
Effective April 18, 2019 
Page 1 

Eaton’s General Terms and Conditions for Purchase of Goods and 
Services (“Terms”) 

Eaton’ın Mal ve Hizmetlerin Satın Alınmasına Dair Genel Hüküm ve 
Koşulları (“Şartlar”) 

  
1. Sole Terms; Acceptance. 1. Tek Şart; Kabul. 
 Each order for the purchase of goods and/or services, including work 
product and deliverables, (“Supplies”) issued by Eaton (“Order”) is 
expressly limited to these Terms. Supplier accepts the Order and these 
Terms by (i) written acceptance or acknowledgement, (ii) commencing 
performance, or (iii) acceptance of payment. Any additional or different 
terms proposed by Supplier are expressly rejected by Eaton. 

 İş ürünü ve teslim edilebilir malzemeler de dahil olmak üzere 
malların ve/veya hizmetlerin (“Malzemeler”) satın alınmasına dair Eaton 
tarafından verilen her bir sipariş (“Sipariş”) için açıkça bu Şartlar ile sınırlı 
olacaktır. Tedarikçi, Sipariş ve bu Şartları (i) yazılı kabul veya onay, (ii) 
performansın başlaması veya (iii) ödemenin kabulü ile kabul etmektedir. 
Tedarikçi tarafından önerilen herhangi bir ek veya farklı şart Eaton 
tarafından açıkça reddedilmektedir. 

  
2. Buyer; Parties. 2. Alıcı; Taraflar. 
 Buyer is the Eaton entity stated in the Order. Supplier’s sole recourse 
under the Order shall be against such entity, and no other Eaton entities. 
Buyer is referred to as Eaton, and Supplier and Eaton are collectively 
referred to as Parties and individually as Party. 

 Alıcı, Siparişte belirtilen Eaton tüzel kişisidir. Tedarikçinin Sipariş 
kapsamındaki tek başvuru mercii, bu tüzel kişi olacaktır; başka hiçbir 
Eaton tüzel kişisi olmayacaktır. Alıcı, Eaton olarak anılır. Tedarikçi ve 
Eaton topluca Taraflar, tekil haliyle ise Taraf olarak anılırlar. 

  
3. Quantity; Forecast. 3. Miktar; Tahmin. 
 3.1 Quantities purchased by Eaton shall be as stated in the Order, 
with no minimum purchase obligations. Title to Supplies (including 
licenses to services) shall pass to Eaton at the earlier of (i) payment by 
Eaton or (ii) receipt of Supplies by Eaton per the delivery terms in the 
Order. In the event of advance or progress payments, Supplier shall 
reasonably identify or otherwise mark Supplies as Eaton’s property. 

 3.1 Eaton tarafından satın alınan miktarlar, minimum satın 
alma yükümlülüğü olmaksızın Siparişte belirtildiği şekilde olacaktır. 
Malzemelerin Mülkiyet Hakkı (hizmetlerin lisansları da dahil olmak 
üzere), (i) Eaton tarafından ödeme yapıldığında veya (ii) Siparişteki 
teslimat şartları uyarınca, Malzemeler Eaton tarafından teslim 
alındığında Eaton'a geçecektir (hangisi önce gerçekleşirse). Peşin veya 
istihkak ödemeleri durumunda, Tedarikçi, Malzemeleri Eaton’ın 
mülkiyeti olarak makul bir şekilde belirleyecek veya işaretleyecektir. 

 3.2 Any estimates or forecasts of production volumes or program 
durations are subject to change from time to time, with or without notice 
to Supplier, and shall not be binding on Eaton. Unless otherwise stated in 
the Order, Eaton makes no guaranty or commitment of any kind to 
Supplier regarding Eaton’s requirements for Supplies. 

 3.2 Üretim hacimleri veya program süreleri ile ilgili 
hesaplamalar veya tahminler, Tedarikçiye bildirilmek kaydıyla veya 
bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değişime tabi tutulabilir ve 
Eaton için bağlayıcı olmayacaktır. Siparişte aksi belirtilmedikçe Eaton, 
Eaton’ın Malzemeler ile ilgili gereksinimleri konusunda Tedarikçiye 
hiçbir garanti vermez veya taahhütte bulunmaz. 

 3.3 For “blanket” or similar orders with no quantity specified, 
Supplier shall deliver Supplies as scheduled by Eaton. 

 3.3 “Açık siparişler” veya herhangi bir miktarın belirtilmediği 
benzeri siparişler için Tedarikçi, Malzemeleri Eaton tarafından 
planlandığı şekilde teslim edecektir. 

  
4. Pricing; Payment. 4. Fiyatlandırma; Ödeme. 
 4.1 The price of Supplies includes all taxes, tariffs, storage, 
handling, packaging and all other expenses and charges of Supplier. Prices 
are not subject to increase. 

 4.1 Malzemelerin fiyatı, tüm vergileri, gümrük vergilerini, 
depolama, taşıma, paketleme ve Tedarikçinin diğer tüm masraflarını ve 
ücretlerini içerir. Fiyatlar zamma tabi değildir. 

