetlerin 
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to such services, within forty-eight (48) hours of Supplier’s 
completion of the services; (ii) in the case of goods shipped 
directly to:  (A) Buyer’s customer or a location designated by 
Buyer’s customer (“Material Shipped Direct” or “MSD”); or 
(B) a non-Buyer/non-customer location to be incorporated into 
MSD, within forty-eight (48) hours of Supplier presenting Buyer 
with a valid proof of delivery confirming that the goods have been 
delivered in accordance with the terms of this Order, or in the in 
the case of EXW deliveries, within forty-eight (48) hours of 
Supplier presenting Buyer with a valid proof of shipment from the 
named point; or (iii) in the case where goods are shipped directly 
to or services are performed directly for a third party in accordance 
with this Order, with respect to such goods, within forty-eight (48) 
hours of Buyer’s receipt of written certification from the third 
party of its receipt of the goods and with respect to such services, 
within forty-eight (48) hours of Buyer’s receipt of written 
certification from the third party of Supplier’s completion of the 
services.   Unless Buyer initiates payment on an early payment 
discount date as described in subsection (c) below, Buyer shall 
initiate payment on the Monthly Batch Payment Date or the 
Quarterly Batch Payment Date as described in subsection (b) 
below or on the Net Date. 

 (b) Early Payment.  Buyer shall be entitled, either directly 
or through a Buyer Affiliate (defined below), to take an early 
payment reduction of 0.0333% of the gross invoice price for each 
day before the Net Date that payment is made.  For example, an 
early payment reduction of 1.5% would correspond to a payment 
made forty-five (45) days earlier than the Net Date, and an early 
payment reduction of 0.333% would correspond to a payment 
made ten (10) days earlier than the Net Date.  If the Net Date falls 
on a weekend or holiday, the Net Date shall be moved to the next 
business day, and Buyer shall take an early payment reduction for 
each day payment is initiated before that date.  Each early payment 
reduction shall be rounded to the nearest one hundredth of a 
percent.   

(c) Miscellaneous.  If requested by Buyer, settlement and 
invoicing shall be paperless and in a format acceptable to Buyer.  
The Supplier shall not be entitled to any payment under this Order 
if Supplier fails to submit the valid documentation obtained from 
relevant tax office proving that stamp tax has been paid and 
mentioned in Section 2.1. Supplier’s invoice must: (i) bear Buyer’s 
Order number and (ii) be issued only after delivery in accordance 
with this Order has occurred, but not later than one hundred and 
twenty (120) days after Buyer’s receipt of the goods and/or 
Supplier’s completion of the services.  Buyer shall be entitled to 
reject Supplier’s invoice if it fails to include Buyer’s Order 
number, is issued after the time set forth above or is otherwise 
inaccurate, and any resulting:  (A) delay in Buyer’s payment; or 
(B) nonpayment by Buyer shall be Supplier’s responsibility.  All 
goods and/or services provided by Buyer to Supplier for 
production of the goods and/or services delivered hereunder shall 
be separately identified on the invoice (i.e., consigned material, 
tooling, or technology (often referred to as an “Assist” for 
import/customs purposes)).  Each invoice shall also include any 
reference information for any consigned goods and shall identify 
any discounts, credits or rebates from the base price used in 
determining the invoice value.  Supplier warrants that it is 
authorized to receive payment in the currency stated in this Order.  
No extra charges of any kind shall be allowed.  Buyer may 
withhold total or partial payment until the goods/or services 
conform to the requirements of this Order.  Buyer’s payment of an 
invoice shall not constitute its acceptance of the goods or services.  
Buyer shall be entitled at any time to set-off any and all amounts 
owed by Supplier or a Supplier Affiliate (defined below) to Buyer 
or a Buyer Affiliate (defined below) on this or any other order.  

Alıcı’nın teslim alma sistemi tarafından alındığı tarih, veya  mallar 
ve/veya hizmetlerin muayene ve/veya kabulünün tamamlandığı 
tarih; şu kadar ki,  mallar ve/veya hizmetlerin muayene ve/veya 
kabulü söz konusu mallar ve/veya hizmetlerin teslim alınmasından 
itibaren otuz (30) günü geçmeyecektir.  Mallar ve/veya hizmetlerin 
alım tarihi: (i) Malların direkt olarak Alıcıya gönderildiği ve/veya 
hizmetlerin direkt olarak Alıcı için ifa edildiği durumlarda, söz 
konusu malların Alıcı tarafından dokunda (dock/yük rampası)  
fiziksel olarak teslim alınışından itibaren kırk sekiz (48) saat ve söz 
konusu hizmetlerin Tedarikçi tarafından tamamlanışından itibaren 
kırk sekiz (48) saat içerisinde; (ii) malların direkt olarak: (A) 
Alıcının müşterisine veya Alıcın müşterisi tarafından belirlenen bir 
yere (“Direkt Gönderilmiş Materyal” veya “DGM”) 
gönderildiği; veya (B) DGM'ye dâhil edilecek Alıcı/müşteri 
olmayan bir yere gönderildiği durumlarda, Tedarikçinin Alıcıya 
malların bu  Siparişin hükümleri uyarınca teslim edilmesinden, 
veya EXW teslimat durumunda Tedarikçinin Alıcıya belirtilen 
noktadan sevkiyatın gerçekleştiğini belgeleyen geçerli bir kanıt 
sunmasından itibaren kırk sekiz (48) saat içerisinde; (iii) bu Sipariş 
uyarınca malların direkt olarak üçüncü bir kişiye gönderildiği veya 
hizmetlerin direkt üçüncü bir kişi için ifa edildiği durumlarda, 
Alıcının, mallara ilişkin olarak, üçüncü kişiden söz konusu 
malların alındığına  ilişkin yazılı belgeyi alışından itibaren kırk 
sekiz (48) saat içerisinde ve, hizmetlere ilişkin olarak, üçüncü 
kişiden Tedarikçinin hizmetleri tamamlamış olduğuna dair yazılı 
belgeyi alışından itibaren kırk sekiz (48) saat içerisinde 
gerçekleşecektir.  Alıcı, aşağıdaki (b) paragrafında tarif edildiği 
şekilde bir erken ödeme indirimi kullanarak ödeme yapmadığı 
sürece, ödemeyi Net Tarih’te yapacaktır.  

(b) Erken Ödeme.  Alıcı, direkt veya Alıcı İştiraki (aşağıda 
tanımlanmıştır) yoluyla, ödemenin Net Tarih’ten önce yapıldığı her 
gün için brüt fatura tutarının %0.0333’ü oranında bir erken ödeme 
indirimi alma hakkına sahiptir. Örneğin, %1.5 oranında bir erken 
ödeme indirimi, Net Tarihten kırkbeş (45) gün erken yapılmış 
ödemeye tekabül eder  ve %0.333 oranındaki erken ödeme 
indirimi, Net Tarihten on (10) gün erken yapılmış bir ödemeye 
tekabül eder. Eğer Net Tarih hafta sonu veya tatil gününe rastlarsa, 
takip eden iş gününe ertelenecek ve Alıcı ödemenin söz konusu 
tarihten daha önce başlatıldığı her gün için erken ödeme indirimi 
almaya hak kazanacaktır. Erken ödeme için uygulanacak indirim 
en yakın yüzdelik dilime ulaşmak üzere yuvarlanır.  

 
(c) Diğer. Alıcı talep ederse, mutabakat ve faturalama, kâğıt 

kullanılmaksızın ve Yürürlükteki Mevzuatta düzenlenen ve 
Alıcının kabul edeceği bir formatta yapılacaktır.  Tedarikçi, damga 
vergisinin ödendiğine ilişkin ve madde 2.1’de belirilen geçerli 
belgeleri Alıcıya sunmaz ise bu Sipariş kapsamında hiçbir 
ödemeye hak kazanmayacaktır. Tedarikçinin faturası; (i) Alıcının 
Sipariş numarasını içermelidir ve (ii) bu Sipariş uyarınca teslimatın 
gerçekleşmesinden sonra, fakat Alıcının malları teslim almasından 
ve/veya Tedarikçinin hizmetleri tamamlamasından itibaren yüz 
yirmi (120) günü geçmeyecek şekilde, düzenlenmelidir.  Alıcı; 
Alıcının Sipariş numarasını içermemesi, yukarıda belirtilen tarihten 
sonra veya diğer herhangi bir şekilde yanlış düzenlenmesi 
durumunda, Tedarikçinin faturasını reddetme hakkına sahip 
olacak; ve bundan kaynaklanan (A) Alıcının ödemesindeki 
gecikme veya (B) Alıcının ödeme yapmamasından, Tedarikçi 
sorumlu olacaktır; ve faturanın Alıcı tarafindan ödenmediği bu 
durumlarda Tedarikçi faturalanan tüm ucret, odeme, masraf veya 
harcamalardan feragat etmis sayilacaktir. Alıcı tarafından bu 
Sipariş kapsamindaki mallarin uretimi ve/veya hizmetlerin 
sunulmasi için Tedarikçiye sağlanan tüm mallar ve/veya hizmetler, 
ayrı bir şekilde faturada tanımlanacaktır (Ör: Sevk edilen materyal, 
araç gereç veya teknoloji (ithalat/gümrük islemlerinde genellikle 
“Yardımcı”/“Assist”) olarak adlandırılır)).  Her fatura aynı 
zamanda sevk edilen tüm mallara ilişkin tüm referans bilgilerini 
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“Affiliate” shall for the purposes of this Order mean, with respect 
to either party, any entity, including, any individual, corporation, 
company, partnership, limited liability company or group, that 
directly, or indirectly through one or more intermediaries, controls, 
is controlled by or is under common control with such party. 

2.3 Quantities. 

(a) General.  Buyer is not obligated to purchase any 
quantity of goods and/or services except for such quantity(ies) as 
may be specified by Buyer either:  (i) on the PO; (ii) in a release on 
the PO; or (iii) on a separate written release issued by Buyer 
pursuant to this Order.  Supplier shall not make material 
commitments or production arrangements in excess of Buyer’s 
specified quantities and/or in advance of the time necessary to 
meet Buyer’s delivery schedule.  Should Supplier do so, any 
resulting exposure shall be for Supplier’s account.  Goods 
delivered to Buyer in excess of the Buyer’s specified quantities 
and/or in advance of schedule may be returned to Supplier at 
Supplier’s risk, and Supplier shall be responsible for all related 
costs and expenses incurred by Buyer. 

(b) Replacement Parts.  Replacement parts for goods 
purchased by Buyer are for the purpose of this Section defined as 
“Parts” and are considered “goods” under this Order.  Unless 
specified otherwise by Buyer in writing, Supplier shall provide 
Parts or upon Buyer’s written consent, an alternative replacement 
part that has the same form, fit and function as the Part for a period 
of five (5) years after production of the goods ceases.  Supplier 
shall continue to supply such Parts past the five-year period if 
Buyer orders at least twenty (20) Parts per year during such 
five-year period.  The prices for any Parts purchased in the first 
two (2) years of the five-year period shall not exceed those prices 
in effect at the time production of the goods ceases, and no set-up 
charges shall be permitted by Supplier or paid by Buyer during this 
two-year period.  Thereafter, the prices for Parts shall be 
negotiated based on Supplier’s actual cost of production of such 
Parts plus any special packaging costs.  No minimum order 
requirements shall apply unless the parties mutually agree in 
advance.  After the end of the five-year period, Supplier shall 
continue to maintain in good working condition all Supplier-owned 
tooling required to produce the Parts and shall not dispose of such 
tooling without offering Buyer the right of first refusal to purchase 
such tooling.   

(c) Obsolescence.  If Supplier plans to cease production of 
any Parts after the five-year period as detailed in Section 2.3(b) 
above, then Supplier shall provide Buyer with reasonable advanced 
notice of such event so that Buyer may request a “last-time” buy 
from Supplier for such Parts.  If Supplier plans to cease production 
of any goods Buyer purchases under this Order within two (2) 
years from the date on the Order, Supplier shall provide Buyer 
with reasonable advanced notice of such event so that Buyer may 
request a “last-time” buy from Supplier of such goods.  

3. DELIVERY AND TITLE PASSAGE.  Time is of the 
essence of this Order.  If Supplier delivers the goods or completes 
the services later than scheduled, Buyer may assess such amounts 
as may be set forth on the PO or in this Order as delay penalty for 
the time period between the scheduled delivery date and the actual 
delivery date (the “Delay Period”).    Buyer’s resort to delay 
penalty for the Delay Period does not preclude Buyer’s right to 
other remedies, damages and choices under this Order other than 
the damages resulting from the Delay Period, including, Buyer’s 
right to terminate this Order for non-delivery.  If no delay penalties 
are set forth on the PO or in this Order, Buyer shall be entitled to 
recover all damages it incurs as a result of Supplier’s failure to 
perform as scheduled.  All delivery designations are Incoterms® 
2010.  Unless otherwise set forth on the PO, all goods provided 

içerecektir ve fatura tutarının belirlenmesinde kullanılan temel 
fiyatta yapılacak tüm indirimleri, kredileri ve iadeleri belirtecektir.  
Tedarikçi, bu Siparişte belirtilen kurda ödeme almaya yetkili 
olduğunu taahhüt eder.  Herhangi bir türde ilave masrafa izin 
verilmeyecektir.  Alıcı, mallar veya hizmetler bu Siparişin 
şartlarına uyana dek tamamen veya kısmen ödeme yapmaktan 
kaçınabilir. Alıcının bir faturayı ödemesi, mal ve hizmetleri kabul 
ettiği anlamına gelmeyecektir.  Alıcı herhangi bir zamanda 
Tedarikçinin veya bir Tedarikçi İştirakinin (aşağıda 
tanımlanmıştır) bu Sipariş ve farklı bir siparişte Alıcı veya bir Alıcı 
İştirakine borçlu olduğu tüm tutarları mahsup etme hakkına sahip 
olacaktır.   Bu Sipariş kapsamında “İştirak” Tarafların her biriyle 
ilgili olarak, doğrudan veya bir veya birden fazla aracı yoluyla söz 
konusu tarafı kontrol eden, bu tarafın kontrol ettiği veya bu tarafla 
ortak kontrol altında olan kişiler, şirketler, kuruluşlar, ortaklıklar, 
sınırlı sorumlu şirket veya grup dâhil fakat bunlarla sınırlı 
olmamak üzere tüm gerçek ve tüzel kişiler anlamına gelir.  

 
2.3 Miktarlar. 

(a) Genel.  Alıcının (i) SM üzerinde belirttikleri dışında; (ii) 
SM üzerinde bunun aksi belirtilmedikçe veya (iii) bu Sipariş 
uyarınca kendisi tarafından  bunun aksi yazılı olarak ayrıca 
belirtilmedikçe, herhangi miktarda mal ve/veya hizmet satın alma 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tedarikçi, Alıcının belirtilen 
miktarlarından fazla ve/veya Alıcının teslim takvimine uyulması 
için gerekli olan süreden önce esaslı taahhütlerde bulunmayacak 
veya üretim anlaşmaları yapmayacaktır.  Tedarikçinin söz konusu 
esaslı taahhütlerde bulunması veya üretim anlaşmaları yapması 
durumunda ortaya çıkan tüm sonuçlardan Tedarikçi sorumlu 
olacaktır.  Alıcının belirlediği miktarlardan fazla olarak ve/veya 
teslim takviminde gösterilenden daha erken zamanda Alıcıya 
teslim edilen mallar, riskleri Tedarikçiye ait olmak üzere 
Tedarikçiye iade edilebilir ve Alıcının maruz kaldığı tüm masraf ve 
giderlerden Tedarikçi sorumlu olur. 

(b) Yedek parçalar.  Alıcı tarafından satın alınan mallar için 
yedek parçalar, bu (b) paragrafında belirtilen amaçlar 
doğrultusunda  “Parçalar” olarak tanımlanmış olup, bu Sipariş 
kapsamında “mallar” olarak kabul edilecektir. Aksi Alıcı 
tarafindan yazılı olarak belirtilmedikçe, Tedarikçi Parçaları veya 
Alıcının, Parçayla aynı form, uyum ve işleve sahip alternatif ikame 
parçaya göstereceği rıza uzerine, alternatif ikame parçaları malların 
üretiminin sona ermesinden itibaren beş (5) yıllık bir süre boyunca 
sağlayacaktır.  Tedarikçi, Alıcı eğer beş yıllık süre boyunca yıllık 
en az yirmi (20) Parça sipariş ederse, bu Parçaları beş yıllık dönem 
sonrasında tedarik etmeye devam edecektir.  Beş yıllık dönemin ilk 
iki (2) yılında satın alınan Parçaların fiyatları, malların üretiminin 
durduğu dönemde yürürlükte olan fiyatları geçmeyecek ve bu iki 
yıllık süre içerisinde Tedarikçi tarafından kurulum masrafı (set up 
charges) uygulanmayacak veya bunlar Alıcı tarafından 
ödenmeyecektir.  Sonrasında, Parçaların fiyatları Tedarikçinin bu 
Parçaların fiili üretim maliyetine ve özel ambalajlama 
maliyetlerine dayalı olarak müzakere edilecektir. Taraflar önceden 
karşılıklı olarak anlaşmadıkça asgari sipariş zorunluluğu 
uygulanmayacaktır. Yirmi (20) yıllık dönemin sonunda, Tedarikçi 
Parçaları üretmek için sahip olduğu tüm araçları iyi ve çalışır 
şekilde tutmaya devam edecek ve söz konusu araçların önalım 
hakkını Alıcıya önermeden söz konusu aletler üzerinde tasarrufta 
bulunmayacaktır.     

(c) Eskime.  Eğer, yukarıda Madde 2.3(b)’de 
detaylandırıldığı üzere, Tedarikçi beş yıllık sürenin sonunda 
Parçaların üretimini durdurmayı planlıyorsa, Tedarikçi Alıcıya bu 
durumu makul bir süre önceden bildirecektir ki, Alıcı Tedarikçiden 
söz konusu Parçaları “son-defa” almayı talep edebilsin. Eğer, 
Tedarikçi bu Siparişin tarihinden itibaren iki (2) yıllık sürenin 
sonunda bu Sipariş kapsamındaki herhangi bir malın üretimini 
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under this Order shall be delivered FCA Supplier’s facility.  Buyer 
may specify contract of carriage in all cases.  Failure of Supplier to 
comply with any such Buyer specification shall cause all resulting 
transportation charges to be for the account of Supplier.  Title to 
the goods shall pass from Supplier to Buyer at the same point that 
risk of loss transfers from Supplier to Buyer per the applicable 
Incoterm. 

