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1. Kapsam 

Sincan 1. OSB Dağıstan Cad. No.: 15 Sincan Ankara-Türkiye Adres Heraeus 
Electro-Nite Termoteknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Heraeus") Tüm siparişler 
(mal ve hizmetlerin teslimi) sadece aşağıdaki genel satın alma hüküm ve 
koşullarına tabidir. Bu genel satın alma hüküm ve koşulları, Heraeus'tan 
gelecek siparişler için de geçerlidir. Heraeus, tedarikçinin genel koşullarını 
önceden yazılı olarak açıkça kabul etmediği sürece, tedarikçinin bu genel satın 
alma koşullarından veya yasal hükümlerden sapan genel satın alma 
koşullarıyla ve ayrıca tedarikçinin koşullarındaki tüm ek hükümlerle çelişir. . 
Heraeus, tedarikçinin sapan veya ihlal eden koşullarının farkında olmadan mal 
alsa, hizmetleri kabul etse veya bu tür teslimat ve hizmetler için ödeme yapsa 
bile, tedarikçinin genel koşulları Heraeus ile tedarikçi arasındaki bir 
sözleşmenin parçası değildir. 

2. Teklif ve Sözleşmenin Akdi 

2.1 Tüm siparişler, anlaşmalar ve değişiklikler yalnızca Heraeus tarafından 
yazılı olarak verildiği veya onaylandığı takdirde bağlayıcı olacaktır. Tüm 
yazışmalar Heraeus'un satın alma departmanı ile yapılmalıdır. 

2.2 Heraeus tarafından kabul için bir süre sınırı olmaksızın verilen siparişler, 
sipariş tarihinden itibaren yalnızca on dört (14) gün içinde tedarikçi tarafından 
kabul edilebilir. 

2.3 Fiyat teklifleri, aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça bağlayıcı ve 
geri ödemesizdir.  

2.4 Tedarikçinin sipariş onayı ile Heraeus'un satın alma siparişi arasında 
herhangi bir sapma veya farklılık olması durumunda, yalnızca tedarikçinin 
sapmayı Heraeus'a açıkça bildirmesi ve Heraeus'un bu sapmayı yazılı olarak 
kabul etmesi durumunda bir sözleşme oluşturulacaktır. 

3. İnceleme ve Tedarik Görevleri 

3.1 Tedarikçi, genel ve özel mesleki bilgisi kapsamında, Heraeus tarafından 
sağlanan tüm çizimleri, hesaplamaları, teknik şartnameleri ve diğer iş 
tanımlarını kendi inisiyatifiyle hatalar ve tutarsızlıklar için inceleyecek ve eğer 
varsa, tüm endişelerini veya itirazlarını derhal yazılı olarak Heraeus'a bildirecek 
ve açıklayacaktır. 

3.2 Malların tedarik riski tedarikçiye aittir. 

4. Teslimat; Tedarikçi’nin Rehin Hakkı, Tedarik Zincirinde Güvenlik 

4.1 Heraeus tarafından sipariş formlarında belirtilen teslimat/ifa süresi 
bağlayıcıdır. Sipariş formunda bu sürenin belirtilmemesi durumunda, sırasıyla 
malların teslimi veya hizmetin ifası, sipariş tarihinden itibaren on dört (14) gün 
içinde gerçekleştirilir. 

4.2 Tedarikçi, madde 4.1'de belirtilen bağlayıcı teslimat/ifa süresine 
uyamazsa, tedarikçi Heraeus'u derhal bilgilendirecek ve teslimat/ifa için 
uygulanabilir bir tarih bildirecektir. Buna ek olarak, tedarikçi, herhangi bir 
nedenle teslimat/ifa konusunda ortaya çıkabilecek herhangi bir güçlüğü bundan 
haberdar olur olmaz, başkaca bir talepte bulunmaksızın, Heraeus'a bildirmeyi 
taahhüt eder.  

4.3 Tedarikçi, Heraeus'un nakliye şekli, nakliye acentesi ve sevkiyat 
talimatları ile ilgili tüm talimat ve şartlarına kesinlikle uymakla yükümlüdür. 