 4.2 Eaton shall pay invoices on the first batch processing date 
after ninety (90) days, or other period agreed in writing, from Eaton’s 
receipt of a correct invoice, not to exceed one-hundred-and-twenty (120) 
days, and the Parties expressly agree to such payment terms. When the 
Parties are not permitted to agree to payment terms in excess of local 
legislation, a shorter payment period may be applicable. 

 4.2 Eaton, faturaları ilk parti işleme tarihinde, Eaton tarafından 
doğru bir faturanın alınmasından itibaren doksan (90) gün sonra, veya 
yazılı olarak kararlaştırılan başka bir gün sonra, yüz-yirmi (120) günü 
geçmeyecek şekilde ödeyecektir ve Taraflar bu ödeme koşullarını açıkça 
kabul etmektedir. Tarafların yerel mevzuatın üzerinde ödeme koşullarını 
kabul etmelerine izin verilmediğinde daha kısa bir ödeme süresi 
uygulanabilir. 

  
5. Tax. 5. Vergi. 
 5.1 Supplier is liable for and shall pay all taxes, impositions, 
charges and exactions except for applicable sales, VAT/GST or similar 
taxes that are separately stated on Supplier's invoice. 

 5.1 Tedarikçi, Tedarikçi faturasında ayrı olarak belirtilen geçerli 
satış vergisi, KDV/GST veya benzeri vergiler hariç olmak üzere tüm vergi, 
rüsum, masraf ve harçları ödemekle yükümlüdür. 

 5.2 Prices shall not include any taxes, impositions, charges or 
exactions for which Eaton has furnished a valid exemption certificate or 
other evidence of exemption. 

 5.2 Fiyatlar, Eaton'ın geçerli bir muafiyet sertifikası veya başka 
bir muafiyet kanıtı sunduğu herhangi bir vergi, rüsum, masraf veya harcı 
içermez. 

 5.3 If any tax included in the Order was not required to be paid 
by Eaton, Supplier shall notify Eaton and make a prompt refund to Eaton. 

 5.3 Siparişte yer alan herhangi bir verginin Eaton tarafından 
ödenmesi gerekmediyse Tedarikçi bunu Eaton'a bildirecek ve Eaton'a 
derhal geri ödeme yapacaktır. 

  
6. Delivery; Packing, Drayage and Containers; Expedited Delivery. 6. Teslimat; Ambalaj, Nakil ve Konteynerler; Hızlandırılmış 

Teslimat. 
 6.1 Time is of the essence in making deliveries under the Order.  6.1 Sipariş kapsamında teslimatların yapılmasında zaman 

önemlidir. 
 6.2 Unless otherwise stated in the Order, all Supplies shall be 
delivered in accordance with Incoterms 2010 FCA to the place stated in 
the Order or if not stated, Eaton’s place of business. 

 6.2 Siparişte aksi belirtilmedikçe, tüm Malzemeler, Incoterms 
2010 FCA'ya uygun olarak Siparişte belirtilen yere veya eğer 
belirtilmemişse, Eaton'ın iş yerine teslim edilecektir. 

 6.3 If Eaton pays for transportation, Supplier shall comply with 
Eaton routing instructions, including choice of designated logistics carrier. 

 6.3 Nakliye için Eaton'ın ödeme yapması durumunda, Tedarikçi 
belirlenen lojistik operatörünün seçimi de dahil olmak üzere Eaton'ın 
taşıma talimatlarına uyacaktır. 
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 6.4 Supplier is responsible for the cost of boxing, crating, and 
packing. Supplier shall prepare, at its expense, labels as specified by 
Eaton. Supplier is liable for damage to Supplies caused by improper 
boxing, crating or packing. 

 6.4 Tedarikçi, kutulama, sandığa yerleştirme ve ambalaj 
masraflarından sorumludur. Tedarikçi, etiketleri masrafları kendisine ait 
olmak üzere, Eaton tarafından belirtildiği şekilde hazırlayacaktır. 
Malzemelerin, uygun olmayan kutulama, sandığa yerleştirme veya 
ambalajlamadan dolayı hasar görmesinden Tedarikçi sorumlu olacaktır. 

 6.5 Supplier shall pay all additional freight costs if Supplier needs 
to use an expedited shipping method to meet agreed delivery dates due 
to its own acts or omissions. 

 6.5 Tedarikçi, kendi eylemleri veya ihmalleri nedeniyle mutabık 
kalınan teslim tarihlerini karşılamak için Tedarikçinin hızlandırılmış bir 
gönderim yöntemini kullanması gerektiğinde tüm ek navlun masraflarını 
ödeyecektir. 