4. BUYER’S PROPERTY.   

All tangible and intangible property, including information or data 
of any description, tools, materials, drawings, computer software, 
know-how, documents, trademarks, copyrights, equipment or 
material:  (a) furnished to Supplier by Buyer; (b) specifically paid 
for by Buyer; or (c) created with Buyer’s IP Rights (defined in 
Section 5 below) shall be and remain Buyer’s personal property 
(collectively, “Buyer’s Property”).  Such Buyer’s Property 
furnished by Buyer to Supplier shall be accepted by Supplier “AS 
IS” with all faults and without any warranty whatsoever, express or 
implied, shall be used by Supplier at its own risk, and shall be 
subject to removal at Buyer’s written request.  Supplier shall not 
substitute any other property for Buyer’s Property.  Promptly upon 
receipt of a removal request from Buyer, Supplier shall prepare 
Buyer’s Property for shipment and deliver it to Buyer at Supplier’s 
expense in the same condition as originally received by Supplier, 
reasonable wear and tear excepted.  Prior to using Buyer’s 
Property, Supplier shall inspect it and train its personnel and other 
authorized users in its safe and proper operation.  In addition, 
Supplier shall: (i) keep Buyer’s Property free of encumbrances and 
insured at its expense at an amount equal to the replacement cost 
thereof with loss payable to Buyer; (ii) plainly mark or otherwise 
adequately identify it is owned by Buyer; (iii) unless otherwise 
agreed to by Buyer in writing, store it separate and apart from 
Supplier’s and third party owned property under Supplier’s 
control; (iv) maintain it properly, and in compliance with any 
handling and storage requirements provided by Buyer, or that 
accompanied it when delivered to Supplier; (v) supervise its use; 
and (vi) use it only to meet Buyer’s Orders without disclosing or 
otherwise reproducing it for any other purpose. 

5. INTELLECTUAL PROPERTY. 

5.1 General.  Buyer hereby grants a non-exclusive, 
non-assignable license, which is revocable with or without cause at 
any time, to Supplier to use any information, drawings, 
specifications, computer software, know-how and other data 
furnished or paid for by Buyer hereunder for the sole purpose of 
performing this Order for Buyer.  The parties agree that each party 
exclusively owns all intellectual property it had prior to the 
commencement of this Order; however, Buyer shall own 
exclusively all rights in ideas, inventions, works of authorship, 
strategies, plans and data created in or resulting from Supplier’s 
performance under this Order, including all patent rights, 
copyrights, moral rights, rights in proprietary information, database 
rights, trademark rights and other intellectual property rights 
(collectively, “Buyer’s IP Rights”).  All such intellectual property 
that is protectable by copyright shall be considered work(s) made 
for hire for Buyer or Supplier shall give Buyer “first owner” status 
related to the work(s) under local copyright law where the work(s) 
was created.  If by operation of Law (defined in Section 15.1) any 
such intellectual property is not owned in its entirety by Buyer 
automatically upon creation, then Supplier agrees to transfer and 
assign to Buyer, and hereby transfers and assigns to Buyer, the 
entire right, title and interest throughout the world to such 
intellectual property.  Supplier further agrees to enter into and 
execute any documents that may be required to transfer or assign 
ownership in and to any such intellectual property to Buyer.  
Should Supplier, without Buyer’s prior written consent and 

durdurmayı planlıyorsa Tedarikçi Alıcıya bu durumu makul bir 
süre önceden bildirecektir ki Alıcı Tedarikçiden soz konusu malları 
“son-defa” almayı talep edebilsin. 

3. TESLİM VE MÜLKİYETİN GEÇİŞİ   

3.1 Teslim. Zaman, bu Sipariş’in temel bir unsurdur.  Tedarikçinin 
malları/hizmetleri belirlenen süreden sonra teslim 
etmesi/tamamlaması durumunda, Alıcı SM ön yüzünde veya bu 
Siparişte belirtilen tutarları planlanan teslim tarihi ve asıl teslim 
tarihi arasındaki dönem (“Gecikme Dönemi”) boyunca, gecikme 
cezası olarak uygulayabilir. Alıcının Gecikme Dönemi için 
gecikme cezası uygulaması, Siparişi teslimat yapılmaması 
nedeniyle feshetme hakkı dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak 
üzere, Alıcının Gecikme Döneminden kaynaklanan zararları talep 
etme dışındaki, diğer hak ve seçimlerini kullanmasını veya diğer 
zararları talep etmesini engellemez.  SM üzerinde veya bu Siparişte 
herhangi bir gecikme cezası belirtilmemiş ise dahi Alıcı, 
Tedarikçinin yükümlülüklerini  programa uygun olarak ifa 
etmemesi nedeniyle uğradığı tüm zararları talep etme hakkına 
sahiptir. Tüm teslimat terimleri Incoterms® 2010’da belirtildiği 
şekildedir.  Aksi, SM üzerinde belirtilmedikçe, bu Sipariş 
kapsamında sağlanan tüm mallar, Tedarikçinin tesisi FCA olarak 
teslim edilecektir. Alıcı her durumda belirli bir taşıma sözleşmesi 
şart koşabilir.  Tedarikçinin bu tür bir Alıcı şartnamesine 
uymaması nedeniyle ortaya çıkan tüm taşıma masrafları Tedarikçi 
tarafından karşılanacaktır. Malların Mülkiyeti, Tedarikçiden 
Alıcıya uygulanacak Incoterm uyarınca hasarın Tedarikçiden 
Alıcıya geçtiği anda geçmis sayılacaktır.   

 4. ALICININ MÜLKİYETİ.  (a) Alıcı tarafından 
Tedarikçiye sağlanan; (b) Alıcı tarafından ücreti özel olarak 
ödenen; veya (c) Alıcının FM Hakları (Aşağıda Madde 5’te 
tanımlanmıştır) ile oluşturulan, herhangi bir tanımlamaya ait 
bilgiler veya veriler, aletler, materyaller, çizimler, planlar, 
stratejiler, bilgisayar yazılımı, know-how, belgeler, markalar, telif 
hakları, ekipmanlar dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, 
tüm maddi ve maddi olmayan varlıklar ve tüm Fikri Mülkiyet 
Hakları (Aşağıda Madde 5’te tanımlanmıştır), Alıcının şahsi 
mülküdür ve öyle kalacaktır (birlikte “Alıcının Mülkiyeti” olarak 
anılacaktır).  Alıcı tarafından Tedarikçiye sağlanan söz konusu 
Alıcının Mülkiyeti, Tedarikçi tarafından tüm hatalarıyla ve açık 
veya zımni hiçbir garanti olmadan "OLDUĞU GİBİ" kabul 
edilerek, riski Tedarikçiye ait olacak şekilde kullanılacak ve 
Alıcının yazılı talebi uyarınca iade edilecektir.  Tedarikçi, herhangi 
bir mülkü Alıcının Mülkiyeti ile değiştirmeyecektir. Alıcıdan gelen 
iade talebinin alınması uzerine Tedarikçi derhal, söz konusu mülkü 
göndermek için hazırlayacak ve masraflarını karşılamak suretiyle 
mülkü Alıcıya, makul aşınma ve yıpranma dışında, kendisinin 
mülkü aldığı aynı orijinal koşullarda iade edecektir.  Alıcının 
Mülkiyetini kullanmadan önce Tedarikçi, Alıcının Mülkiyetini 
inceleyecek ve güvenli ve doğru operasyon için personelini ve 
diğer yetkili kullanıcılarını eğitecektir.  Ek olarak Tedarikçi: (i) 
Alıcının Mülkiyetini takyidatsız tutacak  ve, giderleri kendisine ait 
olmak üzere, değiştirme maliyetine eşit bir tutarda ve lehdar Alıcı 
olacak sekilde sigortalayacaktır; (ii) mülkiyetin sahibinin Alıcı 
olduğunu açıkça işaretleyecek veya yeterli diğer bir şekilde 
belirtecektir; (iii) aksi Alıcı tarafından yazılı olarak kabul 
edilmedikçe, Alıcının Mülkiyetini Tedarikçiye ait ve üçüncü 
kişilere ait olup da Tedarikçi kontrolü altında bulunan mallardan 
ayrı bir yerde muhafaza edecektir; (iv) Alıcının Mülkiyetini, 
Alıcının sağladığı veya Tedarikçiye teslim edildiğinde gelen tüm 
elleçleme ve saklama şartlarına uygun olarak elinde tutacaktır; (v) 
kullanımını denetleyecektir ve (vi) ifşa etmeksizin veya diğer farklı 
bir şekilde yeniden üretmeden sadece Alıcının Siparişlerini 
karşılamak için kullanacaktır. 



GE EC TURKISH Rev. A Bilingual (Rev. June 1, 2016)                        5                                                            © General Electric Company 

 

authorization, design or manufacture for sale to any person or 
entity other than Buyer any goods substantially similar to, or which 
reasonably can substitute or repair, a Buyer good, Buyer, in any 
adjudication or otherwise, may require Supplier to establish by 
clear and convincing evidence that neither Supplier nor any of 
Supplier Personnel (defined in Section 12.1) used in whole or in 
part, directly or indirectly, any of Buyer’s Property, as set forth 
herein, in such design or manufacture of such goods.  

5.2 Embedded Software.  To the extent any goods contain 
Embedded Software (defined below) that is not Buyer’s Property, 
no title to such Embedded Software shall pass to Buyer, and 
Supplier shall grant Buyer, its customers and all other users a non-
exclusive worldwide, irrevocable, perpetual, royalty-free right to 
use, load, install, execute, demonstrate, market, test, resell, 
sublicense and distribute such Embedded Software as an integral 
part of such goods or for servicing the goods (the “Buyer-
Required License”).  If such Embedded Software or any part 
thereof is owned by a third party, prior to delivery, Supplier shall 
obtain the Buyer-Required License from such third party owner.  
“Embedded Software” means software necessary for operation of 
goods and embedded in and delivered as an integral part of goods. 

6. CHANGES.  

6.1 Buyer Changes.  Buyer may at any time make changes 
within the scope of this Order in any one or more of the following:  
(a) drawings, designs or specifications; (b) method of shipment or 
packing; (c) place and time of delivery; (d) amount of Buyer’s 
furnished property; (e) quality; (f) quantity; or (g) scope or 
schedule of goods and/or services.  Supplier shall not proceed to 
implement any change until such change is provided in writing by 
Buyer.  If any changes cause an increase or decrease in the cost or 
schedule of any work under this Order, an equitable adjustment 
shall be made in writing to the Order price and/or delivery 
schedule as applicable.  Any Supplier claim for such adjustment 
shall be deemed waived unless asserted within thirty (30) days 
from Supplier’s receipt of the change or suspension notification 
and may only include reasonable, direct costs that shall necessarily 
be incurred as a direct result of the change. 

6.2 Supplier Changes.  Supplier shall notify Buyer in 
writing in advance of any and all:  (a) changes to the goods and/or 
services, their specifications and/or composition; (b) process 
changes; (c) plant and/or equipment/tooling changes or moves; 
(d) transfer of any work hereunder to another site; and/or 
(e) sub-supplier changes, and no such change shall occur until 
Buyer has approved such change in writing.  Supplier shall be 
responsible for obtaining, completing and submitting proper 
documentation regarding any and all changes, including complying 
with any written change procedures issued by Buyer.   

7. INSPECTION/TESTING AND QUALITY.  

7.1 Inspection/Testing.  In order to assess Supplier’s work 
quality and/or compliance with this Order, upon reasonable notice 
by Buyer all: (a) goods, materials and services related to the items 
purchased hereunder, including, raw materials, components, 
assemblies, work in process, tools and end products shall be 
subject to inspection and test by Buyer, its customer, representative 
or regulatory authorities at all places, including sites where the 
goods are made or located or the services are performed, whether 
at Supplier’s premises or elsewhere; and (b) of Supplier’s facilities, 
books and records relating to this Order shall be subject to 
inspection by Buyer or its designee.  If specific Buyer and/or 
Buyer’s customer tests, inspection and/or witness points are 
included in this Order, the goods shall not be shipped without an 
inspector’s release or a written waiver of test/inspection/witness 
with respect to each such point; however, Buyer shall not be 

5. FİKRİ MÜLKİYET. 

5.1. Genel.  Alıcı, Tedarikçiye münhasır olmayan, 
devredilemez; herhangi bir zamanda sebepli veya sebepsiz bir 
şekilde geri alınabilecek, Alıcı tarafından bu Siparişin 
gerçekleştirilmesi amacıyla sağlanan veya karşılığı Alıcı tarafından 
ödenen bilgileri, çizimleri, spesifikasyonları, bilgisayar 
yazılımlarını, know-how’ı ve diğer verileri kullanma hakkı 
tanımaktadır. Taraflar, Taraflardan her birinin bu Siparişin 
başlangıcı öncesinde sahip olduğu tüm Fikri Mülkiyet Haklarına 
münhasıran sahip olduğunu kabul ederler; ancak Alıcı, 
Tedarikçinin bu Sipariş kapsamındaki ifası sırasında oluşturulan 
veya bu ifadan dolayı ortaya çıkan tüm Alıcının Mülkiyeti’ne 
(yukarıda Madde 4’te tanımlanmıştır) münhasıran sahip olacaktır 
(birlikte “Alıcının FM Hakları”).  Tedarikçi, Alıcının FM 
Haklarındaki veya Alıcının FM Haklarına ilişkin dünyanın her 
yerindeki hakkını, mülkiyetini ve menfaatini Alıcıya devretmeyi 
kabul etmekte ve bunları Alıcıya devretmektedir.  Tedarikçi buna 
ek olarak, Alıcının FM Haklarındaki veya Alıcının FM Haklarına 
ilişkin mülkiyetini Alıcıya devir veya temlik etmek için gerekli 
olabilecek tüm belgeleri imzalamayı ve icra etmeyi kabul 
etmektedir. Yürürlükteki Mevzuat veya diğer herhangi bir sebeple, 
yukarıda belirtilen devir veya temliği gerçekleştirememesi 
durumunda Tedarikçi,  Alıcıya,  kullanım, icra, kopyalama,  alenen 
ifa etme (publically perform), alenen gösterme (publically display), 
dağıtma, söz konusu Alıcı FM Haklarının işleme eserlerini ve 
bunların herhangi bir işleme eserini  hazırlamak, ve burada 
listelenmemiş olan veya daha sonra Yürürlükteki Mevzuat 
tarafından getirilebilecek herhangi bir telif hakkını kullanmak, ve 
yapmak, yaptırtmak, kullanmak, satmak, satış için teklif etmek ve 
söz konusu Alıcı FM haklarını kullanan ürün ve süreçleri ithal 
etmek, ve burada listelenmemiş olan  veya daha sonra Yürürlükteki 
Mevzuat tarafından getirilebilecek herhangi bir patent hakkını 
kullanmak, fakat her halükarda Alıcı tarafından Alıcı FM 
Haklarından yararlanması için gerekli olduğu olçüde, gayrikabili 
rücu, ebedi, dünyanın her yerinde geçerli, münhasır olmayan, 
ödenmiş, ücretsiz, tamamen devredilebilir, alt lisans verilebilir 
(tüm alt lisans sahipleri kademeleri üzerinden) bir hak ve kullanım 
hakkı tanımaktadır.  Yukarıda belirtilen devir ve temlik ile 
bağlantılı olarak Tedarikçi, Alıcı FM Haklarında mevcut ve 
gelecekteki Manevi Haklarından Yürürlükteki Mevzuatın izin 
verdiği şekilde feragat eder ve Alıcı FM Haklarında mevcut ve 
gelecekteki Manevi Haklarından her bir ilgili eser sahibinin veya 
söz konusu hakların diğer sahiplerinin Yürürlükteki Mevzuatın izin 
verdiği şekilde feragat etmesini sağlayacağını taahhüt 
eder.  Alıcının önceden verilmiş yazılı izni ve yetkilendirmesi 
olmadan Tedarikçinin, Alıcıya ait herhangi bir mala önemli ölçüde 
benzeyen veya mantık çerçevesinde yerini alabilecek veya 
önerilebilecek herhangi bir malı Alıcıdan başka bir gerçek veya 
tüzel kişiye satılması için tasarlaması veya üretmesi durumunda; 
Alıcı herhangi bir hüküm dâhilinde veya farklı bir şekilde 
Tedarikçiden, Tedarikçinin veya herhangi bir Tedarikçi Personeli 
veya temsilcisinin Alıcının Mülkiyetini söz konusu malların 
tasarımında veya imalatında burada belirtilen şekilde kısmen veya 
tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmadığına dair açık 
ve net deliller sunmasını talep edilebilir. Bu Siparişte, “Manevi 
Haklar” eser sahibi olarak tanınma hakkı ve eserde değişiklik 
yapılmasını men etme hakkı,ve dünya çapında etkili olan benzer 
nitelikteki haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak uzere, bir 
telifin eser sahibinin devredilmesi mümkün olmayan kişisel hakları 
anlamına gelir; ve “Fikri Mülkiyet Hakları” patentler, faydalı 
modeller, buluş hakları, telif ve komşu haklar ve bağlantılı haklar, 
Manevi Haklar, markalar ve hizmet markaları, ticari unvanlar ve 
alan adları, sıralama hakları ve ticari takdim şekli, itibar ve ürünün 
ambalajına ya da marka adına benzer bir malın pazarlanmasını 
dava etme hakkı veya haksız rekabet, tasarım hakları, bilgisayar 
yazılımlarındaki haklar, veritabanı hakları, gizli bilgiyi kullanma 
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permitted to unreasonably delay shipment; and Supplier shall 
notify Buyer in writing at least twenty (20) days prior to each of 
Supplier’s scheduled final and, if applicable, intermediate 
test/inspection/witness points.  Supplier agrees to cooperate with 
such/audit inspection including, completing and returning 
questionnaires and making available its knowledgeable 
representatives.  Buyer’s failure to inspect or reject or detect 
defects by inspection shall not relieve Supplier from its 
responsibilities under this Order.  Supplier agrees to provide small 
business as well as minority and/or women-owned business 
utilization and demographic data upon request. 

7.2 Quality.  When requested by Buyer, Supplier shall 
promptly submit real-time production and process data (“Quality 
Data”) in the form and manner requested by Buyer.  Supplier shall 
provide and maintain an inspection, testing and process control 
system (“Supplier’s Quality System”) covering the goods and 
services provided hereunder that is acceptable to Buyer and its 
customer and complies with Buyer’s quality policy, quality 
requirements in this Order and/or other quality requirements that 
are otherwise agreed to in writing by the parties (“Quality 
Requirements”).  Acceptance of Supplier’s Quality System by 
Buyer does not alter Supplier’s obligations and/or liability under 
this Order, including Supplier’s obligations regarding its sub-
suppliers and subcontractors.  If Supplier’s Quality System fails to 
comply with the terms of this Order, Buyer may require additional 
quality assurance measures at Supplier’s expense necessary to 
meet Buyer’s Quality Requirements.  Supplier shall keep complete 
records relating to Supplier’s Quality System, including all testing 
and inspection data and shall make such records available to Buyer 
and its customer for the longer of:  (a) three (3) years after 
completion of this Order; (b) such period as set forth in the 
specifications applicable to this Order; or (c) such period as 
required by applicable Law.  If Supplier is not the manufacturer of 
the goods, Supplier shall certify the traceability of the goods to the 
original equipment manufacturer on the certificate of conformance. 
If Supplier cannot certify traceability of the goods, Supplier shall 
not ship such goods to Buyer without obtaining Buyer’s written 
consent.  Any review or approval of drawings by Buyer shall be for 
Supplier’s convenience and shall not relieve Supplier of its 
responsibility to meet all requirements of this Order. 