4.4 Tüm teslimatlar ve hizmetlerde, DDP "Kullanım Noktası" (Incoterms 
2010) uygulanacaktır. Teslimat şantiyeye veya doğrudan üçüncü şahıslara 
yapılırsa, tahliye masrafları ve riski tedarikçiye ait olacaktır. 

4.5 Kısmi teslimatlara yalnızca Heraeus'un açık yazılı onayı ile izin verilir ve 
bu rıza makul olmayan bir şekilde geri alınmaz. 

4.6 Tedarikçi, her gönderiye, gönderi içeriğini, ürün başına net ağırlığı ve 
Heraeus'un SAP sipariş numarasını tam olarak belirten bir teslimat belgesi 
eklemeyi taahhüt eder. 

4.7 Heraeus'un geç bir teslimatı veya geç ifayı koşulsuz olarak kabulü, 
Heraeus'un bu tür geç teslimat veya geç ifa nedeniyle tazminat talebinden 
feragat ettiği anlamına gelmez; Heraeus bu şekilde etkilenen mallar veya 
hizmetler için borçlu olduğu tüm ödemeleri tamamlayana kadar yukarıdakiler 
geçerli olacaktır. 

4.8 Miktarlar, ağırlıklar ve boyutlarla ilgili olarak, tedarikçi tarafından aksi 
belirtilmedikçe, Heraeus tarafından gelen muayenesi sırasında belirlenen 
rakamlar esas alınacaktır. 

4.9 Tedarikçi, ayrıcalıklı tarifeleri ve diğer devlet avantajlarını elde etmede 
Heraeus'a makul yardımı sağlayacak ve Heraeus tarafından bu amaçla talep 
edilen tüm destekleyici kayıt ve belgeleri, özellikle menşe sertifikalarını, 
sunacaktır. 

4.10 Herhangi bir ödeme aracı, nakliye belgesi, menşe şahadetnamesi veya 
satış vergisi makbuzları eksik, uygunsuz veya yanlışsa, Heraeus, masrafları ve 
riski tedarikçiye ait olmak üzere, malları kabul etmeme hakkını saklı tutar. 

4.11 Tedarikçi, kurulum veya montaj yapmayı kabul etmişse veya aksini 
belirten herhangi bir anlaşmanın olmaması halinde, seyahat masrafları veya 
alet masrafları gibi gerekli tüm masrafları, aksi kararlaştırılmadıkça, tedarikçi 
karşılayacaktır. 

4.12 Tedarikçinin rehin hakkı ve mülkiyeti saklı tutma kaydı, Heraeus ile 
tedarikçi arasında ayrı bir yazılı anlaşmaya tabidir. 

4.13 Tedarikçi, tüm organizasyonel talimatları verecek ve özellikle mülkiyetin 
korunması, iş ortaklarının güvenliği, personel ve bilgi alanlarının yanı sıra 
ambalaj ve nakliye alanlarında, tedarik zincirinde güvenliği sağlamak için 
gerekli tüm organizasyonel önlemleri, örneğin WCO SAFE Standartlar 
Çerçevesi (özellikle AEO) temelinde uluslararası kabul görmüş girişimlerin 
şartlarını benimseyerek alacaktır. Tedarikçi, Heraeus'a mal teslimatlarını ve 
hizmetlerin ifasını izinsiz erişim ve manipülasyona karşı koruyacak ve bu tür 
teslimatları ve hizmetleri yalnızca güvenilir personele yaptırtacaktır. Tedarikçi, 
kendisi tarafından görevlendirilen tüm alt yüklenicileri ilgili talimatları vermek ve 
ilgili önlemleri almakla yükümlü kılacaktır. 

4.14 Tedarikçi, malların Türkiye’nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, 
İzin ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği (KKDİK) ile sınırlandırılmış herhangi 
bir madde içermediğini, mallarda bulunan maddelerin ve kullanım(lar)ının 
KKDİK'e göre kaydedildiğini veya kayda tabi olmadığını ve, gerekirse, KKDİK 
uyarınca izin verildiğini beyan ve tekeffül eder. Tedarikçi, gerekirse Yönetmelik 
Ek II uyarınca güvenlik bilgi formunu hazırlayacak ve bunları Heraeus'a 
sağlayacaktır. Teslim edilen mallar, geçerli uluslararası kurallar, standartlar ve 
yönergeler anlamında tehlikeli mallar olarak sınıflandırılacaksa, tedarikçi en 
geç sipariş onayı tarihinde Heraeus'u bilgilendirmelidir. 