  
7. Customs, Exports and Related Matters. 7. Gümrük, İhracat ve İlgili Konular. 
 Supplier shall comply with all applicable import and export laws. 
Supplier shall assist Eaton in minimizing the costs of international 
transactions by providing documentation to support claims. Supplier is 
responsible for all costs associated with import and export compliance, 
including obtaining and paying for licenses or authorizations, certificates 
of origin and proper documentation for any import, export, or preferential 
duty claim. Any credits or refunds including tax, export or trade credits 
belong to Eaton. 

 Tedarikçi tüm geçerli ithalat ve ihracat yasalarına uyacaktır. 
Tedarikçi, talepleri desteklemek için belgeler sunarak Eaton'a 
uluslararası işlemlerin maliyetini en aza indirmede yardımcı olacaktır. 
Tedarikçi, ithalat ve ihracat uyumluluğu ile ilişkili tüm masraflardan, 
lisans veya izinlerin alınması ve ödenmesi, menşe şahadetnameleri ve 
herhangi bir ithalat, ihracat veya tercihli vergi talebi için uygun belgeler 
dahil olmak üzere tüm maliyetlerden sorumludur. Vergi, ihracat veya 
ticari krediler de dahil olmak üzere tüm krediler veya para iadeleri 
Eaton'a aittir. 
 

8. Changes. 8. Değişiklikler. 
 If Eaton requires modifications to any aspect of the Order, including 
drawings, designs or specifications, the Parties shall negotiate an 
equitable adjustment, if any, in the form of a change order or 
amendment. Supplier shall not make any changes without Eaton’s prior 
written consent. No claim by Supplier for adjustment shall be allowed 
unless in writing and received by Eaton within thirty (30) days from the 
date notice is received by Supplier. Nothing in this clause shall excuse 
Supplier from performance of the Order as changed, including during the 
pendency of any claim. 

 Eaton’ın, çizimler, tasarım veya teknik özellikler de dahil olmak 
üzere Siparişte herhangi bir açıdan değişiklik yapılmasını talep etmesi 
halinde, Taraflar, değişiklik emri veya değişiklik şeklinde, adil bir 
düzeltme için müzakerede bulunacaklardır (gerekli görüldüğünde). 
Tedarikçi, Eaton’ın önceden yazılı izni olmadan değişiklik yapmayacaktır. 
Tedarikçinin düzeltmeyle ilişkili taleplerine izin verilebilmesi için, 
taleplerin, bildirimin Tedarikçi tarafından alındığı tarihten itibaren otuz 
(30) gün içinde Eaton’a ulaşmış olması ve yazılı olarak verilmiş olması 
zorunludur. Bu maddede yer alan hiçbir hüküm, herhangi bir talebin 
askıya alındığı süre de dahil olmak üzere, Tedarikçiyi, Siparişin 
değiştirilerek ifa edilmesinden muaf tutmaz. 

  
9. Inspection; Audit. 9. İnceleme; Denetim. 
 Eaton or its representative may enter, inspect and/or audit on 
reasonable notice Supplier’s plant, books and records to verify 
compliance with Eaton’s requirements. 

 Eaton ya da temsilcisi, Eaton’ın gerekliliklerine uygunluğunu 
doğrulamak için, makul bir süre öncesinde bildirimde bulunarak 
Tedarikçinin tesisi, hesap defterleri ve kayıtlarına erişerek inceleme 
ve/veya denetim gerçekleştirebilir. 

  
10. Warranties. 10. Garantiler. 
 Supplier warrants and represents that (a) all Supplies shall: (i) 
conform to the specifications, standards, drawings, samples, descriptions 
and revisions furnished by Eaton; (ii) be merchantable and free of defects 
in design, materials and workmanship; (iii) be fit for the purposes 
intended by Eaton, (iv) be free of all liens, claims and encumbrances, (v) 
be manufactured entirely with new materials and free from latent 
defects, (vi) be free from viruses, disabling code, and open source 
software, (vii) be genuine, new and unused, and, (b) any work shall be 
performed in a professional manner and consistent with best industry 
standards. 

 Tedarikçi şunları beyan ve garanti etmektedir; (a) tüm Malzemeler: 
(i) Eaton tarafından sunulan teknik özelliklere, standartlara, çizimlere, 
numunelere, açıklamalara ve revizyonlara uygun olacaktır; (ii) satılabilir 
durumda ve tasarım, malzeme ve işçilik açısından hatasız olacaktır; (iii) 
Eaton'ın kullanım amaçlarına uygun olacaktır, (iv) tüm borçlardan, hak 
taleplerinden ve zararlardan arınmış olacaktır, (v) tamamen yeni 
malzemelerle üretilecek ve gizli kusurlardan arındırılmış olacaktır, (vi) 
virüsler, ürünü devre dışı bırakan kodlar ve açık kaynaklı yazılım 
içermeyecektir, (vii) orijinal, yeni ve kullanılmamış olacaktır ve (b) tüm 
iş, profesyonel bir şekilde ve en iyi endüstri standartlarına uygun olarak 
gerçekleştirilecektir. 