7.3 Product Recall. 

(a) If a recall is required by applicable Law, or Buyer or 
Supplier reasonably determines that a recall is advisable based on 
the fact that that the goods create a potential safety hazard, the 
parties shall promptly communicate such facts to each other.  At 
Buyer’s request, Supplier shall promptly develop a corrective 
action plan, which shall include all actions required to recall and/or 
repair the goods and any actions required by applicable Law 
(“Corrective Action Plan”) for Buyer’s review and approval. At 
Buyer’s election, Buyer may develop the Corrective Action Plan.  
Supplier and Buyer agree to cooperate and work together to ensure 
that the Corrective Action Plan is acceptable to both parties.  In no 
event shall Buyer and Supplier’s failure to agree on the Corrective 
Action Plan delay the timely notification of a potential safety 
hazard to users of the goods or cause either party to be non-
compliant with applicable Law.  Supplier and Buyer shall 
cooperate with and assist each other in any corrective actions 
and/or filings. 

(b) To the extent a recall is determined to have been caused 
by a defect, non-conformance or non-compliance, which is the 
responsibility of Supplier, Supplier shall indemnify and hold 
harmless Buyer from all reasonable costs and expenses incurred in 
connection with any recall, repair, replacement or refund program, 
including all costs related to:  (i) investigating and/or inspecting 
the affected goods; (ii) notifying Buyer’s customers; (iii) repairing, 

ve gizliliğini koruma hakları (know-how ve ticari sırlar dahil) ve 
diğer tüm fikri haklar, her durumda tescil edilmiş olsun veya 
olmasın, ve başvurmak ve hak kazanmak için gerekli olan tüm 
başvuru ve haklar, yenileme veya temdit, öncelik talep etme hakkı, 
dünyanın herhangi bir yerinde şu anda mevcut veya gelecekte 
mevcut olan dava etme hakkı, tazminat veya diğer yasal yolları 
talep etme hakkı ve bu Siparişin yürürlüğe girmesi öncesinde 
meydana gelmiş veya başlamış olan bu hakların ihlaline ilişkin tüm 
benzer veya eşdeğer haklar veya korunma biçimleri anlamına gelir.  

5.2 Gömülü Yazılım.  Gömülü Yazılım (aşağıda 
tanımlanmıştır) içeren ve Madde 4 uyarınca Alıcının Mülkiyeti 
olmayan tüm mallar konusunda, söz konusu Gömülü Yazılıma ait 
hiçbir mülkiyet hakkı Alıcıya geçmeyecek ve Tedarikçi, Alıcıya, 
müşterilerine ve tüm diğer kullanıcılara söz konusu Gömülü 
Yazılımı malların veya mallara ilişkin hizmet sunmanın ayrılmaz 
bir parçası olarak münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli, iptal 
edilemez, kalıcı, telifsiz olarak kullanma, yükleme, kurulum 
yapma, çalıştırma, tanıtma, pazarlama, test etme, yeniden satma, 
alt lisans olarak verme ve dağıtma hakkı (“Alıcıya Gerekli 
Lisans”) tanıyacaktır.  Eğer söz konusu Gömülü Yazılıma veya bir 
kısmına üçüncü bir kişi sahipse, teslimat öncesinde Tedarikçi söz 
konusu üçüncü kişi malikten Alıcıya Gerekli Lisansı temin 
edecektir.  “Gömülü Yazılım” malların operasyonu için gerekli ve 
mallara bütünleşik ve malların ayrılmaz parçası olarak teslim 
edilen yazılım anlamına gelir. 

6. DEĞİŞİKLİKLER.  

6.1 Alıcı Değişiklikleri.  Alıcı herhangi bir zamanda 
şunlardan bir veya birden fazlasında bu Sipariş kapsamında 
değişiklikler yapabilir: (a) çizimler, tasarımlar veya 
spesifikasyonlar; (b) sevk veya paketleme yöntemi; (c) teslim yeri 
ve zamanı; (d) Alıcı tarafından verilen malın miktarı; (e) kalite; (f) 
miktar; veya (g) mallar ve/veya hizmetlerin kapsamı veya iş 
programı.  Tedarikçi, söz konusu değişiklik yazılı olarak Alıcı 
tarafından sağlanmadığı sürece hiçbir değişiklik yapmayacaktır. 
Eğer herhangi bir değişiklik bu Sipariş kapsamındaki herhangi bir 
işin maliyet veya programında bir artış veya azalmaya yol açarsa, 
Sipariş fiyatında ve/veya varsa teslim programında adil bir 
uyarlama yapılacaktır.  Söz konusu uyarlama hakkındaki tüm 
Tedarikçi talepleri, Tedarikçinin değişiklik veya askıya alma 
bildirimini tebellüğ edişinden itibaren otuz (30) gün içerisinde 
yapılmadıkça, Tedarikçinin bu hakkından feragat ettiği kabul 
edilecektir ve bu talepler sadece değişikliğin doğrudan sonucu 
olarak ve zorunlu bir şekilde maruz kalınan, makul, doğrudan 
masrafları içerebilirler.  

6.2 Tedarikçi Değişiklikleri.  Tedarikçi; her türlü (a) mal 
ve/veya hizmetlerin spesifikasyonları ve/veya bileşimlerindeki 
değişiklikleri; (b) işlem değişikliklerini; (c) tesis ve/veya 
ekipman/alet edevat değişikliklerini veya hareketlerini; (d) bu 
kapsamdaki herhangi bir işin başka bir alana aktarımını; ve/veya 
(e) alt tedarikçi değişikliklerini önceden yazılı olarak Alıcıya 
bildirecek ve bu tür değişiklikler, Alıcı tarafından yazılı olarak 
onaylanmadan gerçekleşmeyecektir.  Tedarikçi; Alıcı tarafından 
bildirilen tüm yazılı değişiklik prosedürlerine uyulması da dâhil 
olmak üzere, tüm değişikliklere ilişkin uygun belgelerin elde 
edilmesinden, tamamlanmasından ve sunulmasından sorumlu 
olacaktır.   

7. İNCELEME/TEST VE KALİTE  

7.1 İnceleme/Test. Tedarikçinin iş kalitesini ve/veya bu 
Siparişe uygunluğunu değerlendirmek amacıyla, Alıcı tarafından 
makul sürede yapılacak bildirim üzerine: (a) ham maddeler, 
bileşenler, montajlar, devam eden işler, aletler ve son ürünler dâhil 
olmak üzere, bu Sipariş kapsamında satın alınanlara ilişkin bütün 
mallar, materyaller ve hizmetler; Alıcı, Alıcının müşterisi, 
temsilcisi veya düzenleyici kurumlar tarafından, malların yapıldığı 
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or where repair of the goods is impracticable or impossible, 
repurchasing or replacing the recalled goods; (iv) packing and 
shipping the recalled goods; and (v) media notification.  Each party 
shall consult the other before making any statements to the public 
or a governmental agency relating to such recall or potential safety 
hazards, except where such consultation would prevent timely 
notification required by Law. 

8. REJECTION.  If any of the goods and/or services 
furnished pursuant to this Order are found within a reasonable time 
after delivery to be defective or otherwise not in conformity with 
the requirements of this Order, then Buyer, at its option, may:  
(a) require Supplier, at its expense, to immediately re-perform any 
defective portion of the services and/or require Supplier to 
immediately repair or replace non- conforming goods with goods 
that conform to all requirements of this Order; (b) take such actions 
as may be required to cure all defects and/or bring the goods and/or 
services into conformity with all requirements of this Order, in 
which event all related costs and expenses shall be for Supplier’s 
account; (c) reject and/or return at Supplier’s risk and expense all 
or any portion of such goods and/or services; and/or (d) rescind 
this Order without liability.  For any repairs or replacements, 
Supplier, at its cost and expense, shall perform any tests requested 
by Buyer to verify conformance to this Order.  

9. WARRANTIES. 

9.1 Supplier warrants that all goods and services provided 
pursuant to this Order shall be:  (a) free of all claims, liens, or 
encumbrances (other than liens arising through Buyer); (b) new 
and of merchantable quality, not used, rebuilt or made of 
refurbished material unless approved in writing by Buyer; (c) free 
from all defects in design, workmanship and material; (d) fit for 
the particular purpose for which they are intended; and 
(e) provided in strict accordance with all specifications, samples, 
drawings, designs, descriptions or other requirements approved or 
adopted by Buyer.  Supplier further warrants that it shall perform 
the services and work hereunder in a competent, safe and 
professional manner in accordance with the highest standards and 
best practices of Supplier’s industry.   

9.2 The foregoing warranties shall extend to future 
performance of the goods and services and apply for a period of: 
(a) (i) twenty-four (24) months from the date of commercial use of 
goods and/or services that are not used in a nuclear power plant; or 
(ii) thirty-six (36) months from the date of commercial use of 
goods and/or services that are used in a nuclear power plant; or (b) 
forty-eight (48) months from the date of delivery of the goods or 
performance of the services, plus delays attributable to Supplier 
(such as delays due to non-conforming goods and services), 
whichever period expires first.  The term “commercial use” shall 
mean the date the goods are installed and operating in, and/or the 
services are performed and used in, the equipment, facility, vessel, 
substation or plant in which they are intended to be used.  For 
clarification, for good and services that are going into a new plant, 
substation or vessel the date of “commercial use” shall mean the 
date on which such plant, substation or vessel has successfully 
passed all performance and operational tests (or sea trials, if 
applicable) required by the end customer for commercial operation.  
The warranties shall apply to Buyer, its successors, assigns and the 
users of goods and services covered by this Order. 

9.3 If any of the goods and/or services are found to be 
defective or otherwise not in conformity with the warranties in this 
Section during the warranty period, Buyer, at its option, may:  
(a) require that Supplier, at its expense, inspect, remove, reinstall, 
ship and repair or replace/re-perform nonconforming goods and/or 
services with goods and/or services that conform to this Order; 
(b)  take such actions as may be required to cure all defects and/or 

veya bulunduğu veya Tedarikçinin tesisi olsun olmasın, 
hizmetlerin gerçekleştirildiği alanlar dâhil olmak üzere her yerde 
inceleme ve teste tabi olacaktır ve (b) Tedarikçinin bu Siparişe 
ilişkin tesislerinin, defter ve kayıtlarının tamamı Alıcı veya atadığı 
kişi tarafından yapılabilecek incelemeye tabi olacaktır. Eğer Alıcı 
veya Alıcının müşterisi tarafından yapılan belirli testler, 
muayeneler ve/veya röper noktaları bu Siparişe dâhil edilirse, 
mallar söz konusu her noktaya ilişkin test/inceleme/röpere dair 
denetçinin yazılı bir izni veya feragati olmadan 
gönderilmeyecektir; ancak, Alıcının makul olmayan bir şekilde 
sevkiyatı geciktirmesine izin verilmeyecektir ve Tedarikçi, 
kendisinin planlanmış nihai veya, varsa, ara test/inceleme/röper 
noktalarından Alıcıyı en az yirmi (20) gün öncesinde yazılı olarak 
haberdar edecektir. Tedarikçi, soru formlarının toplanması ve geri 
gönderilmesi ve bilgi sahibi temsilcilerinin hazır bulundurulması 
dâhil olmak üzere, söz konusu denetleme/muayenede işbirliği 
yapmayı kabul eder.  Alıcının muayene yoluyla hataları 
inceleyememesi, reddedememesi veya belirleyememesi, 
Tedarikçiyi bu Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerinden 
kurtarmayacaktır. Tedarikçi, talep doğrultusunda küçük işletmeler 
ve azınlıklar ve/veya kadınların sahip olduğu işletmelerin 
kullanımı ve demografiye ilişkin verileri, söz konusu verilerin talep 
edilmesi veya sunulmasının Yürürlükteki Mevzuata uygun olması 
kosuluyla, sunmayı kabul eder. 

7.2 Kalite.  Alıcı tarafından talep edildiğinde, Tedarikçi 
gerçek zamanlı üretim ve süreç verilerini (“Kalite Verileri”) 
Alıcının talep ettiği şekil ve türde, ivedilikle sunacaktır.  Tedarikçi, 
Alıcı ve müşterisi için kabul edilebilir olan ve Alıcının kalite 
politikasına, bu Siparişteki kalite gereksinimlerine ve/veya taraflar 
arasında yazılı olarak anlaşılmış diğer kalite gereksinimlerine 
(“Kalite Gereksinimleri”) uyan, bu Siparişe konu mal ve 
hizmetleri kapsayan bir inceleme, test ve süreç kontrol sistemi 
(“Tedarikçinin Kalite Sistemi”) sağlayacak ve yürütecektir.  
Tedarikçinin Kalite Sisteminin Alıcı tarafından kabulü, 
Tedarikçinin alt tedarikçileri ve altyüklenicilerine yönelik 
yükümlülükleri dâhil olmak üzere, bu Sipariş kapsamındaki 
yükümlülükleri ve/veya sorumluluklarında bir değişiklik meydana 
getirmeyecektir.  Eğer Tedarikçinin Kalite Sistemi bu Siparişin 
koşullarına uymazsa Alıcı, Kalite Gereksinimlerini karşılamak 
adına, masrafları Tedarikçi tarafından karşılanmak üzere, ek kalite 
güvence önlemleri talep edebilir. Tedarikçi, tüm test ve muayene 
verileri dâhil olmak üzere Tedarikçinin Kalite Sistemine yönelik 
eksiksiz kayıtlar tutacak ve söz konusu kayıtları (a) bu Siparişin 
tamamlanmasından itibaren üç (3) yıl; (b) bu Sipariş için geçerli 
spesifikasyonlarda belirtilen süre veya (c) Yürürlükteki Mevzuat’ın  
öngördüğü sürelerden en uzun olanı boyunca Alıcı ve müşterisinin 
erişimine sunacaktır.  Eğer tedarikçi malların imalatçısı değilse, 
uyum belgesinde malların orijinal ekipman imalatçısına kadar 
izlenebilirliğini tasdik edecektir. Eğer Tedarikçi malların 
izlenebilirliğini tasdik edemezse, Tedarikçi söz konusu malları, 
Alıcının yazılı rızasını almadan Alıcıya göndermeyecektir. Alıcının 
çizimleri gözden geçirmesi ve onaylaması Tedarikçiye kolaylık 
sağlamak adına yapılacaktır ve Tedarikçiyi bu Siparişin şartlarının 
tamamını karşılama sorumluluğundan kurtarmayacaktır. 

7.3 Ürünlerin Geri Çağrılması. 

(a) Eğer geri çağırma Yürürlükteki Mevzuat tarafından şart 
koşuluyorsa veya Alıcı veya Tedarikçi makul bir bicimde, malların 
potansiyel güvenlik riski oluşturabileceği gerçeğine dayalı olarak 
bir geri çağırmanın tavsiye edilebilir olduğuna karar verirse, 
taraflar hemen bu tür durumları birbirine iletecektir.  Alıcının 
talebi üzerine, Tedarikçi hızlı bir şekilde malları geri çağırmak 
ve/veya onarmak için gerekli ve Yürürlükteki Mevzuatın 
gerektirdiği tüm eylemleri içeren bir düzeltici eylem planını 
(“Düzeltici Eylem Planı”), Alıcının incelemesi ve onayına 
sunacaktır. Alıcının seçimi dâhilinde Alıcı, Düzeltici Eylem Planı 
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bring the goods and/or services into conformity with this Order, in 
which event all related costs and expenses shall be for Supplier’s 
account; and/or (c) reject and/or  return at Supplier’s risk and 
expense all or any portion of such goods and/or services.  Any 
repaired or replaced good, or part thereof, or re-performed services 
shall carry warranties on the same terms as set forth above, with 
the warranty period being the greater of the original unexpired 
warranty or twenty-four (24) months after repair or replacement.  
For any repairs or replacements, Supplier, at its cost and expense, 
shall perform any tests requested by Buyer to verify conformance 
to this Order.   

10. SUSPENSION.  Buyer may at any time, by notice to 
Supplier, suspend performance of the work for such time as it 
deems appropriate.  Upon receiving notice of suspension, Supplier 
shall promptly suspend work to the extent specified, properly 
caring for and protecting all work in progress and materials, 
supplies and equipment Supplier has on hand for performance.  
Upon Buyer’s request, Supplier shall promptly deliver to Buyer 
copies of outstanding purchase orders and subcontracts for 
materials, equipment and/or services for the work and take such 
action relative to such purchase orders and subcontracts as Buyer 
may direct.  Buyer may at any time withdraw the suspension as to 
all or part of the suspended work by written notice specifying the 
effective date and scope of withdrawal.  Supplier shall resume 
diligent performance on the specified effective date of withdrawal.  
All claims for increase or decrease in the cost of or the time 
required for the performance of any work caused by suspension 
shall be pursued pursuant to, and consistent with, Section 6.1. 

11. TERMINATION. 

11.1 Termination for Convenience.  Buyer may terminate all 
or part of this Order for convenience at any time by written notice 
to Supplier.  Upon such termination, Buyer and Supplier shall 
negotiate reasonable termination costs, which shall only include 
Supplier’s reasonable, direct costs that have or shall necessarily be 
incurred as a direct result of such termination. Any Supplier claim 
for such costs shall include reasonable documentation supporting 
such claim and shall be deemed waived unless asserted within 
thirty (30) days from Supplier’s receipt of the Buyer’s termination 
notice. 

11.2 Termination for Default.  Except for delay due to causes 
beyond the control and without the fault or negligence of Supplier 
(lasting not more than sixty (60) days), Buyer, without liability, 
may by written notice of default, terminate all or part of this Order 
if Supplier fails to comply with any term of this Order or fails to 
make progress which, in Buyer’s reasonable judgment, endangers 
performance of this Order.  Such termination shall become 
effective if Supplier does not cure such failure within ten (10) days 
of receiving Buyer’s written notice of default; except that Buyer’s 
termination for Supplier’s breach of Sections 14, 15 or 16 shall 
become effective immediately upon Supplier’s receipt of Buyer’s 
written notice of default.  Upon termination, Buyer may procure 
goods and/or services similar to those so terminated, and Supplier 
shall be liable to Buyer for any excess costs for such goods and/or 
services and other related costs.  Supplier shall continue 
performance of this Order to the extent not terminated by Buyer.  If 
Supplier for any reason anticipates difficulty in complying with 
any requirements of this Order, Supplier shall promptly notify 
Buyer in writing.  Without limiting any other rights herein, if 
Buyer agrees to accept deliveries after the delivery date has passed, 
Buyer may require delivery by the fastest method and the total cost 
of such shipment and handling shall be borne by Supplier.   

11.3 Termination for Insolvency.  If (a) Supplier dissolves or 
ceases to do business; (b) Supplier fails to pay its debts as they 
come due; or (c) Supplier or any other entity institutes insolvency, 

geliştirebilir.  Tedarikçi ve Alıcı, Düzeltici Eylem Planının her iki 
taraf için kabul edilebilir olmasını sağlamak için işbirliği yapıp 
birlikte çalışmayı kabul eder.  Hiçbir durumda, Alıcı ve 
Tedarikçinin Düzeltici Eylem Planı üzerinde anlaşamaması 
kullanıcılara mallara ilişkin potansiyel bir güvenlik riskinin 
zamanında bildirilmesini engellemeyecek veya taraflardan 
herhangi birinin Yürürlükteki Mevzuata aykırı hareket etmesine 
yol açmayacaktır.  Tedarikçi ve Alıcı, tüm düzeltici eylemler 
ve/veya başvurular konusunda işbirliği yapacak ve birbirlerine 
yardımcı olacaklardır. 