4.15 Heraeus, kendisi tarafından imalat amacıyla tedarikçiye sağlanan 
maddeler, aletler, malzemeler ve diğerleri gibi tüm öğelerin mülkiyetini elinde 
tutar. İşlenmedikleri sürece, bu tür ürünler ayrı ayrı depolanmalı ve masrafları 
tedarikçiye ait olmak üzere kayıp ve tahribata karşı ikame değerinde 
sigortalanmalıdır. Tedarikçi tarafından bu tür öğelerin işlenmesi, karıştırılması 
veya (daha fazla işleme için) birleştirilmesi Heraeus adına yapılır. Aynı durum, 
kendisine teslim edilen malların Heraeus tarafından daha fazla işlenmesi için 
de geçerlidir, böylece Heraeus üretici olarak kabul edilir ve bu şekilde üretilen 
ürünün mülkiyetini alır. 

4.16 Malların mülkiyet hakkı ve mülkiyeti, satın alma bedelinin ödenip 
ödenmediğine bakılmaksızın, koşulsuz olarak Heraeus'a devredilecektir. 
Bireysel durumda, Heraeus, tedarikçiden, satın alma bedelinin ödenmesine 
bağlı olan malların mülkiyetinin devri için bir teklif kabul ederse, tedarikçinin 
mülkiyeti muhafaza sözleşmesi, en geç malların alış bedelinin ödenmesi 
üzerine sona erer. Böyle bir durumda, Heraeus, alış fiyatının ödenmesinden 
önce de olağan iş akışı içinde malları yeniden satma yetkisine sahiptir ancak 
bunu, bu tür bir yeniden satıştan kaynaklanan alış fiyatı alacaklarını tedarikçiye 
önceden temlik etmesi koşuluyla (yeniden satış için uzatılan mülkiyeti saklı 
tutma kaydının uygulanması) yapabilir. Her halükârda, diğer tüm mülkiyeti saklı 
tutma biçimleri, özellikle de genişletilmiş ve temlik edilmiş mülkiyeti saklı tutma 
kaydı ve ayrıca daha sonraki işlemlere genişletilen mülkiyeti saklı tutma hakkı 
hariç tutulur. 

5. Mücbir Sebepler 

Doğal afetler, herhangi bir devlet otoritesinin, resmi bir makamın veya memurun 
kararları veya emirleri (örn. Bildirim yapılmaması), taşkın, fırtına, deprem, 
yangın, savaş, patlama, isyan, ayaklanma, kazalar, terör eylemleri, sabotaj, 
istila, bulaşıcı hastalık, salgın hastalıklar veya salgın veya pandemi nedeniyle 
sınırların kapanması, güçlendirilmiş sınır kontrolleri ve sokağa çıkma yasakları 
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere karantina sınırlamaları, grevler, 
lokavtlar veya işçilerle olan anlaşmazlıklar ve ambargolar gibi ilgili tarafın makul 
kontrolü dışındaki bir olaydan kaynaklanan olaylar ve Heraeus'un kontrolü 
dışındaki diğer olaylar veya koşullar, bu tür durumların veya olayların önemli 
bir süre devam etmesi ve Heraeus'un talebinde önemli bir düşüşe neden olması 
durumunda Heraeus'a sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshetme hakkı verir. 

6. Cezai Şartlar 

6.1 Tedarikçinin bir hizmeti teslim etme/sağlama görevini zamanında yerine 
getirmede temerrüde düşmesi durumunda, Heraeus, tedarikçinin 
temerrüdünün başladığı her takvim haftası için toplam sipariş değerinin %0,5'i 
oranında bir cezai şart talep edebilir, ancak bu miktar toplam sipariş değerinin 
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%5'inden fazla olamaz. Tedarikçi, temerrüdün tedarikçinin kontrolü dışındaki 
nedenlerden kaynaklandığına dair geçerli bir kanıt sunarsa bu uygulanmaz. 