  
11. Indemnification. 11. Tazminat. 
 11.1 Supplier shall defend, indemnify and hold Eaton harmless 
against any losses, liabilities, damages, claims, suits, actions, proceedings, 
subrogations, costs, and expenses including court costs and attorneys’ 
fees in connection with the Order including: a) death, injury or damages 
to any person or property; b) recall campaigns which in Eaton's 
reasonable judgment are required; c) counterfeit parts, including parts 
that have been copied or substituted without legal right or authority; d) 
Supplier’s use of Eaton’s machinery or equipment, where for such claim 
Supplier shall assume sole responsibility; e) actual or alleged 
infringement, direct or contributory, of Intellectual Property rights 
defined in Section 24.1; f) subcontractor performance; and, g) violation of 
law. 

 11.1 Tedarikçi, a) herhangi bir kişi veya mülke dair ölüm, 
yaralanma veya zarar; b) Eaton'ın makul kararınca gerekli görülen 
kampanyaların geri çekilmesi; c) yasal hak veya yetki olmaksızın 
kopyalanmış veya ikame edilmiş parçalar da dahil olmak üzere sahte 
parçalar; d) Tedarikçinin, Eaton’ın makine veya ekipmanını kullanması 
(bu tür bir hak talebi söz konusu olduğunda Tedarikçi tüm sorumluluğu 
üstlenecektir); e) Bölüm 24.1'de tanımlanan Fikri Mülkiyet haklarının 
doğrudan veya dolaylı olarak fiilen ihlali veya ihlal iddiası; f) alt yüklenici 
performansı ve g) kanun ihlali de dahil olmak üzere Sipariş ile ilgili olarak 
mahkeme masrafları ve avukat ücretleri de dahil olmak üzere Eaton'ı 
herhangi bir kayıp, yükümlülük, hasar, talep, dava, eylem, işlem, borç, 
masraf ve ödemelere karşı savunacak, tazmin edecek ve masun 
tutacaktır. 

 11.2 On receipt of notification, Supplier shall assume 
responsibility for the defense of any claims, suits, actions, or proceedings 
for which Supplier shall indemnify Eaton. Eaton has the right to be 
represented and participate through its own counsel in the defense and 

 11.2 Bildirimin alınmasından sonra Tedarikçi, Tedarikçinin 
Eaton'ı tazmin edeceği herhangi bir hak talebi, dava, eylem veya işlemin 
savunulması için sorumluluk üstlenecektir. Eaton, herhangi bir tazminat 
meselesinin savunulması ve çözümünde kendi danışmanlığı ile temsil 
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resolution of any indemnification matters. The indemnification 
obligations of Supplier are independent of warranty obligations of 
Supplier. Supplier may not settle or otherwise dispose of any such 
indemnified claims, suits, actions or proceedings without the prior written 
approval of Eaton. 

edilme ve katılma hakkına sahiptir. Tedarikçinin tazminat 
yükümlülükleri, Tedarikçinin garanti yükümlülüklerinden bağımsızdır. 
Tedarikçi, Eaton'ın önceden yazılı onayı olmaksızın, bu tür tazminat 
taleplerini, davalarını, eylemlerini veya işlemlerini çözemez veya başka 
bir şekilde tasarruf edemez. 

  
12. Insurance. 12. Sigorta. 
 12.1 Supplier shall maintain appropriate insurance coverage, in 
accordance with best industry practices, with a reputable insurance 
company against all relevant losses, liabilities and indemnities that may 
arise in connection with the Order and Supplier’s operations. Eaton may 
specify additional insurance coverage requirements applicable to the 
Order. Such coverage shall not limit Supplier’s liability under the Order. 

 12.1 Tedarikçi, en iyi endüstri uygulamalarına uygun olarak, 
Sipariş ve Tedarikçinin işlemleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek 
tüm ilgili kayıp, yükümlülük ve tazminatlara karşı saygın bir sigorta şirketi 
ile uygun bir sigorta teminatı sağlayacaktır. Eaton, Sipariş için geçerli 
olan ek sigorta kapsamı gereksinimlerini talep edebilir. Bu kapsam, 
Tedarikçinin Sipariş kapsamındaki yükümlülüğünü sınırlandırmaz. 

 12.2 On Eaton's request, Supplier shall provide Eaton with a copy 
of the insurance certificate evidencing coverage. 

 12.2 Eaton'ın talebi üzerine Tedarikçi, Eaton'a teminat kanıtını 
içeren sigorta belgesinin bir kopyasını sunacaktır. 

  
13. Eaton Standards; Industry Standards. 13. Eaton Standartları; Endüstri Standartları. 
 Supplier, and its suppliers, if applicable, shall comply with:  Tedarikçi ve onun tedarikçileri, geçerli olduğu durumlarda, 

aşağıdakilere uymalıdır: 
 13.1 Eaton’s programs and standards available at 
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton.html and 
incorporated by reference. 

 13.1 Eaton programları ve standartları 
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton.html 
adresinde mevcuttur ve atıf yoluyla bu belgeye dahil edilmiştir. 