(b) Geri çağırma durumunun Tedarikçinin 
sorumluluğundaki bir ayıp, uyumsuzluk veya uyuşmazlıktan dolayı 
ortaya çıkması durumunda Tedarikçi: (i) etkilenen malların 
soruşturulması ve/veya muayenesiyle; (ii) Alıcının müşterilerinin 
haberdar edilmesiyle; (iii) onarımla veya malların onarılmasının 
elverişsiz veya imkansız olduğu durumlarda geri çağrılan malların 
yeniden alınması veya değiştirilmesiyle; (iv) geri çağrılan malların 
paketlenmesi ve sevkiyle ve (v) basın bildirimiyle alakalı tüm 
maliyetler dâhil olmak üzere herhangi bir geri çağırma, onarım, 
değiştirme veya geri ödeme programına ilişkin yüklenilen tüm 
makul masraf ve giderlerden dolayı Alıcıyı tazmin edecek ve 
Alıcının bunlardan zarar görmemesini sağlayacaktır.  Tarafların 
her biri söz konusu geri çağırma veya potansiyel güvenlik 
zararlarına ilişkin kamuoyuna veya bir kamu kurumuna beyanda 
bulunmadan önce diğerine danışacaktır. Ancak, söz konusu 
danışmanın, bildirimin Yürürlükteki Mevzuatın gerektirdiği 
zamanda yapılmasını engelleyeceği durumlar bundan müstesnadır.   

8. RET.  Bu Sipariş kapsamında sağlanan mallar ve/veya 
hizmetlerden herhangi birinin teslim sonrasında makul süre 
içerisinde ayıplı veya bu Siparişin şartlarına uygun olmadığı fark 
edilirse, Alıcı kendi tercihine tabi olarak: (a) masrafları 
Tedarikçiye ait olmak üzere, Tedarikçinin hizmetlerin ayıplı 
kısmın ivedilikle tekrar ifa etmesini ve/veya uygun olmayan 
malları ivedilikle tamir etmesini veya bu Siparişin tüm şartlarına 
uygun mallarla değiştirmesini talep edebilir; (b) ilgili tüm masraf 
ve giderler Tedarikçi tarafından karşılanmak üzere, tüm ayıpların 
düzeltilmesi ve/veya mallar ve/veya hizmetlerin bu Siparişin 
şartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli aksiyonları alabilir; 
(c) riski ve masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere söz konusu 
mallar ve/veya hizmetleri reddedebilir ve/veya geri gönderebilir 
ve/veya (d) hiçbir sorumluluk altında olmadan bu Siparişten 
dönebilir. Tedarikçi tüm onarım ve değişimler için, masrafları 
kendi karşılamak üzere, bu Siparişe uygunluğu onaylamak için 
Alıcı tarafından istenen tüm testleri ifa edecektir.   

9. GARANTİLER. 

9.1 Tedarikçi, bu Sipariş kapsamında sağlanan tüm mal ve 
hizmetlerin (a) tüm hak taleplerinden, hacizlerden veya 
takyidatlardan (Alıcı yoluyla ortaya çıkan hacizler hariç) ari 
olacağını; (b) aksi Alıcı tarafından yazılı olarak onaylanmış 
olmadıkça, yeni ve satılabilir kalitede, kullanılmamış, yeniden 
yapılmamış veya yeniden sağlanmış materyalden yapılmamış 
olacağını; (c) tasarım, işçilik ve materyal konusunda herhangi bir 
türde ayıptan ari olacağını; (d) tasarlandıkları  özel amaç için 
uygun olacağını ve (e) Alıcı tarafından onaylanan veya 
benimsenen tüm spesifikasyonlara, örneklere, çizimlere, 
tasarımlara, açıklamalara ve diğer gereksinimlere sıkı sıkıya uygun 
olarak tedarik edileceğini garanti eder. Tedarikçi ek olarak, bu 
Siparişte belirtilen hizmetleri ve çalışmaları yetkin, güvenli ve 
profesyonel bir şekilde, Tedarikçinin endüstrisindeki en yüksek 
standartlar ve en iyi uygulamalara göre gerçekleştireceğini garanti 
eder.      

9.2 Yukarıda  belirtilen garantiler, malların ve hizmetlerin 
gelecekteki ifasını da kapsayacak ve; (a) (i) nükleer santrallerde 
kullanılmayan  mal ve hizmetlerin  ticari olarak kullanılmaya 
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receivership, bankruptcy or any other proceeding for settlement of 
Supplier’s debts, Buyer may immediately terminate this Order 
without liability, except for goods or services completed, delivered 
and accepted within a reasonable period after termination (which 
shall be paid for at the Order price). 

11.4 Supplier’s Obligations on Termination.  Unless 
otherwise specified by Buyer, upon Supplier’s receipt of a notice 
of termination of this Order, Supplier shall promptly:  (a) stop 
work as directed in the notice; (b) place no further 
subcontracts/orders related to the terminated portion of this Order; 
(c) terminate, or if requested by Buyer assign, all 
subcontracts/orders to the extent they relate to work terminated; 
and (d) deliver all completed work, work in process, designs, 
drawings, specifications, documentation and material required 
and/or produced in connection with such work.   

12. INDEMNITY AND INSURANCE.  

12.1   Indemnity.  Supplier shall defend, indemnify, release 
and hold Buyer and its Affiliates, and each of its and their 
directors, officers, managers, employees, agents, representatives, 
successors and assigns (collectively, the “Indemnitees”) harmless 
from and against any and all claims, legal actions, demands, 
settlements, losses, judgments, fines, penalties, damages, liabilities, 
costs and expenses of any nature whatsoever (including all 
attorneys' fees) (collectively, “Claims”) arising from any act or 
omission of Supplier, its agents, employees or subcontractors 
(collectively, “Supplier Personnel”), except to the extent 
attributable to the sole and direct gross negligence of Buyer.  
Supplier agrees to include a clause substantially similar to the 
preceding clause in all subcontracts it enters into related to its 
fulfillment of this Order.  In addition, Supplier shall indemnify, 
defend, release and hold the Indemnitees harmless from and 
against any Claims arising out of employment or labor claims or 
proceedings initiated by Supplier Personnel against or involving 
Buyer.  Supplier further agrees to indemnify Buyer for any 
attorneys’ fees or other cost Buyer incurs to enforce it rights 
hereunder. 

12.2 Insurance.  For the duration of this Order and for a 
period of six (6) years from the date of delivery of the goods or 
performance of the services, Supplier shall maintain, through 
insurers with a minimum A.M. Best rating of A- VII or S&P A or 
the equivalent in those jurisdictions that do not recognize such 
rating classification and licensed in the jurisdiction where goods 
are sold and/or where services are performed, the following types 
of insurance set forth below in the amounts as  required by  Law or 
as specified by Buyer:  (a) Commercial General/Public Liability, 
on an occurrence form, in a minimum amount required by Law or 
specified by Buyer per occurrence with coverage for:  (i) bodily 
injury/property damage; (ii) personal/advertising injury; and 
(iii) products/completed operations liability, including coverage for 
contractual liability insuring the liabilities assumed in this Order, 
with all such coverages in this Section 12.2(a) applying on a 
primary basis, providing for cross liability, not being subject to any 
self-insured retention and being endorsed to name General Electric 
Company, its Affiliates (defined in Section 2.2(c)), directors, 
officers, agents and employees as additional insureds; (b) Business 
Automobile Liability Insurance covering all owned, hired and 
non-owned vehicles used in the performance of this Order in an 
amount required by Law or specified by Buyer combined single 
limit each occurrence; (c) Employers’ Liability in an amount 
required by Law or specified by Buyer  for each accident, injury or 
disease; (d) Property Insurance on an “All-risk” basis covering the 
full replacement cost value of all of Buyer’s Property in Supplier’s 
care, custody or control, with such policy being endorsed to name 
Buyer as “Loss Payee” as its interests may appear; and 

başlandığı tarihten itibaren yirmi dört (24) ay; veya (ii) nükleer 
santrallerde kullanılan mal ve hizmetlerin, ticari olarak 
kullanılmaya başlandıkları tarihten itibaren otuz altı (36) ay; veya 
(b) malların teslim veya hizmetlerin ifa tarihinden itibaren kırk 
sekiz (48) ay boyunca ((a) ve (b) bentlerinde belirtilen sürelerden 
hangisi daha önce sona ererse o süre boyunca) geçerli olacak, ve 
bu süreye Tedarikçiye atfedilebilir gecikmeler (örneğin Siparişe 
uygun olmayan mallar ve hizmetlerden dolayı yaşanan gecikmeler 
gibi) de ilave edilecektir. “ticari olarak  kullanılma” malların 
ve/veya hizmetlerin kullanılacağı ekipman, tesis, tekne, substation, 
veya santralde malların kurulumunun yapıldığı ve işletildiği, 
ve/veya hizmetlerin ifa edildiği ve kullanıldığı tarih anlamına gelir. 
Açıklama amacıyla, yeni bir santral, substation veya teknede 
kullanılacak mal ve hizmetler icin “ticari olarak  kullanılma” tarihi  
santral, substation veya teknenin ticari operasyon için son müşteri 
tarafından istenen tüm performans ve operasyon testlerini (veya, 
uygulanıyorsa, seyir tecrübesini) başarılı bir şekilde geçtiği tarih 
anlamına gelecektir.  Garantiler Alıcı, Alıcının halefleri, Alıcıdan 
bu Siparişle ilgili herhangi bir hak devralanlar ve bu Siparişin 
kapsadığı mal ve hizmetlerin kullanıcıları için geçerli olacaktır. 

9.3. Bu Sipariş kapsamında sağlanan mallar ve/veya 
hizmetlerden herhangi birinin garanti süresi içerisinde ayıplı veya 
bu Maddede belirtilen garantilere uygun olmadığı fark edilirse, 
Alıcı kendi seçimine tabi olmak üzere: (a) masrafları Tedarikçiye 
ait olmak üzere, Siparişe uygun olmayan mal ve/veya hizmetleri 
muayene etmesini, kaldırmasını, yeniden kurmasını, sevk etmesini 
ve tamir etmesini veya hizmetlerin ayıplı kısmını tekrar ifa 
etmesini ve/veya uygun olmayan malları bu Siparişin şartlarına 
uyan mallarla değiştirmesini talep edebilir; (b) ilgili tüm masraf ve 
giderler Tedarikçi tarafından karşılanmak üzere, tüm ayıpların 
düzeltilmesi ve/veya mallar ve/veya hizmetleri bu Siparişin 
şartlarına uygun hale getirmek için gerekli aksiyonları alabilir; (c) 
riski ve masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere, söz konusu mallar 
ve/veya hizmetleri veya bunların bir kısmını reddedebilir ve/veya 
geri gönderebilir.  Onarılan veya değiştirilen mal veya bu malın 
parçası veya yeniden ifa edilen hizmetler; garanti süresi bitmemiş 
asıl garanti süresinden daha uzun veya onarım veya değişim 
sonrasında yirmi dört (24) ay olmak üzere, üstte bahsedilenlerle 
aynı koşullarda garantiye sahip olacaktır.  Tedarikçi tüm onarım ve 
değişimler için, masraflarını kendi karşılamak üzere bu Siparişe 
uygunlugu onaylamak  için Alıcı tarafından istenen tüm testleri ifa 
edecektir.      

10. ASKIYA ALMA.  Alıcı herhangi bir zamanda, 
Tedarikçiye bildirimde bulunarak uygun gördüğü bir süre boyunca 
işin ifasını askıya alabilir. Askıya alma bildiriminin alınmasından 
sonra, Tedarikçi ivedilikle işi belirtilen ölçüde askıya alarak, elinde 
ifa amaçlı bulunan materyalleri, malzemeleri ve ekipmanları ve 
devam eden işleri olması gerektiği gibi koruyacaktır. Alıcının 
talebi doğrultusunda Tedarikçi, iş için olan materyaller, ekipmanlar 
ve/veya  hizmetler için mevcut olan sipariş mektuplarının ve 
altyüklenici sözleşmelerinin kopyalarını ivedilikle Alıcıya teslim 
edecek ve söz konusu sipariş mektuplarına ve altyüklenici 
sözleşmelerine ilişkin olarak Alıcının yönlendirmesiyle hareket 
edecektir. Herhangi bir zamanda Alıcı, askıya alınmış işin 
tamamını veya bir kısmı üzerinden, yürürlük tarihini ve geri alma 
kapsamını belirterek, askıya alma işlemini geri alabilir. Tedarikçi, 
geri alma isleminin belirtilen yürürlük tarihinden itibaren Sipariş 
kapsamındaki yükümlülüklerinin özenli ifasına devam edecektir.  
Askıya alma nedeniyle ortaya çıkan, herhangi bir işin ifası için 
gerekli maliyette veya zamanda yapılacak artma ve azaltmalara 
ilişkin talepler Madde 6.1 uyarınca gerçekleştirilecektir.   

11. FESİH. 

11.1 Sebepsiz Fesih.  Alıcı bu Siparişin bir kısmını veya 
tamamını Tedarikçiye yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir 
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(e) appropriate Workers’ Compensation Insurance protecting 
Supplier from all claims under any applicable Workers’ 
Compensation or Occupational Disease Act.  Supplier shall obtain 
coverage similar to Workers’ Compensation and Employers’ 
Liability for each Supplier employee performing work under this 
Order outside of the U.S. To the extent that this Order is for 
professional services, Supplier shall maintain Professional/ Errors 
and Omission Liability insurance in the minimum amount required 
by Law or specified by Buyer per claim.  If any insurance is on a 
claims-made basis, the retro date must precede the date of issuance 
of this Order, and Supplier must maintain continuity of coverage 
for three (3) years following termination, expiration and/or 
completion of this Order.  Insurance specified in sub-sections 
12.2(c), (d) and (e) shall be endorsed to provide a waiver of 
subrogation in favor of Buyer, its Affiliates and its and their 
respective employees for all losses and damages covered by the 
insurances required in such subsections.  The application and 
payment of any self-insured retention or deductible on any policy 
carried by Supplier shall be the sole responsibility of Supplier.  
Should Buyer be called upon to satisfy any self-insured retention 
or deductible under Supplier’s policies, Buyer may seek 
indemnification or reimbursement from Supplier where allowed by 
Law.  Upon request by Buyer, Supplier shall provide Buyer with a 
certificate(s) of insurance evidencing that the required minimum 
insurance is in effect.  The certificate(s) of insurance shall 
reference that the required coverage extensions are included on the 
required policies.  Upon request by Buyer, copies of endorsements 
evidencing the required additional insured status, waiver of 
subrogation provision and/or loss payee status shall be attached to 
the certificate(s) of insurance.  Acceptance of such certificate(s), 
which are not compliant with the stipulated coverages, shall in no 
way whatsoever imply that Buyer has waived its insurance 
requirements or any other obligations set forth herein.  The above-
referenced insurance limits in subsections (a), (b) and (c) can be 
met either via each policy or via a combination of these policies 
and an excess/umbrella liability insurance policy. 

13. ASSIGNMENT, SUBCONTRACTING AND 
CHANGE OF CONTROL.  Supplier may not assign, delegate, 
subcontract or transfer (including by change of ownership or 
control by operation of law or otherwise) this Order or any of its 
rights or obligations hereunder, including payment, without 
Buyer’s prior written consent.  Should Buyer grant consent to 
Supplier’s assignment, Supplier shall ensure that such assignee 
shall be bound by the terms and conditions of this Order.  Further, 
Supplier shall advise Buyer of any subcontractor or supplier to 
Supplier:  (a) that shall have at its facility any parts, components or 
goods with Buyer’s or any of its Affiliates’ name, logo or 
trademark (or that shall be responsible to affix the same); and/or 
(b) fifty percent (50%) or more of whose output from a specific 
location is purchased directly or indirectly by Buyer.  In addition, 
Supplier shall obtain for Buyer, unless advised to the contrary in 
writing, written acknowledgement by such assignee, subcontractor 
and/or supplier to Supplier of its commitment to act in a manner 
consistent with Buyer’s integrity policies, and to submit to, from 
time to time, on-site inspections or audits by Buyer or Buyer’s 
third party designee as requested by Buyer.  Subject to the 
foregoing, this Order shall be binding upon and inure to the benefit 
of the parties, their respective successors and assigns. Buyer may 
freely assign this Order to any third party or Affiliate (defined in 
Section 2.2(c)). 

14. COMPLIANCE WITH GE POLICIES.  Supplier 
acknowledges that it has read and understands the GE Integrity 
Guide for Suppliers, Contractors and Consultants, which may be 
updated or modified by Buyer from time to time (the “Guide”) and 
which is located at 

zamanda, herhangi bir neden göstermeksizin feshedebilir.  Söz 
konusu feshin akabinde, Alıcı ve Tedarikçi fesih maliyetlerini 
görüşecektir. Söz konusu fesih maliyetleri sadece Tedarikçinin 
makul, feshin doğrudan sonucu olarak maruz kaldığı veya maruz 
kalacağı, masrafları içerecektir. Söz konusu masraflar için yapılan 
tüm Tedarikçi talepleri, makul tüm belgeleri içerecek ve 
Tedarikçinin fesih bildirimini tebellüğünden itibaren otuz (30) gün 
içerisinde ileri sürülmedikleri takdirde, bunlardan feragat edilmiş 
sayılacaktır. 

11.2 Temerrüt Dolayısıyla Fesih.  Tedarikçinin kontrolü 
dışında ve kusur veya ihmali olmaksızın meydana gelen 
gecikmeler (altmış (60) günden daha fazla olmamak üzere) hariç 
olmak üzere, Alıcı (i) Tedarikçi bu Siparişi esaslı bir biçimde ihlal 
eder, veya bir arada dikkate alındığında esaslı ihlal sayılacak bir 
dizi esaslı olmayan ihlalde bulunursa; veya (ii) Alıcının makul 
takdiri dâhilinde bu Siparişin ifa edilmesini tehlikeye atabilecek 
şekilde ilerleme gösteremezse,  yapacağı yazılı bir fesih 
bildirimiyle bu Siparişin tamamını veya bir kısmını herhangi bir 
sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.  Bu fesih, Tedarikçinin söz 
konusu ihlali Alıcının yazılı temerrüt bildirimini almasından 
itibaren on (10) gün içerisinde ortadan kaldırmaması durumda 
geçerli olacaktır. Şu kadar ki, Alıcının, Tedarikçinin Madde 14, 15 
veya 16’yı ihlal etmesi dolayısı ile gerçekleşen fesih, Tedarikçinin 
Alıcının yazılı temerrüt bildirimini  tebellüğ etmesi üzerine derhal 
geçerli olacaktır. Fesih sonrasında Alıcı, feshedilenlere benzer 
mallar ve/veya hizmetleri tedarik edebilir ve Tedarikçi, söz konusu 
mallar ve/veya hizmetler için yapılan ilave masraflar ve diğer ilgili 
masraflar için Alıcıya karşı yükümlü olacaktır.  Tedarikçi, bu 
Siparişin Alıcı tarafından feshedilmeyen kısımlarının ifasına 
devam edecektir. Tedarikçi, herhangi bir sebepten dolayı bu 
Siparişin şartlarına uymakta zorlanacağını öngörürse, Alıcıyı 
ivedilikle yazılı olarak haberdar edecektir.  Alıcının bu Siparişteki 
diğer herhangi bir hakkını kısıtlamayacak şekilde, eğer Alıcı 
teslimatı teslim tarihi geçtikten sonra almayı kabul ederse, Alıcı 
teslimin en hızlı yöntemle yapılmasını talep edilebilir ve söz 
konusu sevkiyat ve elleçlemenin toplam maliyeti Tedarikçi 
tarafından karşılanır.   