6.2 Madde 6.1 uyarınca cezai şart, tedarikçi teslimatta temerrüde düştüğü 
anda uygulanır. Cezai şart derhal ödenir. 

6.3 Heraeus, tedarikçinin teslim etme yükümlülüğünü yerine getirme talebine 
ek olarak cezai şart talep edebilir. Heraeus, tedarikçinin gecikmiş ifasını kabul 
ederse, Heraeus teslimat sırasında bu hakkı açıkça saklı tutmamışsa da cezai 
şartı talep edebilir. Heraeus, cezai şartı ileri sürme hakkından feragat ettiğini 
en geç söz konusu teslimatın nihai ödeme tarihinde beyan edecektir. Bu beyan 
basılı bir formda verilebilir. 

6.4 Heraeus’un herhangi bir başka zarar talebi hariç tutulmayacaktır, ancak 
madde 6.1 uyarınca cezai şart, bu tür diğer hasarları da karşılayacaktır. 

7. Kusur İddiaları; Rücu ve Ürün Sorumluluğu, Sigorta 

7.1 Tedarikçi, teslim edilen malların ve sağlanan hizmetlerin mükemmel 
durumda ve garantili olmasından sorumludur. Tedarikçi, malların ve hizmetlerin 
son teknolojiye, devlet kurumları ve ticaret birliklerinin genel kabul görmüş 
teknik ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygunluğundan ve mal ve 
hizmetlerin tüm geçerli yasalara uygunluğundan özellikle sorumludur.  

7.2 Heraeus'un kusurları inceleme ve ihbar etme görevi, aşağıdaki şartlar ile 
(Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu) kanun hükümlerine tabidir: 
Heraeus'un inceleme görevi, gelen muayene sırasında nakliye belgeleri dahil 
olmak üzere malların dışarıdan incelenmesiyle ortaya çıkan ve rastgele 
numune alma yoluyla kalite kontrol sırasında ortaya çıkan kusurlar (örneğin, 
nakliye sırasında malların hasar görmesi, yanlış teslimat ve eksik teslimat gibi) 
kusurlarla sınırlıdır. Teslim edilen malların kabulü kararlaştırılmışsa inceleme 
görevi uygulanmaz. Yukarıdakilerin ötesinde, bu, münferit vakadaki koşullara 
gereken önem verilerek, işin olağan seyrinde böyle bir incelemenin 
yapılabilirliğine bağlıdır. Heraeus'un daha sonra keşfedilen kusurları ihbar etme 
görevi etkilenmeden kalır. Her durumda, bir kusur ihbarı, tedarikçiye on dört 
(14) takvim günü içinde verilirse, derhal ve zamanında verilmiş kabul 
edilecektir. 

7.3 Aşağıda aksi belirtilmedikçe, maddi kusurlara ve mülkiyet kusurlarına 
ilişkin yasal hükümler geçerli olacaktır. 

7.4 Tedarikçi, sözleşmeyi sonradan ifa ederken, bir kusuru düzeltme yoluyla 
veya hatasız bir ürünün teslimatı ile giderirse, yasal garanti süreleri yeniden 
işlemeye başlar. 

7.5 Tedarikçi, sözleşmeyi sonradan ifa etmeyi reddetme hakkına sahip 
olmaksızın, Heraeus tarafından belirlenen makul bir süre içinde sözleşmeyi 
sonradan ifa yükümlülüğünü yerine getirmezse, Heraeus masrafı tedarikçiye ait 
olmak üzere, kendisi telafi etme veya herhangi bir üçüncü şahsın telafi etmesini 
sağlama ve tedarikçiden bu suretle oluşan masrafların peşin ödenmesini talep 
etme hakkına sahiptir. 

7.6 Tedarikçinin kusurlu malların tesliminden veya hatalı hizmetlerin 
sağlanmasından kaynaklanan tüm masraflar, özellikle seyahat ve nakliye 
masrafları, işçilik ve malzeme masrafları ve olağan kapsamı aşan bir gelen 
muayenenin masrafları tedarikçi tarafından karşılanacaktır. Tedarikçinin 
kusurların incelenmesi ve düzeltilmesi için yaptığı tüm masraflar (her türlü 
sökme ve kurulum masrafları dahil), gerçekte hiçbir kusur olmadığı ortaya çıksa 
bile, yalnızca tedarikçi tarafından karşılanacaktır. Heraeus hiçbir kusurun 
olmadığını fark etmişse veya büyük bir ihmal sonucu fark edememişse, 
Heraeus, tedarikçiye bir kusurun giderilmesi için yaptığı gerekçesiz talepler için 
tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. 