 13.2 Eaton’s Global Supplier Excellence Manual available at 
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-
excellence.html and incorporated by reference. 

 13.2 Eaton Global Tedarikçi Mükemmelliği El Kitabı 
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-
excellence.html adresinde mevcuttur ve atıf yoluyla bu belgeye dahil 
edilmiştir. 

 13.3 Eaton’s Supplier Code of Conduct available at 
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-
code-of-conduct.html and incorporated by reference. 

 13.3 Eaton Tedarikçi Davranış Kuralları 
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-
code-of-conduct.html adresinde mevcuttur ve atıf yoluyla bu belgeye 
dahil edilmiştir. 

 13.4 Applicable standards and inspection systems including, AS 
9100D, ISO 9001:2015, or IATF 16949:2016 quality certification and ISO 
14001 environmental certification. 

 13.4 AS 9100D, ISO 9001:2015 veya IATF 16949:2016 kalite 
sertifikası ve ISO 14001 çevre sertifikası da dahil olmak üzere geçerli 
standartlar ve denetim sistemleri. 

 13.5 Industry Production Part Approval Processes (PPAP) as 
specified by Eaton. Supplier shall provide all relevant PPAP information on 
Eaton’s request. 

 13.5 Eaton tarafından belirlenen Sanayi Üretim Parçası Onay 
İşlemleri (PPAP). Tedarikçi, Eaton’ın talebi üzerine tüm ilgili PPAP 
bilgilerini sağlayacaktır. 

  
14. Environmental, Health and Safety. 14. Çevre, Sağlık ve Güvenlik. 
 When at any Eaton location, Supplier shall comply with Eaton’s 
environmental, health and safety (“EHS”) requirements, including Eaton’s 
EHS Policy and EHS Handbook (available at 
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/sustainability/file
s/EHS-handbook-english.pdf and incorporated by reference and together 
“Eaton’s EHS Requirements”). If Supplier fails to comply with Eaton’s EHS 
Requirements, Eaton may stop services and remove Supplier from the 
location until Supplier has taken appropriate corrective action. Supplier 
shall be liable for all claims in respect of such stoppage. 

 Herhangi bir Eaton konumundayken Tedarikçi, Eaton’ın EHS 
Politikası ve EHS El Kitabı da dahil olmak üzere Eaton’ın çevre, sağlık ve 
güvenlik (“EHS”) gereksinimlerine uymalıdır 
(http://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/sustainability/f
iles/EHS-handbook-english.pdf adresinde mevcut olup atıf yoluyla ve 
topluca “Eaton EHS Gereklilikleri” olarak bu belgeye dahil edilmiştir). 
Tedarikçi, Eaton’ın EHS Gerekliliklerine uymazsa, Eaton, Tedarikçi uygun 
düzeltici eylemi gerçekleştirene kadar hizmetleri durdurabilir ve 
Tedarikçiyi konumdan çıkarabilir. Tedarikçi, işleyişteki bu kesintiden 
kaynaklanan tüm hak taleplerinden sorumlu olacaktır. 
 

15. Interchangeability. 15. Değiştirilebilirlik. 
 All Supplies, which were not subject to validation testing or approval 
by an Eaton customer, shall be interchangeable with like supplies 
purchased from Supplier previously by Eaton. Supplier may not make any 
change to any Supplies designs, processes, or procedures without Eaton's 
prior written approval. 

 Bir Eaton müşterisi tarafından validasyon testine veya onayına tabi 
olmayan tüm Malzemeler, önceden Eaton tarafından Tedarikçiden satın 
alınan benzer malzemelerle değiştirilebilir. Tedarikçi, Eaton'ın önceden 
yazılı onayı olmaksızın herhangi bir Malzeme tasarımında, işleminde 
veya prosedüründe herhangi bir değişiklik yapamaz. 

  
16. Eaton Property. 16. Eaton Mülkiyeti. 
 16.1 Eaton owns all materials made available to Supplier by Eaton 
as well as all replacements of those materials (“Eaton Property”). 

 16.1 Eaton tarafından Tedarikçinin kullanımına sunulan tüm 
malzemeler ve bu malzemelerin yedekleri Eaton'a aittir (“Eaton 
Mülkiyeti”). 

 16.2 Supplier shall clearly mark Eaton Property and safely store 
separate and apart from Supplier’s property in good condition, bear the 
risk of loss and ship at Supplier’s expense to Eaton in as good condition as 
originally received by Supplier, reasonable wear and tear excepted. 

 16.2 Tedarikçi, Eaton Mülkiyetini açıkça işaretleyecek ve 
Tedarikçi mallarından ayrı ve güvenli bir şekilde ayrı bir yerde 
depolayacak, kaybolma riskini üstlenecek ve ilgili giderler Tedarikçiye ait 
olmak üzere, Tedarikçinin ilk başta teslim aldığı gibi iyi bir durumda 
Eaton'a sevk edecektir (makul bir yıpranma ve aşınma düzeyi hariçtir). 