11.3 Acz Hali Dolayısıyla Fesih.  Eğer (a) Tedarikçinin 
hukuki kişiliği herhangi bir sebeple sona ererse veya Tedarikçi 
faaliyetlerine son verirse; (b) Tedarikçi borçlarını vadesinde 
ödeyemezse; veya (c) Tedarikçi veya herhangi bir merci tarafından 
Tedarikçi hakkında acz hali, yediemin atamasi, tasfiye, kayyum 
ataması, iflas, iflas erteleme, konkordato veya Tedarikçinin 
borçlarının ödenmesine ilişkin diğer herhangi bir işleme veya 
Tedarikçinin tasfiye aşamasına girmesine karar verilirse; Alıcı bu 
Siparişi herhangi bir sorumluluğu olmaksızın, fesih sonrasında 
makul bir süre zarfında tamamlanan, teslim edilen ve kabul edilen 
(karşılığında Sipariş fiyatı ödenecek olan) mal ve hizmetler 
haricinde feshedebilir. 

11.4 Fesihte Tedarikçinin Yükümlülükleri. Alıcı tarafından 
aksi belirtilmedikçe, Tedarikçinin bu Siparişi feshine ilişkin olarak 
gönderdigi bildirimin tebliği akabinde, Tedarikçi vakit 
kaybetmeden: (a) işleri tebligatta belirtildiği şekilde durduracak; 
(b) bu Siparişin feshedilmiş kısmına ilişkin ek alt sözleşmeler 
akdetmeyecek/siparişler vermeyecek; (c) feshedilen işle olan 
ilgileri ölçüsünde, tüm altyüklenici sözleşmeleri/siparişleri 
feshedecek veya Alıcı talep etmişse devredecek ve (d) söz konusu 
çalışmaya ilişkin olarak gereken ve/veya üretilmiş olan 
tamamlanan tüm işleri, devam eden işleri, tasarımları, çizimleri, 
spesifikasyonları, dokumanları ve materyalleri teslim edecektir.  

12. TAZMİNAT VE SİGORTA.  

12.1   Tazminat. Tedarikçi, Alıcıyı ve İştiraklerini, ve bunların 
her birinin yönetici, memur, müdür, çalışan, temsilci, vekil, halef 
ve temellük edenlerini (birlikte “Tazminat Alanlar” olarak 
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http://www.gesupplier.com/html/SuppliersIntegrityGuide.htm.  
Supplier agrees to fully comply with the Guide with regard to 
provision of the goods and/or services. Supplier agrees not to pay, 
promise to pay, give or authorize the payment of any money or 
anything of value, directly or indirectly, to any person for the 
purpose of illegally or improperly inducing a decision or obtaining 
or retaining business in connection with this Order.  

15. COMPLIANCE WITH LAWS. 

15.1 General.  Supplier represents, warrants, certifies and 
covenants (“Covenants”) that it shall comply with all laws, 
treaties, conventions, protocols, regulations, ordinances, codes, 
standards, directives, orders and rules issued by governmental 
agencies or authorities, which are applicable to the activities 
relating to this Order (collectively, “Law(s)”) and the Guide. 

15.2 Environment, Health and Safety. 

(a) General.  Supplier Covenants that it shall take 
appropriate actions, in accordance with all Laws and Buyer’s 
environment, health and safety requirements, including, GE EHS 
Requirements for Critical Contractors and GE Technical EHS 
Specifications for Critical Contractors, where applicable necessary 
to protect health, safety and the environment and has established 
effective requirements to ensure any suppliers it uses to perform 
the work called for under this Order shall be in compliance with 
Section 15 of this Order.  

(b) Material Content and Labeling.  Supplier Covenants that 
each chemical substance or hazardous material constituting or 
contained in the goods is suitable for use and transport and is 
properly packaged, marked, labeled, documented shipped and/or 
registered under applicable Law.  Notwithstanding the foregoing, 
Supplier Covenants that none of the goods contains any of the 
following:  (i) arsenic, asbestos, asbestos derivatives, benzene, 
beryllium, carbon tetrachloride, cyanide, lead or lead compounds, 
cadmium or cadmium compounds, hexavalent chromium, mercury 
or mercury compounds, trichloroethylene, tetrachloroethylene, 
methyl chloroform, polychlorinated biphenyls (“PCBs”), 
polybrominated biphenyls (“PBBs”), polybrominated 
diphenylethers (“PBDEs”), nanoscale materials; or (ii) any 
chemicals that are restricted or otherwise banned under the 
Montreal Protocol, the Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants, the US Toxic Substances Control Act, the 
European Union’s Restrictions on Hazardous Substances and 
REACH legislation, and other comparable chemical regulations 
unless, Buyer expressly agrees in writing.  Upon request from 
Buyer, Supplier shall provide Buyer with safety data sheets, the 
chemical composition, including proportions, of any substance, 
preparation, mixture, alloy or goods supplied under this Order and 
any other relevant information or data. Hazardous materials as 
used in this Order means any substance or material regulated on 
the basis of potential impact to safety, health or the environment 
pursuant to applicable Law.  

15.3 Subcontractor Flow-downs for U.S. Government 
Commercial Items Contracts.  Where the goods and/or services 
being procured by Buyer from Supplier are in support of a 
U.S. Government end customer or an end customer funded in 
whole or part by the U.S. Government, the following additional 
terms in the GE Energy Connections Government Acquisition of 
Commercial Items Appendix, which may be updated or modified 
by Buyer from time to time and which is located at 
http://www.geenergyconnections.com/standard-terms-purchase, 
shall apply to this Order.  Supplier acknowledges it has reviewed 
such appendix and agrees to comply with such terms if applicable 
and Covenants that it has not been declared ineligible to contract 
with the U.S. Government or an end customer funded in whole or 

anılacaktır), Tedarikçinin, vekillerinin, çalışanlarının ve 
altyüklenicilerinin (birlikte “Tedarikçi Personeli” olarak 
anılacaktır) eylemleri veya ihmallerinden dolayı ortaya çıkan, 
Alıcının yegâne ve doğrudan ağır kusuruna dayandırılabilecekler 
hariç olmak üzere, tüm taleplere, davalara, isteklere, 
mutabakatlara, ziyanlara, hükümlere, para cezalarına, cezalara, 
zararlara, sorumluluklara, tüm avukatlık ücretleri dâhil olmak 
üzere, her tür nitelikteki masraf ve harcamalara  (birlikte 
“Talepler” olarak anılacaktır) karşı koruyacak, bunları tazmin 
edecek ve zarar görmemelerini sağlayacaktır. Tedarikçi, bu 
Siparişin yerine getirilmesine ilişkin akdettiği tüm altyüklenici 
sözleşmelerine bir önceki hükme önemli ölçüde benzer bir madde 
eklemeyi kabul eder. Ek olarak Tedarikçi, Tazminat Alanları 
Tedarikçi Personeli tarafından Alıcı aleyhine veya Alıcıyı dâhil 
edecek şekilde başlatılan istihdam ve iş hukukundan kaynaklı 
davalardan, taleplerden ve kovuşturmalardan dolayı ortaya çıkan 
tüm zarar ve ziyanlara karşı koruyacak, bunları tazmin edecek ve 
zarar görmemelerini sağlayacaktır. Tedarikçi ek olarak avukatlık 
ücretlerini ve Alıcının bu Sipariş dâhilindeki haklarını kullanmak 
için yüklendiği diğer masrafları tazmin edecektir. 

12.2 Sigorta.  Bu Siparişin süresi boyunca ve malların teslimi 
ile hizmetlerin ifa tarihinden itibaren altı (6) yıl süresince, 
Tedarikçi asgari A.M. En iyi A-VII veya S&P A (A.M. Best rating 
of A- VII or S&P A) sıralamasında veya söz konusu 
derecelendirme sınıflandırmasını tanımayan yerlerde muadili olan 
ve malların satıldığı ve/veya hizmetlerin ifa edildiği bölgelerde 
lisansli sigortacılar vasıtasıyla, bedeli Yürürlükteki Mevzuat 
tarafından öngörülen veya Alıcı tarafından belirlenen şu sigortaları,  
yaptıracak ve söz konusu sigortaların anılan süre boyunca geçerli 
olmasını sağlayacaktır: (a) Olay başına en az, Yürürlükteki 
Mevzuat tarafından öngörülen veya Alıcı tarafından belirlenecek 
tutarda ve şu durumları kapsayacak, Ticari Genel/Kamu 
Sorumluluğu Sigortası: (i) beden sakatlığı/mala gelen zarar; (ii) 
kişisel/reklam zararı ve (iii) bu Sipariş dâhilinde üstlenilen 
sorumlulukları sigorta eden sözleşmesel sorumluluk kapsami dahil 
olmak üzere, bu Madde 12.2 (a)’da belirtilen tüm kapsamlarla 
bunlar temel esas olarak uygulanacak biçimde,  karşılıklı 
sorumluluk sağlar bir şekilde ve kişisel sigorta muhafazasına tabi 
olmayan ve General Electric Company ve İştirakleri (Madde 2.2 
(c)’de tanımlanmıştır), yöneticileri, görevlileri, vekilleri ve 
çalışanları ek sigortalılar olarak adlarına ciro edilen kapsama dâhil 
olmak üzere, ürün/tamamlanmış operasyon sorumluluğu; (b) bu 
Siparişin ifasında kullanılan, sahip olunan, kiralanan ve sahip 
olunmayan araçları kapsayan, kombine tek limitli olay başına, 
Yürürlükteki Mevzuat tarafından öngörülen veya  Alıcı tarafından 
belirlenecek tutarda İşletme Otomobil Yükümlülüğü Sigortası; (c) 
her kaza, sakatlanma veya hastalık için, Yürürlükteki Mevzuat 
tarafından öngörülen veya Alıcı tarafından belirlenecek tutarda 
İşveren Yükümlülüğü Sigortası; (d) menfaatleri göründükçe “Daini 
Mürtehin” olarak Alıcının adına ciro edilebilecek bir poliçeye 
sahip, Tedarikçinin bakımı altındaki Alıcının Mülkiyetinin tam 
değişiklik maliyet değerini kapsayan, “Tüm riskler” bazında 
Mülkiyet Sigortası ve (e) Tedarikçiyi işçi tazmini ve meslek 
hastalığına ilişkin yürürlükteki herhangi bir mevzuat kapsamında 
yöneltilebilecek tüm taleplere karşı koruyacak uygun İşçi Tazmini 
sigortası. Tedarikçi, ABD dışında bu Sipariş kapsamında iş ifa 
eden her Tedarikçi çalışanı için İşçi Tazmini ve İşveren 
Yükümlülüğüne benzer bir kapsam elde edecektir. Bu Siparişin 
profesyonel hizmetler için olması durumunda, Tedarikçi talep 
başına en az, Yürürlükteki Mevzuat tarafından öngörülen veya 
Alıcı tarafından belirlenecek tutarda olmak üzere Profesyonel/Hata 
ve İhmal Yükümlülüğü sigortası yapacak ve bunun geçerli 
olmasını sağlayacaktır.  Eğer yapılan talep bazlı herhangi bir 
sigorta mevcutsa, geriye dönük tarih bu Siparişin çıkarıldığı 
tarihten önce olmalı ve Tedarikçi bu Siparişin feshi, sona ermesi 
ve/veya tamamlanmasından sonra üç (3) yıl boyunca kapsam 
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part by the U.S. Government. 

15.4 Import & Export Compliance.   

(a) General.  Supplier Covenants that it is knowledgeable 
regarding all applicable export, export control, customs and import 
laws and shall comply with such laws and any instructions and/or 
policies provided by Buyer.  This shall include securing all 
necessary clearance requirements, export and import licenses and 
exemptions from such licenses, and making all proper customs 
declarations and filings with and notifications to appropriate 
governmental bodies, including disclosures relating to the 
provision of services and the release or transfer of goods, 
hardware, software and technology to foreign destinations or 
nationals.  Supplier Covenants that it shall not cause or permit any 
goods, technical data, software or the direct product thereof 
furnished by Buyer in connection with this Order to be exported, 
transshipped, re-exported or otherwise transferred except where 
expressly permitted by Law. Supplier Covenants that it is not 
suspended, debarred or declared ineligible to export by any 
government entity.  In the event that Supplier is suspended, 
debarred or declared ineligible by any government entity, Buyer 
may terminate this Order immediately without liability to Buyer.   

(b) Trade Restrictions.   

 (i) Supplier Covenants that it shall not sell, 
distribute, disclose, release, receive or otherwise transfer any item 
or technical data provided under this Order to or from:  (1) any 
country designated as a “State Sponsor of Terrorism” or “SST” by 
the U.S. Department of State, (2) any entity located in, or owned 
by an entity located in a SST country, or (3) any person or entity 
listed on the “Specifically Designated Nationals and Blocked 
Persons” list maintained by the U.S. Department of Treasury.  This 
clause shall apply regardless of the legality of such a transaction 
under local law.   

 (ii) Buyer may, from time to time and for 
business reasons, withdraw from and/or restrict its business 
dealings in certain jurisdictions, regions, territories and/or 
countries.  Thus, subject to applicable Law, Supplier hereby agrees 
not to supply any goods to Buyer under this Order that are sourced 
directly or indirectly from any such jurisdiction, region, territory 
and/or country identified to Supplier by Buyer, which currently 
includes, Cuba, North Korea and the disputed region of Crimea. 

(c) Trade Remedy Laws.  Supplier Covenants that no goods 
sold to Buyer hereunder are subject to antidumping or 
countervailing duties.  Supplier Covenants that all sales made 
hereunder shall be made in circumstances that shall not give rise to 
the imposition of new antidumping or countervailing duties or 
other duties or tariffs including, in connection with a trade dispute 
or as a remedy in an “escape clause”, under the Law of any 
countries to which the goods may be exported.  In the event that 
any jurisdiction imposes such duties or tariffs on goods subject to 
this Order, Buyer may terminate this Order immediately upon 
written notice to Supplier without liability to Buyer. 

(d) Shipping/Documentation Requirements.  With each 
shipment, Supplier shall provide: (i) a packing list containing all 
information specified in Section 19 below, (ii) a commercial or pro 
forma invoice and (iii) all required security-related information 
needed for the import of the goods and all other documents that 
may be required during import as per Turkish customs legislation.  
The commercial/pro forma invoice shall include:  contact names 
and telephone numbers of representatives of Buyer and Supplier 
who have knowledge of the transaction; Buyer’s order number; 
order line item; part number; release number (in the case of a 
“blanket order”); detailed description of the merchandise; quantity; 
unit purchase price in the currency of the transaction; Incoterms® 
2010 used in the transaction; the named place of delivery; and both 

devamlılığını sürdürmelidir. 12.2 (c), (d) ve (e) betlerinde belirtilen 
sigorta; bu bentlerde istenen sigortaların kapsadığı tüm zarar ve 
ziyanlar için Alıcı, İştirakleri  ve bunların ilgili çalışanları lehine 
halefiyet hakkından feragat sağlayacak şekilde yapılacaktır. 
Tedarikçi tarafından yaptırılan poliçedeki bir kişisel sigorta 
korumasının (self-insured retention) veya indiriminin uygulaması 
ve ödemesi, Tedarikçinin yegâne sorumluluğunda olacaktır. 
Alıcıya kişisel sigorta korumasını veya indirimini karşılamak 
amacıyla Tedarikçinin poliçeleri kapsamında çağrıda bulunulması 
durumunda, Yürürlükteki Mevzuatın izin verdiği noktada Alıcı 
Tedarikçiden tazminat veya itfa talep edebilir. Alıcının talebi 
doğrultusunda, Tedarikçi Alıcıya gerekli asgari sigortanın 
yürürlükte olduğunu kanıtlayan sigorta sertifikalarını sağlayacaktır. 
Sigorta sertifikaları, gerekli kapsam uzatımlarının, gerekli 
poliçelere dâhil edildiğini gösterecektir. Alıcının talebi 
doğrultusunda, gerekli ek sigorta durumunu, halefiyet feragati 
hükmünü ve/veya dain-i mürtehin durumunu gösteren tasdik 
kopyaları sigorta sertifikasına eklenecektir.  Öngörülen kapsamlara 
uymayan bu tür sertifikaların kabulü, Alıcının bu minvalde 
belirtilen sigorta şartlarından veya diğer farklı yükümlülüklerden 
feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.  Yukarıda (a), (b) ve (c) 
bentlerinde belirtilen sigorta limitleri poliçe yoluyla veya bu 
poliçeler ile munzam/şemsiye sorumluluk sigorta poliçesinin 
birleşimi yoluyla karşılanabilir.  

13. SÖZLEŞMENİN DEVRİ, ALTYÜKLENİCİLİK VE 
KONTROLDE DEĞİŞİKLİK.  

Tedarikçi bu Siparişi veya, ödeme dâhil olmak üzere bu Siparişte 
yer alan hak ve yükümlülüklerini Alıcının önceden verilmiş yazılı 
rızası olmadan devir, temlik, taşere edemez ve altyüklenicilere 
veremez (sahiplik veya kontrolün değişmesi, kanun marifeti veya 
diğer herhangi bir yol dâhil olmak üzere). Alıcının Tedarikçi 
tarafından yapılan devre izin vermesi durumunda, Tedarikçi 
devralanın bu Siparişin hüküm ve koşulları ile bağlı olmasını 
sağlayacaktır. Ek olarak, Tedarikçi: (a) kendi tesisinde Alıcının 
veya herhangi bir İştirakinin adı, logosu veya markasını içeren 
herhangi bir parça, bileşen veya malları bulunduran (veya söz 
konusu adı, logoyu veya markaları yapıştırmak ile sorumlu 
olacak); ve/veya (b) belirli bir yerde bulunan tesisinin üretiminin 
yüzde ellisi (%50) doğrudan veya dolaylı olarak Alıcı tarafından 
satın alınan,  herhangi bir altyüklenici veya tedarikçi hakkında 
Alıcıyı bilgilendirecektir.  İlaveten, aksi yazılı olarak bildirilmediği 
sürece, Tedarikçi söz konusu devralan kişi, altyüklenici veya 
tedarikçiden Alıcının dürüstlük politikalarıyla uyumlu bir şekilde 
hareket etme taahhüdü ve zaman zaman, Alıcı veya Alıcının 
isteğine göre yetkilendirilen üçüncü kişinin yerinde inceleme veya 
denetim yapmasına izin vereceğine dair yazılı kabul beyanı 
alacaktır.  Yukarıda belirtilen hükümlere tabi olmak kaydıyla, bu 
Sipariş taraflar üzerinde bağlayıcı olacak ve bu Tarafların, halefleri 
ve temellük edenleri lehine hüküm ifade edecektir. Alıcı bu 
Siparişi herhangi bir üçüncü kişi veya İştirake (Madde 2.2(c)’de 
tanımlanmıştır) serbestçe devredebilir. 