7.7 Tedarikçi, Heraeus'u her türlü ürün sorumluluğu taleplerinden ve 
bunlardan doğan herhangi bir kayıp veya hasardan, bu tür talepler teslim edilen 
veya üretilen mallardaki bir kusurdan veya tedarikçi tarafından sağlanan 
hizmetlerden kaynaklanıyorsa, tazmin etmek ve beri kılmak zorundadır. Kesin 
sorumluluk kapsamında Heraeus'a karşı bir ürün sorumluluğu iddiasının ileri 
sürülmesi veya iddiada bulunulması gerekiyorsa, yukarıdakiler yalnızca 
tedarikçinin hatalı olması durumunda geçerli olacaktır. Kayıp veya hasarın 
nedeni tedarikçinin sorumluluğundaysa, ispat yükümlülüğü tedarikçiye ait 
olacaktır. Tedarikçi, Türk Borçlar Kanunu'nun 529, 510. Bölümleri uyarınca, bir 
işlem başlatma maliyetleri veya bir ürünün geri çağrılmasından kaynaklanan 
maliyetler de dahil olmak üzere, tedarikçinin tazminat yükümlülüğü kapsamında 
gerekli tüm masraf ve harcamaları da iade edecektir. Heraeus, uygulanabilir ve 
makul olduğu ölçüde, bu tür bir ürün geri çağırmanın kapsamı ve içeriği 
hakkında tedarikçiyi bilgilendirecektir. 

7.8 Tedarikçi, talep üzerine, yeterli kapsama sahip bir ürün sorumluluk 
sigortası yaptırmak ve sürdürmek ve bu tür bir sigortanın varlığının kanıtını 
Heraeus'a sunmakla yükümlüdür. 

7.9 Akit tarafların karşılıklı talepleri, aşağıda aksi belirtilmedikçe, kanuni 
hükümler uyarınca zamanaşımı ile engellenir. Kusur talepleri için genel 
sınırlama süresi, riskin veya kabulün geçmesinden itibaren iki (2) yıldır. 

7.10 Yukarıdaki uzatma dahil olmak üzere malların satışını düzenleyen yasal 
zamanaşımı süreleri, tüm kusur talepleri için yasal sınırlar dahilinde geçerlidir. 
Heraeus'un zararlar için sözleşme dışı tazminat talep etme hakkı varsa, bu tür 
talepler, bireysel durumda malların satışını düzenleyen yasal zamanaşımı 
süreleri daha uzun bir sınırlama süresiyle sonuçlanmadıkça, düzenli yasal 
zamanaşımı sürelerine (Türk Borçlar Kanunu'nun 72-76. Maddeleri) tabidir.  

8. Üçüncü Şahıs Mülkiyet Haklarının İhlali 

Tedarikçi, herhangi bir üçüncü şahsın patent haklarının veya diğer fikri mülkiyet 
haklarının, tedarikçinin mal teslimi veya hizmet sağlamasından veya bunlarla 
bağlantılı olarak ihlal edilmediğini garanti eder ve tedarikçi, ilk yazılı talep 
üzerine, bir patent veya diğer mülkiyet hakkının ihlali nedeniyle herhangi bir 
üçüncü şahıs tarafından Heraeus'a karşı ileri sürülen veya açılan tüm davalara 
karşı Heraeus'u tazmin edecek ve beri kılacaktır. Tedarikçi, bu tür üçüncü şahıs 
iddialarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm 
gerekli masraf ve harcamaları Heraeus'a geri ödeyecektir. Yukarıdakilere 
bakılmaksızın, Heraeus, herhangi bir üçüncü şahısla, ihlal edildiği iddia edilen 
mülkiyet hakları konusunda, tedarikçinin rızası olmaksızın özellikle uzlaşma 
anlaşmaları olmak üzere anlaşmalar yapma hakkına sahip olacaktır.  