 16.3 Supplier may not use any Eaton Property except for 
performance of work under the Order or as authorized in writing by Eaton. 

 16.3 Tedarikçi, Sipariş kapsamındaki işlerin yürütülmesi veya 
Eaton tarafından yazılı olarak yetkilendirilmesi dışında herhangi bir 
Eaton Mülkiyetini kullanamaz. 

 16.4 At any time Eaton may inspect and remove Eaton Property 
and Supplier grants Eaton an immediate right of access at any time to 

 16.4 Eaton, Eaton Mülkiyetini istediği zaman inceleyip tesisten 
çıkarabilir ve Tedarikçi Eaton’a Eaton Mülkiyetini herhangi bir zamanda 
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http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-excellence.html
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-excellence.html
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-excellence.html
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-code-of-conduct.html
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-code-of-conduct.html
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-code-of-conduct.html
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-code-of-conduct.html
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/sustainability/files/EHS-handbook-english.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/sustainability/files/EHS-handbook-english.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/sustainability/files/EHS-handbook-english.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/sustainability/files/EHS-handbook-english.pdf
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enter Supplier’s premises to inspect and remove Eaton Property without 
any liability to Supplier. 

Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülük olmaksızın inceleyip tesisten 
çıkarmak için anında erişim hakkı verir. 

 16.5 Eaton disclaims all warranties, express or implied, with 
respect to Eaton Property. Supplier waives all claims in respect of Eaton 
Property. 

 16.5 Eaton, Eaton Mülkiyeti ile ilgili olarak açık veya zımni tüm 
garantileri reddeder. Tedarikçi, Eaton Mülkiyeti açısından tüm 
haklarından feragat eder. 

  
17. Special Tooling. 17. Özel Takımlar. 
 17.1 The term “Special Tooling” includes all special equipment, 
manufacturing aids, and drawings acquired, manufactured, or used in the 
performance of the Order, that are of a specialized nature. 

 17.1 “Özel Takım” terimi, özel bir yapıya sahip olan Siparişin 
performansında elde edilen, üretilen veya kullanılan tüm özel ekipmanı, 
üretim yardımlarını ve çizimleri içerir. 

 17.2 Supplier shall only use Special Tooling for performance under 
the Order. Supplier shall keep Special Tooling in good condition and fully 
covered by insurance. Upon termination or expiration of Order, Supplier 
shall immediately transfer title and possession of Special Tooling to Eaton 
for an amount equal to the unamortized cost of Special Tooling, or dispose 
of it as Eaton may direct. 

 17.2 Tedarikçi, Sipariş kapsamındaki performans için sadece Özel 
Takımları kullanacaktır. Tedarikçi, Özel Takımları iyi durumda tutacak ve 
tamamen sigorta kapsamında bulunduracaktır. Siparişin feshi veya 
geçerliliğinin sona ermesi üzerine, Tedarikçi, Özel Takımların 
amortisman uygulanmamış maliyetine eşit bir tutar için Eaton'a Özel 
Takımların temellük hakkını ve mülkiyetini derhal devredecek veya 
Eaton'ın istediği şekilde imha edecektir. 

  
18. Choice of Law; Dispute Resolution. 18. Hukukun Seçimi; Uyuşmazlıkların Çözümü. 
 18.1 The Order is governed by the laws of the country or State, as 
applicable, of the Eaton legal entity’s incorporation. The United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods and Article 
1195 of the French Civil Code (Code Civil) are expressly excluded from any 
Order. 

 18.1 Sipariş, Eaton tüzel kişisinin kuruluşunun bulunduğu ülke ya 
da bölge yasalarına (geçerli olduğu üzere) tabidir. Uluslararası Mal 
Satışları Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Fransa Medeni 
Kanununun 1195'inci Maddesi (Medeni Kanun) herhangi bir Siparişten 
açıkça hariç tutulmuştur. 

 18.2 The Parties shall attempt good faith resolution of a dispute 
within thirty (30) days, during which time Supplier shall perform the Order 
in accordance with Eaton’s instructions. If the Parties are unable to 
resolve the dispute within that period, the Parties shall submit to an 
appropriate dispute resolution procedure selected by Eaton. THE PARTIES 
EXPRESSLY WAIVE ANY RIGHTS TO A JURY TRIAL (IF APPLICABLE). 

 18.2 Taraflar, otuz (30) gün içinde bir uyuşmazlığın iyi niyetle 
çözümlenmesini deneyeceklerdir. Bu süre içerisinde Tedarikçi, Siparişi 
Eaton’ın talimatlarına uygun olarak yerine getirecektir. Taraflar 
uyuşmazlığı bu süre içinde çözemezlerse Taraflar Eaton tarafından 
seçilen uygun bir uyuşmazlık çözümü prosedürünü kabulleneceklerdir. 
TARAFLAR, BİR JÜRİ YARGILAMASINA DAİR HAKLARDAN AÇIKÇA 
FERAGAT EDERLER (GEÇERLİYSE). 