 

14. GE POLİTİKALARINA UYUM. Tedarikçi, Alıcı 
tarafından zaman zaman güncellenip değiştirilebilecek ve 
http://www.gesupplier.com/html/SuppliersIntegrityGuide.htm 
adresinde bulunan GE Tedarikçiler, Yükleniciler ve Danışmanlar 
İçin Dürüstlük Kılavuzunu (“Kılavuz”) okuyup anladığını beyan 
eder.  Tedarikçi, mallar ve/veya hizmetlerin sağlanmasına ilişkin 
olarak Kılavuza tamamen uymayı kabul eder. Tedarikçi bu 
Siparişle alakalı olarak, yasadışı veya yanlış bir şekilde bir karar 
almaya sevketme veya bir iş elde etme veya elde tutma amacına 
yönelik olarak herhangi bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak 
para veya bir değere sahip herhangi bir şey ödememeyi, ödeme 
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(1) “country of origin” of the goods and (2) customs tariff numbers 
of the country of consignment, as each are determined under 
customs Law; the applicable national export control numbers; and 
if the goods are subject to U.S. export regulations, ECCN or ITAR 
classifications.   

(e) Preferential Trade Agreements/Duty Drawback.  If 
goods shall be delivered to a destination country having a trade 
preferential or customs union agreement (“Trade Agreement”) 
with Supplier’s country, Supplier shall cooperate with Buyer to 
review the eligibility of the goods for any special program for 
Buyer’s benefit and provide Buyer with any required 
documentation, including declarations or certificates of origin to 
support the applicable special customs program or Trade 
Agreement to allow duty free or reduced duty for entry of goods 
into the destination country.  If Supplier is the importer of record 
for any goods purchased hereunder, including any component parts 
thereof, upon Buyer’s request, Supplier shall provide Buyer with 
all necessary customs documentation to enable Buyer to file for 
and obtain duty drawback.  Supplier shall promptly notify Buyer of 
any known documentation errors and/or changes to the origin of 
goods.  Supplier shall indemnify Buyer for any costs, fines, 
penalties or charges arising from Supplier’s inaccurate 
documentation or untimely cooperation.   

16. CONFIDENTIALITY, DATA PROTECTION AND 
PUBLICITY.  

16.1 Confidentiality.   

(a)  “Confidential Information” for purposes of this Order 
shall mean:  (i) the terms of this Order; (ii) all information and 
material disclosed or provided by Buyer to Supplier, including 
Buyer’s Property; (iii) all information Supplier Personnel derive 
from Buyer’s Property; and (iv) all of Buyer’s IP Rights (defined 
in Section 5).   

(b)  Supplier shall:  (i) use the Confidential Information only 
for the purposes of fulfilling Supplier’s obligations under this 
Order; and (ii) without limiting the requirements under Section 
16.2, use the same degree of care with the Confidential 
Information as with its own confidential information, which shall 
be at least a reasonable standard of care, to prevent disclosure of 
the Confidential Information, except to its officers, directors, 
managers and employees (collectively, “Authorized Parties”), 
solely to the extent necessary to permit them to assist the Supplier 
in performing its obligations under this Order.  Supplier agrees that 
prior to disclosing the Confidential Information to any Authorized 
Party, Supplier shall advise the Authorized Party of the 
confidential nature of the Confidential Information and ensure that 
such party has signed a confidentiality agreement no less restrictive 
than the terms of this Section.  Supplier acknowledges the 
irreparable harm that shall result to the Buyer if the Confidential 
Information is used or disclosed contrary to the provisions of this 
Section.  

 (c)  The restrictions in this Section 16 regarding the 
Confidential Information shall be inoperative as to particular 
portions of the Confidential Information disclosed by Buyer to 
Supplier if such information:  (i) is or becomes generally available 
to the public other than as a result of disclosure by Supplier; 
(ii) was available on a non-confidential basis prior to its disclosure 
to Supplier; (iii) is or becomes available to Supplier on a 
non-confidential basis from a source other than Buyer when such 
source is not, to the best of Supplier’s knowledge, subject to a 
confidentiality obligation with Buyer; or (iv) was independently 
developed by Supplier, without reference to the Confidential 
Information, and Supplier can verify the development of such 
information by written documentation;  

sözü vermemeyi, vermemeyi veya buna izin vermemeyi kabul 
eder. 

15. KANUNLARA UYUM. 

15.1. Genel.  Tedarikçi; bu Siparişe ilişkin faaliyetlere 
uygulanan, devlet mercileri veya kurumlarının yayımladığı tüm 
kanunlara, uluslararası antlaşmalara, toplu kararlara, protokollere, 
yönetmeliklere, düzenlemelere, standartlara, direktiflere, emirlere 
ve kurallara (birlikte, “Yürürlükteki Mevzuat” olarak anılacaktır) 
ve Kılavuza uyacağını beyan, garanti, tasdik ve taahhüt eder 
(“Taahhüt”). 

15.2 Çevre, Sağlık ve Güvenlik. 

(a) Genel.  Tedarikçi sağlık, güvenlik ve çevreyi korumak 
için ,  GE Müteahhitler İçin EHS Gereklilikleri Şartnamesi ve GE 
Müteahhitler İçin EHS Teknik Şartnamesi dahil olmak uzere, 
Yürürlükteki Mevzuat ve Alıcının çevre, sağlık ve iş güvenliği 
kurallarına uygun olarak tüm gerekli aksiyonları alacağını ve bu 
Sipariş kapsamında belirtilen işin ifası için kullanılacak tüm 
tedarikçilerin Sipariş Madde 15’e uyması için etkili koşullar 
koyduğunu Taahhüt eder.  

(b) Malzeme İçeriği ve Etiketleme. Tedarikçi, malları içeren 
veya mallar içerisinde bulunan her kimyasal maddenin veya riskli 
materyalin kullanım ve taşımaya uygun ve Yürürlükteki Mevzuat  
çerçevesinde olması gerektiği gibi paketlenip, işaretlenip, 
etiketlenip belgelendiğini Taahhüt eder.  Bir önceki cümlede 
belirtilenlere rağmen, Tedarikçi malların hiçbirinin: (i) arsenik, 
asbest, asbest türevleri, benzen, berilyum, karbon tetraklorit, 
siyanür, kurşun veya kurşun bileşenleri, kadmiyum veya 
kadmiyum bileşenleri, heksavalent krom, cıva veya cıva 
bileşenleri, trikloroetilen, tetrakloroetilen, metil kloroform, 
poliklorine bfeniller (“PCB’ler”), polibromine bifeniller 
(“PBB’ler”), polibromine difenil eterler (“PBDE’ler”) 
nanoölçekli materyaller; veya (ii) Alıcı yazılı olarak açık bir 
şekilde kabul etmedikçe Montreal Protokolü, Kalıcı Organik 
Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi, ABD Toksik 
Maddelerin Kontrolü Kanunu, Avrupa Birliği Zararlı Madde 
Kısıtlamaları ve REACH yönetmeliği ve diğer muadil kimyasal 
yönetmelikler kapsamında kısıtlanan veya farklı bir şekilde 
yasaklanan hiçbir maddeyi içermeyeceğini Taahhüt eder.  Alıcının 
talebi doğrultusunda, Tedarikçi Alıcıya bu Sipariş kapsamında 
tedarik edilen herhangi bir maddenin, hazırlığın, karışımın, 
alaşımın veya malların boyutları dâhil olmak üzere kimyasal 
oluşumunu ve güvenlik veri belgelerini ve tüm diğer ilgili bilgi ve 
verileri sunacaktır. Bu Siparişte kullanıldığı şekliyle riskli 
materyaller, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca güvenliğe, sağlığa 
veya çevreye potansiyel etkisi olması esasına göre düzenlenen tüm 
madde veya materyaller için kullanılacaktır.   

15.3 ABD Hükümeti Ticari Mal Sözleşmeleri İçin Altyüklenici 
Akışları.  Alıcı, mallar ve/veya hizmetleri Tedarikçiden bir ABD 
Hükümeti son müşterisine veya ABD Hükümeti tarafından kısmen 
veya tamamen mali destek alan bir son müşteriye destek 
niteliğinde sağladığında,  
http://www.geenergyconnections.com/standard-terms-purchase   
adresinde bulunan ve Alıcı tarafindan zaman zaman 
guncellenebilecek veya tadil edilebilecek olan  “GE Power & 
Water Hükümet Ticari Mal Alım  Eki”  (“GE Power & Water 
Government Acquisition of Commercial Items Appendix”) 
içerisindeki koşullar bu Sipariş için geçerli olacaktır.  Tedarikçi, bu 
eki incelediğini beyan eder; uygun durumlarda söz konusu 
koşullara uyduğunu kabul eder ve ABD Hükümeti ile veya ABD 
Hükümeti tarafından kısmen veya tamamen mali destek verilen bir 
son müşteriyle sözleşme akdetmek için elverişsiz görülmediğini 
Taahhüt eder.   

15.4 İthalat & İhracat Uygunlugu.   
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(d)  Within thirty (30) days of the completion or termination 
of this Order, Supplier shall return to Buyer or destroy (with such 
destruction certified in writing to Buyer) all Confidential 
Information, including any copies thereof.  No such return or 
destruction of the Confidential Information shall affect the 
confidentiality obligations of Supplier all of which shall continue 
in effect as provided for in this Order.   

(e)  Any knowledge or information, which Supplier shall 
have disclosed or may hereafter disclose to Buyer and which in any 
way relates to the goods or services purchased under this Order 
(except to the extent deemed to be Buyer’s Property as set forth in 
Section 4), shall not be deemed to be confidential or proprietary 
and shall be acquired by Buyer free from any restrictions (other 
than a claim for infringement) as part of the consideration for this 
Order, and notwithstanding any copyright or other notice thereon, 
Buyer shall have the right to use, copy, modify and disclose the 
same as it sees fit. 

(f) Notwithstanding the foregoing, if Supplier is requested or 
required by interrogatories, subpoena or similar legal process, to 
disclose any Confidential Information, it agrees to provide Buyer 
with prompt written notice of each such request/requirement, to the 
extent practicable, so that Buyer may seek an appropriate 
protective order, waive compliance by Supplier with the provisions 
of this Section, or both.  If, absent the entry of a protective order or 
receipt of a waiver, Supplier is, in the opinion of its counsel, 
legally compelled to disclose such Confidential Information, 
Supplier may disclose such Confidential Information to the persons 
and to the extent required without liability under this Order and 
shall use its best efforts to obtain confidential treatment for any 
Confidential Information so disclosed. 

16.2 Privacy and Data Protection.  Supplier agrees that GE 
Confidential Information shall be subject to the organizational, 
technical, and physical controls and other safeguards set out in the 
GE Privacy and Data Protection Appendix located at 
http://www.gesupplier.com/html/GEPolicies.htm.  If Supplier has 
access to GE Restricted Data, Sensitive Personal Information, 
Controlled Data or a GE Information System as defined in the GE 
Privacy and Data Protection Appendix; Supplier agrees to apply 
such additional safeguards and to grant Buyer such additional 
rights as are set out in the GE Privacy and Data Protection 
Appendix relating to such data.  In addition, Supplier understands 
and agrees that Buyer may require Supplier to provide certain 
personal information of Supplier’s representatives to facilitate the 
performance of this Order, and that information shall be processed 
and maintained by Buyer as set forth in the GE Privacy and Data 
Protection Appendix.  

16.3 Publicity.  Supplier shall not make any announcement, 
take or release any photographs (except for its internal operation 
purposes for the manufacture and assembly of the goods), or 
release any information concerning this Order or with respect to its 
business relationship with Buyer or any Buyer Affiliate, to any 
third party except as required by applicable Law without Buyer or 
its Affiliate’s prior written consent. Supplier agrees that it shall 
not, without prior written consent of Buyer or its Affiliates as 
applicable, (a) use in advertising, publicity or otherwise, the name, 
trade name, trademark logo or simulation thereof of Buyer or its 
Affiliate or the name of any officer or employee of Buyer or its 
Affiliates or (b) represent, directly or indirectly, that any product or 
any service provided by Supplier has been approved or endorsed 
by Buyer or its Affiliate. 

17. INTELLECTUAL PROPERTY 
INDEMNIFICATION.  Supplier shall indemnify, defend and 
hold Buyer and Buyer’s customers harmless from any and all 
claims against Buyer and/or Buyer’s customers alleging 

 
(a) Genel.  Tedarikçi, tüm geçerli ihracat, ihracat kontrolü, 
gümrük ve ithalat kanunlarına ilişkin bilgi sahibi olduğunu ve söz 
konusu kanunlara ve Alıcı tarafından sağlanan tüm talimat ve/veya 
politikalara uyacağını Taahhüt eder.  Bu Taahhüt, tüm gerekli 
gümrükleme şartlarını, ihracat ve ithalat lisanslarını ve bu 
lisanslardan olan muafiyetleri sağlamayı, gerekli tüm uygun 
gümrük beyanlarını ve başvurularını yapmayı; hizmetlerin 
sağlanmasına ve malların, donanımın, yazılımın ve teknolojinin 
yabancı destinasyonlara veya kişilere bırakılması veya aktarılması 
konusundaki beyanlar dâhil olmak üzere uygun devlet mercilerine 
bildirimlerin yapılmasını içermektedir.  Tedarikçi, bu Siparişle 
alakalı olarak Alıcı tarafından sağlanan malların, teknik verilerin, 
yazılımın veya direkt ürünün, Yürürlükteki Mevzuat tarafından 
açıkça izin verilen haller hariç olmak üzere, ihraç edilmesine, 
başka bir gemiye aktarılmasına, tekrar ihraç edilmesine veya farklı 
bir şekilde aktarılmasına izin vermeyeceğini Taahhüt eder. 
Tedarikçi, herhangi bir devlet kurumu tarafından ihracat yapma 
konusunda yasak, mahrumiyet ve elverişsiz olarak ilan edilme 
şeklindeki yaptırımlara maruz kalmadığını Taahhüt eder.  
Tedarikçinin, herhangi bir devlet kurumu tarafından yasağa, 
mahrumiyete ve elverişsiz olarak ilan edilmeye maruz bırakılması 
durumunda, Alıcı Tedarikçiye karşı herhangi bir sorumluluğu 
olmaksızın bu Siparişi feshedebilir.   
 
(b) Ticari Kısıtlamalar.   
 (i) Tedarikçi, bu Sipariş kapsamında herhangi bir 
mal veya teknik veriyi aşağıda belirtilenlere satmayacak, 
dağıtmayacak, ifşa etmeyecek, serbest bırakmayacak, veya bunları 
söz konusu ülkelerden almayacak veya farklı bir şekilde transfer 
etmeyecektir:  (1) ABD Dışişleri Bakanlığı Tarafından “Terörü 
Destekleyen Ülke” veya “TDÜ” (“State Sponsor of Terrorism” 
veya “SST”) olarak belirlenen herhangi bir ülke, (2) herhangi bir 
TDÜ ülkesinde bulunan veya bu ülkede bir kuruluşun sahibi 
olduğu herhangi bir kuruluş veya (3) ABD Hazine Bakanlığı 
tarafından tutulan “Özel Olarak Belirlenen Vatandaşlar ve 
Engellenen Kişiler” (“Specifically Designated Nationals and 
Blocked Persons”) listesinde bulunan herhangi bir kişi veya 
kuruluş.  Bu madde, söz konusu işlemin yerel mevzuat uyarınca 
hukuka uygun olup olmadığına bakılmaksızın uygulanacaktır.   
 (ii) Alıcı zaman zaman iş sebepleri kapsamında, 
belirli yetki sınırları, bölgeler, topraklar ve/veya ülkelerden 
çekilebilir ve/veya işlerini bu ülkelerde kısıtlayabilir.  Bu nedenle, 
Yürürlükteki Mevzuata tabi olmak üzere Tedarikçi, doğrudan veya 
dolaylı olarak, Alıcı tarafından belirlenen yetki sınırları, bölge, 
toprak ve/veya ülke (mevcut durumda Küba, Kuzey Kore ve Kırım 
ihtilaf bölgesini içermektedir) tarafından finanse edilen herhangi 
bir malı bu Sipariş kapsamında tedarik etmemeyi kabul eder. 
 
(c) Ticari Tazminat Kanunları. Tedarikçi, Alıcıya satılan 
hiçbir malın anti damping veya telafi edici vergilere tabi 
olmadığını Taahhüt eder.  Tedarikçi, bu vesileyle yapılan tüm 
satışların; veya malların ihraç edilebileceği herhangi bir ülkenin 
Yürürlükteki Mevzuatı uyarınca,  bir ticaret ihtilafıyla bağlantılı 
veya “fesih şartı” (“escape clause”) kapsamındaki bir hukuki 
imkan olarak uygulananlar dâhil olmak üzere, yeni anti damping 
veya telafi edici vergilerin uygulanmasına olanak sağlamayacak 
koşullarda yapılacağını Taahhüt eder.  Söz konusu vergi veya 
tarifelerin bu Sipariş için geçerli olduğu konusunda yetkili 
herhangi bir merciin karar alması durumunda, Alıcı bu Siparişi 
Tedarikçiye yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir sorumluğu 
olmaksızın feshedebilir. 
 
(d) Nakliye/Belge Gereksinimleri.  Her sevkiyatla, 
Tedarikçi (i): Aşağıda Madde 19’da belirtilen tüm bilgileri içeren 
bir paketleme listesini (ii) ticari veya bir proforma faturayı ve (iii) 
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intellectual property infringement of any patent, copyright, 
trademark, trade secret or other intellectual property rights of any 
third party arising out of the use, sale, importation, distribution, 
reproduction or licensing of any product, service, article or 
apparatus, or any part thereof constituting goods or services 
furnished under this Order, as well as any device or process 
necessarily resulting from the use thereof (the “Indemnified IP”), 
including the use, sale, importation, distribution, reproduction or 
licensing of such Indemnified IP, in foreseeable combinations with 
products or services not supplied by Supplier.  Buyer shall notify 
Supplier promptly of any such suit, claim or proceeding and give 
Supplier authority and information and assistance (at Supplier’s 
expense) for the defense of same, and Supplier shall pay all 
damages, costs and expenses incurred or awarded therein, 
including reasonable attorneys’ fees.  Notwithstanding the 
foregoing, any settlement of such suit, claim or proceeding shall be 
subject to Buyer’s consent, such consent not to be unreasonably 
withheld.  If use of any Indemnified IP is enjoined, Supplier shall, 
at Buyer’s option and Supplier’s expense, either:  (a) procure for 
Buyer the right to continue using such Indemnified IP; (b) replace 
the same with a non-infringing equivalent; or (c) remove the 
Indemnified IP and/or halt such use of the Indemnified IP in 
providing goods and/or services under this Order and refund the 
purchase price to Buyer, and in all cases, Supplier shall be 
responsible for all related costs and expenses.  Supplier agrees that 
it shall use commercially reasonable efforts to obtain an 
intellectual property infringement indemnity from its direct or 
indirect suppliers providing goods and/or services as part of the 
deliverables under this Order consistent with the intellectual 
property infringement indemnity it provides to Buyer in this Order.  