9. Fiyatlar ve Ödeme Şartları 

9.1 Sipariş formlarında belirtilen fiyatlar bağlayıcıdır. Bu fiyatlar, tedarikçi 
tarafından sağlanan tüm hizmetleri ve yardımcı hizmetleri (örneğin montaj ve 
kurulum gibi) ve tüm yardımcı maliyetleri (paketleme, nakliye ve nakliye ve 
sorumluluk sigortası gibi) içerir. Tedarikçi, Heraeus'un talebi üzerine ambalaj 
malzemelerini geri alacaktır. 

9.2 Tüm faturalar, Heraeus'un SAP siparişi numarasını, teslim edilen malların 
veya sağlanan hizmetlerin tam tanımını ve miktarını ve birim veya miktar başına 
fiyatı belirtmelidir. Tüm faturalar, sipariş formlarında belirtilen adrese 
gönderilmelidir. 

9.3 Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, üzerinde anlaşmaya varılan 
fiyatlar, teslimat ve/veya hizmetin tam olarak yerine getirilmesinden (ve varsa 
kabul edilmesinden sonra) ve uygun bir faturanın alınmasından sonra altmış 
(60) takvim günü içinde muaccel hale gelmiş olur ve ödenebilir. Fatura on dört 
(14) takvim günü içinde ödenirse, tedarikçi net fatura tutarı üzerinden %3 
indirim yapacaktır. 

9.4 Heraeus temerrüde düşmedikçe, vade tarihinden itibaren faiz 
ödenmeyecektir. Temerrüt faizi, 3095 Sayılı Kanun’un 2. ve 4. Kısımları ile Türk 
Ticaret Kanunu’nun 8. Maddesine göre yüzde 5'tir. Ödemede temerrüdün 
başlaması genel olarak kanun hükümlerine tabidir. Ancak, her durumda 
tedarikçidnin ödeme için yazılı bir hatırlatma yapması gerekmektedir. 

9.5 Mahsup ve alıkoyma hakları ile sözleşmenin ifa edilmemesinin 
savunulması yasal kapsam dahilinde Heraeus'a ait olacaktır. Özellikle 
Heraeus, eksik veya kusurlu teslimat ve/veya hizmetlerden dolayı tedarikçiden 
alacaklı olduğu sürece, Heraeus vadesi gelen ödemeleri durdurma hakkına 
sahiptir. 

10. Fikri Mülkiyet Hakları ve Uzmanlık 

10.1 Heraeus tarafından tedarikçiye ifşa edilen veya açıklanan modeller, 
numuneler, çizimler, yazılımlar, belgeler ve diğer kayıtların tüm hakları, 
mülkiyet hakları ve menfaatlerinin yanı sıra herhangi bir malzeme, alet, üretim 
ve test ekipmanı ve teknik bilgiye ilişkin tüm haklar, mülkiyet hakları ve 
menfaatler yalnızca Heraeus'a ait olarak kalacaktır. Bu tür öğeler, bilgiler ve 
belgeler gizli olarak ele alınıp Heraeus'un önceden açık yazılı izni olmadıkça 
ve söz konusu üçüncü şahıs aynı gizlilik yükümlülüklerine bağlı olmadıkça 
üçüncü şahıslara iletilemez. 

10.2 Madde 10.1'de belirtilen tüm öğeler, bilgiler ve belgeler, sözleşme 
yükümlülüğünün yerine getirilmesinden hemen sonra veya tedarikçi tarafından 
artık gerek duyulmadığında, talep edilmeksizin, Heraeus'a iade edilmelidir. 
Fiilen veya kanunen herhangi başka bir kullanım veya elden çıkarma ve/veya 
bu hakların, öğelerin ve belgelerin tedarikçi veya herhangi bir üçüncü şahıs 
tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması açıkça yasaktır. 