 18.3 If there is any dispute arising under the Order, Eaton and 
Supplier shall proceed diligently with the performance required under the 
Order pending resolution of the dispute. 

 18.3 Sipariş kapsamında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık 
olması halinde, Eaton ve Tedarikçi, uyuşmazlığın çözümünü bekleyen 
Sipariş kapsamında gereken performansa istekli biçimde devam 
edecektir. 
 

19. Compliance with Applicable Laws. 19. Geçerli Kanunlara Uyma. 
 Supplier shall comply with all applicable laws, statutes, rules, 
regulations, orders, and standards in any jurisdiction. 

 Tedarikçi, hangi yargı alanında olursa olsun tüm geçerli yasalara, 
mevzuata, kurallara, yönetmeliklere, talimatlara ve standartlara uygun 
hareket edecektir. 
 

20. Anti-Corruption 20. Yolsuzlukla Mücadele 
 In connection with all business transactions with Eaton:  Eaton ile yapılan tüm ticari işlemlerle bağlantılı olarak: 
20.1 Supplier and its suppliers shall comply with applicable 
national and international anti-bribery rules, including the U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA), United Kingdom and European Union, 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and 
Council of Europe anti-bribery rules. 

20.1 Tedarikçi ve onun tedarikçileri, ABD Yurtdışı Yolsuzluk 
Faaliyetleri Kanunu (FCPA), Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği, Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa Konseyi rüşvetle 
mücadele kuralları da dahil olmak üzere geçerli ulusal ve uluslararası 
rüşvetle mücadele kurallarına uymalıdır. 

20.2 Supplier shall not directly or indirectly solicit, receive or offer 
any form of bribe, kickback, or other corrupt payment or thing of value to 
or from any person or organization, including government agencies or 
officials, companies or personnel of those companies. 

20.2 Tedarikçi, devlet kurumları veya yetkilileri, şirketleri veya bu 
şirketlerin personeli de dahil olmak üzere herhangi bir kişi veya 
kuruluştan doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde rüşvet, 
komisyon veya başka rüşvet benzeri ödeme veya başka bir şey talep 
edemez, bunları alamaz veya teklif edemez. 

20.3 Supplier and its affiliates shall at all times keep complete and 
accurate books and records, and all records and information that Supplier 
provides to Eaton pertaining to the Order shall be complete and accurate. 

20.3 Tedarikçi ve bağlı kuruluşları, defter ve kayıtlarını her zaman 
eksiksiz ve doğru şekilde tutmalı ve Satıcının Eaton’a Sipariş ile ilgili 
olarak sağladığı tüm kayıtlar ve bilgiler eksiksiz ve doğru olmalıdır. 

  
21. U.S. Government Contracts. 21. ABD Devlet Sözleşmeleri. 
 21.1 If any Supplies are to be used on a U.S. Government contract, 
then the Eaton FAR and/or DFARS flow-down addendum available at 
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-
eaton/files/po_terms/PO%20Terms%20-%20FARS.pdf and incorporated 
by reference shall apply. Supplier shall accept mandatory flow-down 
clauses at no additional cost to Eaton. 

 21.1 ABD Hükümeti sözleşmesinde herhangi bir Malzeme 
kullanılacaksa, 
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-
eaton/files/po_terms/PO%20Terms%20-%20FARS.pdf adresinde 
mevcut olan ve atıf yoluyla bu belgeye dahil edilen Eaton FAR ve/veya 
DFARS hüküm eki geçerli olacaktır. Tedarikçi, zorunlu sözleşme 
hükümlerini Eaton’a ek masraf olmayacak şekilde kabul edecektir. 

 21.2 Supplier shall comply with Defense Priorities and Allocation 
System (DPAS) Regulation (15 CFR 700) if the Order is rated. 

 21.2 Sipariş derecelendirilirse Tedarikçi, Savunma Öncelikleri ve 
Tahsis Sistemi (DPAS) Düzenlemesine (15 CFR 700) uygun hareket 
edecektir. 

 21.3 Supplier certifies that it, or Supplier’s principals, are not 
debarred, suspended, proposed for debarment, or declared ineligible for 
the award of contracts by a Federal agency. 

 21.3 Tedarikçi, kendisinin veya Tedarikçinin müvekkillerinin 
Federal dairelere ait ihalelere katılım konusunda hak mahrumiyeti 

http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/PO%20Terms%20-%20FARS.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/PO%20Terms%20-%20FARS.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/PO%20Terms%20-%20FARS.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/PO%20Terms%20-%20FARS.pdf
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almadığını, askıya alınmadığını, hak mahrumiyeti için teklif konusu 
olmadığını veya uygunsuz olduğuna yönelik beyan almadığını tasdik eder. 

  
22. Confidentiality. 22. Gizlilik. 
 22.1 Any confidential, proprietary or non-public information, 
including drawings, descriptions, specifications and any other Intellectual 
Property made available to Supplier or created for Eaton related to the 
Order (“Confidential Information”) is the property of Eaton. 