18. BUSINESS CONTINUITY PLANNING AND 
SUPPLY CHAIN SECURITY.  

18.1 Business Continuity Planning.  Supplier shall prepare, 
maintain and provide, at no additional cost to Buyer, a Business 
Continuity Plan (“BCP”) satisfactory to Buyer and designed to 
ensure that Supplier can continue to provide the goods and/or 
services in accordance with this Order in the event of a disaster or 
other BCP-triggering event (as such events are defined in the 
applicable BCP).  Supplier’s BCP shall, at a minimum, provide for:  
(a) the retention and retrieval of data and files; (b) obtaining 
resources necessary for recovery, (c) appropriate continuity plans 
to maintain adequate levels of staffing required to provide the 
goods and services during a disruptive event; (d) procedures to 
activate an immediate, orderly response to emergency situations; 
(e) procedures to address potential disruptions to Supplier’s supply 
chain; (f) a defined escalation process for notification of Buyer in 
the event of a BCP-triggering interruption; and (g) training for key 
Supplier Personnel who are responsible for monitoring and 
maintaining Supplier’s continuity plans and records.  Supplier shall 
maintain the BCP and test it at least annually.  Upon Buyer’s 
request, Supplier shall provide Buyer an executive summary of the 
test results and a report of corrective actions (including the timing 
for implementation) to be taken to remedy any deficiencies 
identified by such testing.  Upon Buyer’s request and with 
reasonable advance notice and conducted in such a manner not to 
unduly interfere with Supplier’s operations, Supplier shall give 
Buyer and its designated agents access to Supplier’s designated 
representative(s) with detailed functional knowledge of Supplier’s 
BCP and relevant subject matter. 

18.2 Supply Chain Security.  Supplier shall maintain a written 
security plan consistent with the Customs Trade Partnership 
Against Terrorism (“C-TPAT”) program of U.S. Customs and 
Border Protection, the Authorized Economic Operator for Security 
program of the European Union (“EU AEO”) and similar World 
Customs Organization SAFE Framework of Standards to Secure 

malların ithalatı için güvenlikle alakalı olarak gerekli tüm bilgileri 
ve malların Türk gümrük mevzuatına göre ithali sırasında 
istenebilecek tüm diğer  belgeleri sunacaktır.  Ticari/proforma 
fatura; Alıcı ve Tedarikçinin işlem hakkında bilgi sahibi 
temsilcilerinin iletişim adları ve telefon numaralarını; Alıcının 
sipariş numarasını, sipariş sıra kalemini, parça numarasını, 
müsaade numarasını (“açık sipariş” durumunda); mamullerin 
detaylı açıklamasını, miktarı, işlem kurunda birim alım fiyatını; 
işlemde kullanılan Incoterms® 2010’u, belirtilen teslim yerini ve 
(1) malların “menşe ülkesi” ile (2) her biri gümrükle ilgili 
Yürürlükteki Mevuzat kapsamında belirlenen, gönderen ülkenin 
gümrük tarife rakamlarını; ilgili ulusal ihracat kontrol numaralarını 
ve eğer mallar ABD ihracat yönetmeliklerine tabiyse, ECNN veya 
ITAR sınıflandırmalarını içerecektir.   
 
(e) Tercihli Ticaret Anlaşmaları/Gümrük Vergisinin Geri 
Verilmesi. Eğer mallar, Tedarikçinin ülkesine ilişkin bir tercihli 
ticaret veya gümrük birliği anlaşmasına (“Ticaret Anlaşması”) 
sahip bir varış ülkesine teslim edilecekse, Tedarikçi Alıcıyla 
malların Alıcının menfaatine olabilecek herhangi bir özel program 
için uygunluğunu gözden geçirmek için işbirliği yapacak ve 
Alıcıya, malların varış ülkesine gümrükten muaf veya azaltılmış 
gümrük vergisine tabi bir şekilde girmesine olanak sağlamak 
amacıyla ilgili özel gümrük programını desteklemek için beyanlar 
ve menşei sertifikaları dâhil olmak üzere, tüm gerekli belgeleri 
sağlayacaktır.  Eğer Tedarikçi bu vesileyle satın alınan, bileşen 
parçaları dâhil olmak üzere herhangi bir mal için kayıtlarda 
ithalatçı olarak görünüyorsa, Alıcının talebi doğrultusunda 
Tedarikçi Alıcının gümrük vergisini geri alma başvurusu yapması 
ve almasına olanak sağlayacak tüm gerekli gümrük belgelerini 
sunacaktır.  Tedarikçi, malların menşeine ilişkin bilinen tüm belge 
hatalarını ve/veya gerçekleşen değişiklikleri Alıcıya hemen 
bildirecektir.  Tedarikçi, kendisinin yanlış belgelemesinden veya 
zamanında yapmadığı işbirliğinden dolayı ortaya çıkan tüm 
masraf, para cezası ve cezalar için Alıcıyı tazmin edecektir.   

16. GİZLİLİK, VERİ KORUMASI VE ALENİYET.   

16.1 Gizlilik.   

(a)  Bu Sipariş kapsamında “Gizli Bilgi”: (i) bu Siparişin 
koşulları; (ii) Alıcının Mülkiyeti dâhil olmak üzere Alıcı tarafından 
Tedarikçiye ifşa edilen veya sağlanan tüm bilgi ve materyaller; (iii) 
Tedarikçi Personelinin Alıcının Mülkiyeti elde ettiği tüm bilgiler 
ve (iv) Alıcının FM Haklarının tamamı (Madde 5’te 
tanımlanmıştır).   

(b)   Tedarikçi, (i) Gizli Bilgiyi sadece kendisinin bu Sipariş 
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla 
kullanacaktır ve (ii) Madde 16.2 kapsamındaki gereksinimleri 
sınırlamayacak şekilde, Gizli Bilginin memurları, yöneticileri, 
müdürleri ve çalışanları (birlikte “Yetkili Taraflar” olarak 
anılacaktır), sadece bu kişilere Tedarikçiye bu Sipariş 
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda 
yardımcı olmalarına olanak sağlama amacıyla yapılan açıklama 
hariç olmak üzere Gizli Bilginin açıklanmasını önlemek amacıyla, 
en azından makul bir dikkat standardı dâhilinde olacak şekilde, 
Gizli Bilgiye kendi gizli bilgisi gibi davranacaktır. Tedarikçi, Gizli 
Bilgiyi herhangi bir Yetkili Tarafa ifşa etmesinin öncesinde, Gizli 
Bilginin gizli özelliğinden Yetkili Tarafı haberdar edeceğini ve söz 
konusu tarafın bu Maddedeki koşullardan daha az kısıtlayıcı 
olmayan bir gizlilik anlaşması imzalamasını sağlayacağını kabul 
eder.  Tedarikçi, Gizli Bilginin kullanılması veya bu Maddedeki 
hükümlere aykırı bir şekilde ifşası durumunda Alıcının uğrayacağı 
telafi edilemez zararın farkındadır.  

 (c)  Gizli Bilgiye ilişkin bu Madde 16’daki kısıtlamalar, eğer 
söz konusu bilgi (i) Tedarikçinin ifşaatının bir sonucu olması 
dışında kamunun erişimine açıksa veya açık hale gelmişse; (ii) 
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and Facilitate Global Trade (collectively, “SAFE Framework 
Programs”) and implement appropriate procedures pursuant to 
such plan (the “Security Plan”).  Supplier shall:  (a) communicate 
such SAFE Framework Programs recommendations to its sub-
suppliers and transportation providers (“Subtiers”); (b) condition 
its relationship with those entities upon their implementation of a 
Security Plan; and (c) upon request of Buyer, Supplier shall certify 
to Buyer in writing that its Subtiers’ Security Plans comply with all 
applicable SAFE Framework Programs.  

19. PACKING, PRESERVATION AND MARKING.  
Packing, preservation and marking shall be in accordance with 
Buyer’s supplier procedure, “EM-SRC-0005-Marking, Packaging, 
Preservation and Shipping Requirements”, which Supplier 
acknowledges it has received or has been made available to 
Supplier on the internet here: 
http://www.geenergymanagement.com/supplier-quality, any 
specification or drawing or as specified on this Order, or if not 
specified, the best commercially accepted practice shall be used, 
which shall be consistent with Law. 

20. GOVERNING LAW AND DISPUTE 
RESOLUTION.   

20.1 Governing Law.  This Order (and all non-contractual or 
other obligations arising out of or in connection with it) shall in all 
respects be governed by and interpreted in accordance with the 
substantive law of Republic of Turkey, excluding its conflicts of 
law provisions.  The parties exclude application of the United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods.  
 

20.2 Dispute Resolution. In the event of any dispute arising 
out of or in connection with this Order, including any question 
regarding its existence, validity, interpretation, breach, violation or 
termination, the parties agree to submit such dispute to settlement 
proceedings under the Alternative Dispute Resolution Rules (the 
“ADR Rules”) of the International Chamber of Commerce 
(“ICC”).  If the dispute has not been settled pursuant to the ADR 
Rules within forty five (45) days following the filing of a request 
for ADR or within such other period as the parties may agree in 
writing, such dispute shall be finally settled under the Rules of 
Arbitration and Conciliation of the ICC (the “ICC Rules”) by one 
or more arbitrators appointed in accordance with such ICC Rules.  
The place of arbitration shall be Istanbul, Republic of Turkey and 
proceedings shall be conducted in the English language, unless 
otherwise stated on the face of this Order.  The award shall be final 
and binding on both Buyer and Supplier, and the parties hereby 
waive the right of appeal to any court for amendment or 
modification of the arbitrators’ award. 

 21. ELECTRONIC COMMERCE.  Supplier agrees to 
participate in Buyer’s current and future electronic commerce 
applications and initiatives.  For purposes of this Order, each 
electronic message sent between the parties within such 
applications or initiatives shall be deemed:  (a) ”written” and a 
“writing”; (b) “signed” (in the manner below); and (c) an original 
business record when printed from electronic files or records 
established and maintained in the normal course of business.  The 
parties expressly waive any right to object to the validity, 
effectiveness or enforceability of any such electronic message on 
the ground that a “statute of frauds” or any other Law or rule of 
evidence requires written, signed agreements.  Any such electronic 
documents may be introduced as substantive evidence in any 
proceedings between the parties as business records as if originated 
and maintained in paper form.  Neither party shall object to the 
admissibility of any such electronic document for any reason.  By 
placing a name or other identifier on any such electronic message, 

Tedarikçiye ifşaatının öncesinde gizliliğe dayalı olmayan bir 
şekilde erişime açıksa; (iii) söz konusu kaynak, Tedarikçinin bilgisi 
dâhilinde Alıcıyla karşı herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi 
olmayan Alıcı haricindeki bir kaynak kanalıyla, gizliliğe tabi 
olmayan bir şekilde Tedarikçinin erişimine açıksa veya açık hale 
gelmişse veya (iv) Gizli Bilgiye atıfta bulunmadan bağımsız bir 
şekilde Tedarikçi tarafından geliştirilmişse ve Tedarikçi söz 
konusu bilginin geliştirilmesini yazılı belgeyle tasdik edebiliyorsa; 
Gizli Bilginin Alıcı tarafından Tedarikçiye ifşa edilen belirli 
kısımları açısından uygulanmayacaktır.  

(d)  Bu Siparişin tamamlanmasından veya feshinden itibaren 
otuz (30) gün içerisinde Tedarikçi tüm Gizli Bilgileri, kopyaları 
dâhil olmak üzere Alıcıya geri verecek veya imha edecektir (söz 
konusu imha yazılı olarak Alıcıya tasdik edilecek şekilde 
yapılacaktır).  Gizli Bilgilerin geri verilmesi veya imhası, 
Tedarikçinin bu Siparişte belirtildiği şekilde devam edecek olan 
gizlilik yükümlülüklerini etkilemeyecektir.   

(e)  Tedarikçinin Alıcıya ifşa etmiş olacağı ve bu noktadan 
sonra ifşa edebileceği ve bu Sipariş kapsamında alınan mal veya 
hizmetlerle herhangi bir şekilde alakalı olan bilgiler (Madde 4’te 
Alıcının Mülkiyeti sayılanlar haricinde) gizli veya özel 
sayılmayacaktır ve Alıcı tarafından, bu Siparişin bir parçası olarak 
herhangi bir kısıtlama olmadan (bir talep veya ihlal haricinde) elde 
edilebilecektir ve sonrasındaki herhangi bir telif hakkı veya 
tebligata bakılmaksızın, Alıcı bu bilgiyi istediği gibi kullanma, 
kopyalama, düzenleme veya ifşa etme hakkına sahip olacaktır. 

(f)   Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, Tedarikçinin sorguya, 
mahkemeye veya benzer bir yasal sürece herhangi bir Gizli Bilgiyi 
ifşa etmesi için çağrılması veya gelmesinin emredilmesi 
durumunda, Tedarikçi Alıcının Gizli Bilgiyi korumaya yönelik 
uygun bir karar almak, Tedarikçinin bu Madde koşullarına uyması 
konusunda bir feragatte bulunmak veya her ikisini birden yapmak 
yoluna gidebilmesi için bu tür istek/emirden Alıcıyı yazılı olarak 
hemen haberdar etmeyi kabul eder. Eğer koruma emrinin veya 
feragat bildiriminin eksik olduğu durumlarda Tedarikçi, danışma 
fikriyle söz konusu Gizli Bilgiyi ifşa etmeye hukuken mecbursa, 
Tedarikçi bu Sipariş kapsamında herhangi bir yükümlülüğü 
olmaksızın gerekli şekilde söz konusu Gizli Bilgiyi ilgili kişilere 
ifşa edebilir ve ifşa edilen Gizli Bilginin gizli kalması için elinden 
gelen çabayı gösterecektir. 

16.2 Gizlilik ve Veri Koruması.  Tedarikçi, GE’nin Gizli 
Bilgilerinin http://www.gesupplier.com/html/GEPolicies.htm 
adresinde bulunan “Gizlilik ve Veri Koruma Eki”nde (“GE Privacy 
and Data Protection Appendix”) belirtilen organizasyonel, teknik 
ve fiziksel kontrollere ve diğer emniyet tedbirlerine tabi olduğunu 
kabul eder. Eğer Tedarikçinin, GE Kısıtlı Verilere, Hassas Kişisel 
Bilgilere, Kontrol Edilen Verilere veya bir Gizlilik ve Veri Koruma 
Ekinde belirtilen şekilde bir GE Bilgi Sistemine erişimi varsa, 
Tedarikçi söz konusu emniyet tedbirlerini uygulamayı ve Alıcıya 
söz konusu verilere ilişkin Gizlilik ve Veri Koruma Ekinde 
belirtilen şekilde ek haklar sağlamayı kabul eder. Ayrıca Tedarikçi, 
bu Siparişin ifasını hızlandırmak amacıyla Alıcının kendisinden 
temsilcilerine ilişkin belirli kişisel bilgiler sağlamasını 
isteyebileceğini ve bu bilginin Gizlilik ve Veri Koruma Ekinde 
belirtildiği üzere Alıcı tarafından işlenip tutulacağını anlamakta ve 
kabul etmektedir.  

16.3 Aleniyet.  Tedarikçi herhangi bir duyuru yapmayacak, 
herhangi bir fotoğraf çekip yayımlamayacak (malların imalatı veya 
montajı için dahili operasyon amaçlarına yönelik olan durumlar 
haricinde) veya bu Siparişe veya Alıcı veya herhangi bir Alıcı 
İştirakiyle olan iş ilişkisine ilişkin herhangi bir bilgiyi, 
Yürürlükteki Mevzuat gerektirmedikçe, Alıcının veya İştirakinin 
önceden verilmiş yazılı rızası olmadan herhangi bir üçüncü tarafa 
ifşa etmeyecektir. Tedarikçi, Alıcı veya İştiraklerinin önceden 
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the party doing so intends to sign the message with his/her 
signature attributed to the message content.  The effect of each 
such message shall be determined by the electronic message 
content and by New York law, excluding any such Law requiring 
signed agreements or otherwise in conflict with this Section. 

22. INDEPENDENT CONTRACTORS/ADDITIONAL 
SERVICE-RELATED PROVISIONS.  

22.1 Independent Contractor.  The relationship of Buyer and 
Supplier is that of independent contractors. Nothing in this Order 
shall be interpreted or construed as creating or establishing the 
relationship of employer and employee between Buyer and 
Supplier or Supplier Personnel. Buyer has no right to control 
directly or indirectly the terms and conditions of the employment 
of Supplier Personnel.  

22.2 Background Checks. To the extent permissible by Law 
and after securing appropriate written authorization from Supplier 
Personnel, Supplier shall, through the utilization of an authorized 
background checking agency, perform background checks pursuant 
to the GE Background Checking Guidelines located at 
http://www.gesupplier.com/html/GEPolicies.htm prior to (a) 
stationing any Supplier Personnel to perform services at any Buyer 
location, facility or work site (each a “Buyer Site”) (for clarity, 
“stationing” shall not include periodic attendance or visits to a 
Buyer Site); (b) granting Supplier Personnel access to Buyer 
networks ; (c) assigning Supplier Personnel to duties that are 
directly related to the safe operation or security of a Buyer Site, 
which, if not performed properly, could cause a serious 
environmental, health or safety hazard; or (d) assigning Supplier 
Personnel to a Buyer Site that is designated in its entirety as 
“security sensitive,” even though the work responsibilities, if 
performed in another context, would not be security sensitive. 

23.  CYBERSECURITY FOR GOODS WITH 
EXECUTABLE BINARY CODE. Supplier agrees that all goods 
supplied under this Order that include executable binary code shall 
comply with the Product Cybersecurity Appendix located at 
http://www.gesupplier.com/html/GEPolicies.htm.  

24. MISCELLANEOUS.  This Order, with documents as 
are expressly incorporated by reference, is intended as a complete, 
exclusive and final expression of the parties’ agreement with 
respect to the subject matter herein and supersedes any prior or 
contemporaneous agreements, whether written or oral, between the 
parties.  No course of prior dealings and no usage of the trade shall 
be relevant to determine the meaning of this Order even though the 
accepting or acquiescing party has knowledge of the performance 
and opportunity for objection.  No claim or right arising out of a 
breach of this Order can be discharged in whole or in part by a 
waiver or renunciation unless supported by consideration and made 
in writing signed by the aggrieved party.  Either party’s failure to 
enforce any provision hereof shall not be construed to be a waiver 
of such provision or the right of such party thereafter to enforce 
each and every such provision.  Buyer’s rights and remedies in this 
Order are in addition to any other rights and remedies provided by 
Law, contract or equity, and Buyer may exercise all such rights and 
remedies singularly, alternatively, successively or concurrently.  
Section headings are for convenience and shall not be given effect 
in interpretation of this Order.  The term “including” shall mean 
and be construed as “including, but not limited to” or “including, 
without limitation”, unless expressly stated to the contrary.  The 
invalidity, in whole or in part, of any section or paragraph of this 
Order shall not affect the remainder of such section or paragraph or 
any other section or paragraph, which shall continue in full force 
and effect.  Further, the parties agree to give any such section or 
paragraph deemed invalid, in whole or in part, a lawful 

verilmiş yazılı rızası olmadan; (a) Alıcının veya İştirakinin adını, 
ticari adını, marka logosunu veya simülasyonunu veya Alıcının 
veya İştiraklerinin herhangi bir yetkilisinin veya çalışanının ismini 
reklamda, tanıtımda veya farklı bir şekilde kullanmayacağını ve (b) 
Tedarikçi tarafından sağlanan ürün veya hizmetin Alıcı veya 
İştirakler tarafından onaylandığı veya uygun bulunduğunu, 
doğrudan veya dolaylı olarak beyan etmeyecektir. 