10.3 Teknik bir soruna bir çözümün detaylandırılmasını kapsayan araştırma, 
geliştirme, inşaat, mühendislik veya diğer sözleşmeler durumunda, tedarikçinin 
sözleşmeyi yerine getirirken yaptığı herhangi bir buluşla ilgili tüm haklar, 
mülkiyet hakları ve menfaatlerin yanı sıra bu tür icatlar için başvuruda 
bulunulacak, halihazırda başvuruda bulunulmuş veya verilmiş patentler 
Heraeus'a bağlı olacaktır. Aynı durum, en son teknolojiye ait olmayan herhangi 
bir yeni teknik bilgi için de geçerli olacaktır. Tedarikçi, Heraeus'un talebi 
üzerine, çalışanları tarafından yapılan buluşlardan yararlanacaktır. Tedarikçi, 
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altı (6) haftalık bir süre içinde bu tür yeni teknik bilgi veya çalışan icatlarını yazılı 
olarak Heraeus'a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Türk Sınai Mülkiyet Kanunu 
(6769 Sayılı Kanun) ve Çalışan Buluşlarına, Yüksek Öğretim Kurumlarında 
Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara 
Dair Yönetmelik uyarınca yapılan masraflar Heraeus tarafından karşılanacaktır. 

11. Heraeus İş Ahlakı Kuralları 

11.1 Tedarikçi işbu vesileyle Heraeus'a, yasal olarak bağlayıcı tüm kurallar ve 
düzenlemeler, özellikle de adil rekabetin korunmasına yönelik tüm geçerli 
yasalar, yürürlükteki tüm ihracat ve ithalat yasaları, yürürlükteki tüm vergi ve 
gümrük düzenlemelerinin yanı sıra çevrenin korunmasına yönelik 
düzenlemelere uyacağını ve ürün veya hizmetlerin tedarikinde tercihli muamele 
("rüşvet") için Heraeus çalışanlarına herhangi bir fayda teklif etmeyeceğini, vaat 
etmeyeceğini veya vermeyeceğini, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğini 
yasaklayacağını ve kendi personeli için adil bir ücret, uygun çalışma saatleri, 
işyerinde güvenlik ve ayrımcı olmayan bir çalışma ortamı sağlayacağını 
taahhüt eder. 

11.2 Heraeus, tedarikçinin önceki paragrafta belirtilen yükümlülüklerini ihlal 
etmesi durumunda, tedarikçiyle olan sözleşmeyi bildirimde bulunmaksızın 
feshedebilir. Tedarikçi, rüşvet veya adil rekabetin korunması için yürürlükteki 
yasaların ihlali durumunda Heraeus'a sipariş değerinin %10'u tutarında bir 
cezai şart ödemeyi taahhüt eder. Ayrıca, tedarikçi, önceki paragrafta belirtilen 
yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle veya bununla bağlantılı olarak 
Heraeus'a karşı ileri sürülen veya girilen üçüncü şahıs iddialarına karşı 
Heraeus'u tazmin edecek ve beri kılacaktır. 

12. Diğer hükümler 

12.1 Heraeus ile tedarikçi arasındaki tüm ödemelerin ifa yeri, Heraeus'un 
kayıtlı iş yeridir. 

12.2 Bu Genel Satın Alma Şartları ve Heraeus ile tedarikçi arasındaki herhangi 
bir anlaşma, kanun hükümleriyle çelişkiye mahal vermeden ve Milletlerarası 
Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması 
(CISG) hükümlerini yürürlüğe koymaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. 

12.3 Ayrıca kontroller ve kambiyo senetleri ile ilgili işlemler için yetkili yargı yeri, 
Heraeus'un ikametgahıdır. Bununla birlikte, Heraeus, Türk kanunları veya 
tedarikçinin kayıtlı iş merkezinin bulunduğu ülkenin kanunları uyarınca ilgili 
yasal işlemlere ilişkin yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye başvurma 
hakkına sahiptir. 

12.4 Bu Genel Satın Alma Şartları Sözleşmesinin her bir hükmü, yürürlükteki 
yasa uyarınca geçerli olacak şekilde yorumlanacaktır. Bununla birlikte, bu 
Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya yetkili yargı 
mercii tarafından yasa dışı ilan edilmesi veya başka bir şekilde uygulanamaz 
hale gelmesi durumunda, bu hüküm diğer hükümleri etkilemeyecek ve bu 
Sözleşmenin geri kalan tüm hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır. 