17. FİKRİ MÜLKİYET TAZMİNİ Tedarikçi, Alıcıyı ve 
Alıcının müşterilerini, bu Sipariş kapsamında sağlanan mal ve 
hizmetleri içeren herhangi bir ürün, servis, eşya veya aparatın, 
veya bu Sipariş kapsamında sağlanan mal veya hizmetlerden 
oluşan bir parçasının, kullanımı, satışı, ithalatı, dağıtımı, yeniden 
üretimi veya lisanslanmasından ve zaruri olarak bunların 
kullanılması sonucunda ortaya çıkan herhangi bir cihaz veya 
işlemden (“Tazmin Edilen FM”) dolayı, söz konusu Tazmin 
Edilen FM’nin Tedarikçi tarafından desteklenmeyen ürün ve 
hizmetlerle öngörülebilir kombinasyonlarda kullanımı, satışı, 
ithalatı, dağıtımı veya yeniden üretimi dâhil olmak üzere, ortaya 
çıkan, üçüncü kişinin herhangi bir patent, telif hakkı, marka, ticari 
sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ihlalini iddia eden tüm 
Taleplere (Madde 12.1’de tanımlanmıştır) karşı koruyacak, bunları 
tazmin edecek ve zarar görmemelerini sağlayacaktır.  Alıcı 
Tedarikçiyi söz konusu dava, talep veya adli süreçten ivedilikle 
haberdar edecek ve Tedarikçiye aynı şekilde (masrafları Tedarikçi 
tarafından karşılanacak şekilde) yetki verecek, bilgi ve yardımda 
bulunacaktır ve Tedarikçi, makul avukatlık ücretleri dâhil olmak 
üzere maruz kalınan veya hükmedilen tüm zarar, masraf ve 
giderleri ödeyecektir.  Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, söz 
konusu dava, talep veya adli sürecin mutabakata bağlanması, 
Alıcının rızasına tabi olup, Alıcı söz konusu rızasını makul bir 
sebep olmadıkça vermekten kaçınmayacaktır.  Eğer herhangi bir 
Tazmin Edilen FM’nin kullanımı men edilmişse, Tedarikçi 
Alıcının seçimi dâhilinde ve masrafları Tedarikçi tarafından 
karşılanacak şekilde: (a) Alıcının söz konusu Tazmin Edilen FM’yi 
kullanma hakkını sağlayacak; (b) aynı hakkı, herhangi bir ihlale 
yol açmayan bir muadili ile değiştirecek; veya (c) Tazmin Edilen 
FM’yi ortadan kaldıracak ve/veya bu Sipariş kapsamındaki mallar 
ve/veya hizmetlerin sağlanması konusunda Tazmin Edilen FM’nin 
kullanımını durdurup alım fiyatını Alıcıya geri ödeyecektir, ve her 
durumda, ilgili masraf ve giderlerden Tedarikçi sorumlu olacaktır.  
Tedarikçi, bu Sipariş kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir 
parçası olarak mallar ve/veya hizmetler sağlayan doğrudan veya 
dolaylı tedarikçilerinden, bu Siparişte Alıcıya sağladığı fikri 
mülkiyet ihlaline ilişkin tazminat haklarıyla tutarlı olacak şekilde, 
fikri mülkiyet ihlalinden kaynaklanan bir tazminat elde etmek için 
ticari açıdan makul tüm çabayı gösterecektir.    

18. İŞ DEVAMLILIK PLANLAMASI VE TEDARİK 
ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ.  

18.1 İş Devamlılık Planlaması.  Tedarikçi Alıcıya herhangi 
bir ek maliyet yüklemeden, Alıcının yeterli gördüğü ölçüde ve 
herhangi bir afet veya farklı bir İDP tetikleyici  olay (bu gibi bir 
olay ilgili İDP’de tanımlanacaktır) durumunda Tedarikçi,  mallar 
ve/veya hizmetleri bu Sipariş uyarınca tedarik etmeye devam 
edebilmesini sağlamak için tasarlanmış bir İş Devamlılığı Planı 
(“İDP”) hazırlayacak, sürdürecek ve sağlayacaktır. Tedarikçinin 
İDP’si asgari olarak: (a) veri ve dosyaların elde tutulmasını ve geri 
kazanımını; (b) geri kazanım için gerekli kaynakların elde 
edilmesini, (c) kesintiye neden olan bir olay sırasında mal ve 
hizmetleri sağlamak için gerekli istihdam seviyelerini sürdürmek 
için uygun devamlılık planlarını; (d) acil durumlara ivedi, düzenli 
bir çözüm sağlamak için prosedürleri; (e) Tedarikçinin tedarik 
zincirinde potansiyel kesintileri hedefleyen prosedürleri; (f) İDP-
tetikleyen bir kesinti durumunda Alıcının haberdar edilmesi için 
tanımlanmış bir eskalasyon sürecini ve (g) Tedarikçinin devamlılık 
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interpretation that most closely reflects the original intention of 
Buyer and Supplier.  All provisions or obligations contained in this 
Order, which by their nature or effect are required or intended to be 
observed, kept or performed after termination or expiration of this 
Order shall survive and remain binding upon and for the benefit of 
the parties, their successors (including without limitation 
successors by merger) and permitted assigns including, 
Sections 2.3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 21 and 24. This Order 
has been prepared in both English and Turkish. In the event of any 
conflict between English version and Turkish version, Turkish 
version shall prevail. 
 

 

plan ve kayıtlarının izlenmesinden ve yürütülmesinden sorumlu 
önemli Tedarikçi Personelinin eğitimini sağlayacaktır. Tedarikçi, 
İDP’yi sürdürecek ve en az yıllık olarak test edecektir.  Alıcının 
talebi uyarınca Tedarikçi, Alıcıya test sonuçlarına ilişkin bir 
yönetici özeti ve söz konusu testte tanımlanan tüm eksikliklerin 
giderilmesinde alınacak tüm düzenleyici aksiyonların (uygulama 
zamanlaması dâhil olmak üzere) olduğu bir rapor sunacaktır.  
Talep doğrultusunda, makul bir şekilde önceden bildirilmek ve 
Tedarikçinin operasyonlarına uygunsuz bir biçimde müdahale 
etmeyecek bir tarzda yapılmak kaydıyla, Tedarikçi Alıcıya ve 
belirlenen temsilcilerine, Tedarikçinin İDP’si ve ilgili sözleşme 
konusuna ilişkin olarak detaylı işlevsel bilgi sahibi olan belirli 
Tedarikçi temsilcilerine erişim olanağı tanıyacaktır. 

18.2 Tedarik Zinciri Güvenliği.  Tedarikçi, ABD Gümrük ve 
Sınır Koruma Biriminin Terörizme Karşı Gümrük Ticareti 
Ortaklığı (“Customs Trade Partnership Against Terrorism” “C-
TPAT”) programıyla, Avrupa Birliğinin Yetkili Ekonomik 
Güvenlik Operatörü (the “Authorized Economic Operator for 
Security” “EU AEO”) ve benzer Dünya Gümrük 
Organizasyonunun SAFE Küresel Ticareti Güvenli Hale Getirme 
ve Kolaylaştırma Standartları Yapısına (“World Customs 
Organization SAFE Framework of Standards to Secure and 
Facilitate Global Trade”, birlikte “SAFE Yapı Programları”) 
uyumlu bir yazılı emniyet planı tutacak ve söz konusu plana 
(“Güvenlik Planı”) uygun prosedürleri uygulayacaktır.  Tedarikçi, 
(a) bu tür SAFE Yapı Programları önerilerini alt tedarikçilerine ve 
taşıyıcılarına (“Alt Sağlayıcılar”) iletecek; (b) bu teşekküllerle 
olan ilişkilerini bir Güvenlik Planının uygulanmasının akabinde 
koşullandıracak; (c) Alıcının talebi doğrultusunda, Tedarikçi yazılı 
olarak Alt Sağlayıcıların Güvenlik Planlarının ilgili tüm SAFE 
Yapı Programlarıyla uyumlu olduğunu tasdik edecektir.   

19. PAKETLEME, KORUMA VE İŞARETLEME.  
Paketleme, saklama ve işaretleme, Alıcının “EM-SRC-0005-Genel 
İşaretleme, Paketleme, Saklama ve Sevkiyat Gereksinimleri” 
tedarikci prosedurleri uyarınca veya bu Siparişte belirtilen şekliyle 
yapılacaktır; belirtilmediyse paketleme, saklama ve işaretleme 
ticari olarak kabul edilmiş ve Yürürlükteki Mevzuat ile uyumlu en 
iyi ticari uygulamalar kullanılarak yapılacaktır. Tedarikçi, “EM-
SRC-0005-Genel İşaretleme, Paketleme, Saklama ve Sevkiyat 
Gereksinimleri”ni aldığını veya 
http://www.geenergymanagement.com/supplier-quality , 
adresinden veya herhangi bir spesifikasyon veya çizimden 
kendisine erişim sağlandığını kabul eder.  

20. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN 
ÇÖZÜMÜ.   

20.1 Uygulanacak Hukuk.  Bu Sipariş (ve Siparişten 
kaynaklanan veya onunla bağlantılı tüm Sözleşme dışı veya diğer 
yükümlülükler), kanunlar ihtilafi kuralları hariç olmak üzere, 
Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca yorumlanacaktır.  
Taraflar, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında  
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının (United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods) uygulanmaması 
konusunda anlaşmışlardır.  

20.2 İhtilafların Çözümü.  Tedarikçi ve Alıcı arasında,  
Siparişin mevcudiyeti, geçerliği, yorumlanması,  ihlali, 
feshedilmesi veya ona riayet edilmemesi dahil olmak üzere, bir 
İhtilaf varsa, taraflar söz konusu İhtilafı, Uluslararası Ticaret Odası 
(“UTO”/ “ICC”) Alternatif İhtilaf Çözümü Kuralları (“AİÇ 
Kuralları”/ “ADR Rules”) kapsamında çözümlenmesini kabul 
ederler.  Eğer İhtilaf, AİÇ talebinin sunulmasından itibaren kırk 
beş (45) gün sonra veya Tarafların yazılı olarak anlaşabileceği 
farklı bir dönem içerisinde AİÇ Kurallarına göre çözülmezse, söz 
konusu ihtilaf nihai olarak UTO Tahkim ve Uzlaştırma Kuralları 
(“UTO Kuralları”/“ICC Rules”) çerçevesinde söz konusu UTO 



GE EC TURKISH Rev. A Bilingual (Rev. June 1, 2016)                        19                                                            © General Electric Company 

 

Kuralları uyarınca tayin edilen bir veya üç hakem tarafından karara 
bağlanacaktır.  Tahkim yeri İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti; ve 
tahkim dili İngilizce olacaktır.  Karar, Alıcı ve Tedarikçi üzerinde 
nihai ve bağlayıcı olacaktır ve bu Siparişin tarafları hakemlerin 
kararında tadil veya değişiklik yapılması için temyize götürme 
hakkından feragat etmektedir.  

21. ELEKTRONİK TİCARET.  Tedarikçi, Alıcının 
mevcut ve gelecekteki elektronik ticaret uygulama ve 
inisiyatiflerine katılmayı kabul etmektedir.  Bu Sipariş 
kapsamında, söz konusu uygulamalar veya inisiyatifler dâhilinde 
taraflar arasında gönderilen her elektronik mesaj; (a) “yazılı” ve 
“yazı” olarak; (b) “imzalanmış olarak” (aşağıda açıklanan şekilde); 
ve normal iş seyrinde tutulan elektronik dosya veya kayıtlardan 
yazdırıldığında orijinal bir iş kaydı sayılacaktır.  Taraflar açık bir 
şekilde, herhangi bir Yürürlükteki Mevzuat veya kuralın yazılı, 
imzalanmış anlaşmaları zorunlu kılmasından dolayı söz konusu 
elektronik mesajın geçerliliği, etkinliği ve uygulanabilirliğine itiraz 
etme haklarından feragat etmektedir. Söz konusu elektronik 
belgeler, kâğıt şeklinde hazırlanıp saklanmış gibi, iş kayıtları 
olarak taraflar arasındaki adli süreçlerde maddi kanıt olarak 
sunulabilir. Tarafların hiçbiri, herhangi bir sebepten dolayı söz 
konusu elektronik belgelerin kabul edilebilirliğine itiraz 
etmeyecektir. Söz konusu elektronik mesaja isim veya farklı bir 
tanımlayıcı yerleştiren taraf, mesaj içeriğinin altına kendi imzasını 
atma niyetiyle hareket etmiş sayılır.   

22. BAĞIMSIZ YÜKLENİCİLER/HİZMETE İLİŞKİN 
EK HÜKÜMLER  

22.1   Bağımsız Yüklenici. Alıcı ve Tedarikçinin ilişkisi 
bağımsız yüklenici ilişkisidir.  Bu Siparişteki hiçbir hüküm, Alıcı 
ve Tedarikçi veya Tedarikçi Personeli arasında işveren ve çalışan 
ilişkisi kuruyormuş gibi yorumlanamaz. Alıcı, Tedarikçi 
Personelinin istihdamına ilişkin hüküm ve koşulları doğrudan veya 
dolaylı olarak kontrol etme hakkına sahip değildir. 

22.2 Geçmiş Kontrolleri. Yürürlükteki Mevzuatın izin verdiği 
ölçüde ve Tedarikçi Personelinden uygun yazılı yetki formu 
alındıktan sonra; (a) herhangi bir Tedarikçi Personelini herhangi 
bir Alıcı yeri, tesisi veya çalışma alanına (her biri bir “Alıcı 
Sahası” olarak anılacaktır) (netleştirmek adına, “konumlandırmak” 
Alıcı Sahasına yapılan periyodik katılım veya ziyaretleri 
içermeyecektir) konumlandırılmasından; (b) Tedarikçi Personeline 
Alıcı şebekelerine (ağlarına) erişim sağlamadan; (c) Tedarikçi 
Personelini doğru bir şekilde ifa edilmemesi durumunda ciddi 
çevresel, sağlık veya güvenlik riski yaratabilecek, bir Alıcı 
Sahasının güvenli işletimiyle direkt olarak alakalı görevlere tayin 
etmeden veya (d) Tedarikçi Personeli, iş sorumlulukları farklı bir 
bağlamda güvenlik açısından hassas olmasa bile, tamamen 
“güvenlik açısından hassas” olarak belirlenen bir Alıcı Sahasına 
tayin etmeden önce, yetkili bir geçmiş kontrol ajansı vasıtasıyla  
http://www.gesupplier.com/html/GEPolicies.htm adresinde 
bulunan GE Gecmis Kontrol Kılavuzi uyarinca (GE Background 
Checking Guidelines) geçmiş kontrolleri gerçekleştirecektir.  

23.  ÇALIŞTIRILABİLİR İKİLİ KODA SAHİP 
MALLAR Tedarikçi, bu Sipariş kapsamında tedarik edilen ve 
çalıştırılabilir ikili koda (executable binary code) sahip tüm 
malların http://www.gesupplier.com/html/GEPolicies.htm 
adresinde bulunan Siber Güvenlik Ekine (Product Cybersecurity 
Appendix) uyacağını kabul eder.  

24. DİĞER.  Bu Sipariş, referans yoluyla açık bir şekilde 
birleştirilmiş belgelerle birlikte, tarafların Siparişin konusuna 
ilişkin eksiksiz, özel ve nihai anlaşmasının ifadesi olup, taraflar 
arasındaki yazılı ve sözlü tüm önceki ve eşzamanlı anlaşmaları 
hükümsüz kılmaktadır. Önceki iş ilişkisi gidişatı veya ticaret 
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yapılması, kabul eden veya itirazsız kabul eden taraf ifa hakkında 
bilgi sahibi ve itiraz için fırsat sahibi olsa da, bu Siparişte yer alan 
ifadelerin anlamını belirleme konusunda dikkate alınmayacaktır.  
Bu Siparişin ihlalinden dolayı ortaya çıkan hiçbir talep veya hak, 
ivazlı, yazılı bir şekilde yapılıp zarar gören tarafça imzalanmadıkça 
bir feragat veya ret yoluyla kısmen veya tamamen sona ermez.  
Taraflardan herhangi birinin bu belge kapsamındaki herhangi bir 
hükmü uygulamaması, söz konusu haktan feragat edildiği veya söz 
konusu tarafın bu hükmü sonradan uygulama hakkından feragat 
ettiği anlamına gelmez. Alıcının bu Sipariş kapsamındaki hak ve 
yasal yolları; Yürürlükteki Mevzuat, sözleşme veya hakkaniyetin 
sağladığı tüm diğer hak ve yasal yollara ek teşkil eder ve Alıcı bu 
hak ve yasal yolları tek tek, art arda veya eşzamanlı olarak 
kullanabilir.  Madde başlıkları kolaylık içindir ve bu Siparişin 
yorumlanmasında dikkate alınmayacaklardır.  “Dâhil” ifadesi, aksi 
açık bir şekilde belirtilmedikçe “dâhil fakat bunlarla sınırlı 
olmamak üzere” veya “sınırlama olmaksızın, dahil” anlamına 
gelecek ve bu şekilde yorumlanacaktır.  Bu Siparişin herhangi bir 
hüküm veya paragrafının kısmen veya tamamen geçersiz olması, 
söz konusu hüküm veya paragrafın geri kalanını veya farklı bir 
hüküm veya paragrafı etkilemeyecek bahsedilenler yürürlükte 
olmaya devam edecektir. Ek olarak, taraflar bu şekilde geçersiz 
kabul edilen söz konusu hüküm veya paragrafı tamamen veya 
kısmen Alıcı ve Tedarikçinin asıl niyetini en yakın şekilde yansıtan 
hukuka uygun bir şekilde yorumlayacaklardır.  Doğası veya etkisi 
dolayısıyla bu Siparişin feshi ve sona ermesinin ardından uyulması, 
sürdürülmesi veya ifa edilmesi gereken veya planlanan, bu Sipariş 
kapsamındaki tüm hükümler veya yükümlülükler; Madde 
2.3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 21 ve 24 dâhil olmak üzere 
Tarafların, haleflerinin (birleşme yoluyla olan halefler dâhil fakat 
bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve izin verilen devralanlarının 
üzerinde ve lehine bağlayıcı olarak kalacak ve devam edecektir. Bu 
Sipariş, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Anılan iki 
metin arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin 
geçerli olacaktır.  
 
 

 

 