 22.1 Siparişle ilişkili olarak tedarikçiye sunulan veya Eaton için 
oluşturulmuş olan düzenlemeler, tanımlar, teknik özellikler ve diğer Fikri 
Mülkiyet de dahil olmak üzere gizli, özel veya kamuya açık olmayan 
bilgiler (“Gizli Bilgiler”), Eaton'ın mülkiyetindedir. 

 22.2 Supplier and its representatives shall protect Eaton 
Confidential Information, and shall not disclose, copy, reproduce, reverse 
engineer or transfer Confidential Information to any third parties or use 
for purposes other than fulfilling its obligations under the Order. 

 22.2 Tedarikçi ve temsilcileri, Eaton Gizli Bilgilerini koruyacak ve 
Gizli Bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecek, 
kopyalamayacak, çoğaltmayacak, üzerinde tersine mühendislik 
gerçekleştirmeyecek veya aktarmayacak ya da Sipariş kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirmekten başka amaçlarla 
kullanamayacaktır. 

  
23. Data Security and Cybersecurity. 23. Veri Güvenliği ve Siber Güvenlik. 
 23.1 Supplier may receive or have access to information relating to 
identified or identifiable individuals (“Personal Data”), including Eaton 
employees, temporary workers, contractors, consultants, customers or 
suppliers. Personal Data, in whichever form, is of a very sensitive nature, 
and Supplier shall keep Personal Data strictly confidential and use it (i) 
only within the limits authorized by Eaton and for the purpose of 
Supplier’s performance under the Order, and (ii) in accordance with all 
applicable laws, and where applicable, the Personal Data Processing 
Clauses available at 
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-
eaton/files/po_terms/Personal-Data-Processing-Clauses.pdf and 
incorporated by reference. 

 23.1 Tedarikçi, Eaton çalışanları, geçici işçiler, yükleniciler, 
danışmanlar, müşteriler veya tedarikçiler de dahil olmak üzere, 
tanımlanmış veya tanımlanabilir bireyler (“Kişisel Veriler”) ile ilgili 
bilgileri alabilir veya onlara erişebilir. Kişisel Veriler, hangi formda olursa 
olsun, yapısı gereği çok hassastır ve Tedarikçi, Kişisel Verileri kesinlikle 
gizli tutacak ve (i) sadece Eaton tarafından yetkilendirilen sınırlar 
dahilinde ve Tedarikçinin Sipariş kapsamındaki performansı için ve (ii) 
geçerli tüm yasalara ve geçerli olduğu hallerde 
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-
eaton/files/po_terms/Personal-Data-Processing-Clauses.pdf adresinde 
mevcut olan ve atıf yoluyla bu belgeye dahil edilen Kişisel Veri İşleme 
Hükümlerine uygun olarak kullanacaktır. 

 23.2 Supplier shall operate and maintain an information and 
cybersecurity program, including administrative, physical and technical 
safeguards, designed to protect against and prevent any unauthorized 
use, access, processing, destruction, loss, alteration or disclosure of 
Confidential Information and Personal Data (“Security”). Upon the 
request of Eaton, Supplier shall provide proof of Supplier’s Security 
and submit its processing facilities for audit of the processing activities 
covered by the Order. Such audit shall be carried out by Eaton or its agents 
with the required professional qualifications and a duty of confidentiality. 
Supplier shall immediately notify Eaton of any perceived, potential or 
actual breach to Supplier’s Security (“Breach”), and provides a full 
description of the Breach, the impact and mitigation efforts. Supplier will 
then promptly (a) investigate, remediate, and mitigate the effects of the 
breach; and (b) provide Eaton with assurances reasonably satisfactory to 
Eaton that such breach will not recur. If Eaton determines that notices or 
other remedial measures are warranted, Supplier will, at Eaton’s request 
and at Supplier’s cost, undertake such remedial actions. 

 23.2 Tedarikçi, Gizli Bilgilerin ve Kişisel Verilerin (“Güvenlik”) 
yetkisiz kullanımı, erişimi, işlenmesi, imha edilmesi, kaybolması, 
değiştirilmesi veya açıklanmasına karşı korunmak ve bunları önlemek 
amacıyla tasarlanan idari, fiziksel ve teknik önlemler de dahil olmak 
üzere bir bilgilendirme ve siber güvenlik programını yürürlüğe koyacak 
ve sürdürecektir. Eaton'ın talebi üzerine Tedarikçi, Tedarikçi 
Güvenliğinin kanıtını sunacak ve Siparişin işlenme faaliyetlerini 
denetlemek için işleme tesislerine erişim sağlayacaktır. Bu denetim, 
Eaton veya temsilcileri tarafından gerekli mesleki nitelikler ve bir gizlilik 
yükümlülüğü ile yerine getirilecektir. Tedarikçi, Eaton'ı Tedarikçinin 
Güvenliğine yönelik algılanan, potansiyel veya fiili bir ihlalden (“İhlal”) 
derhal haberdar edecek ve İhlal, etki ve hafifletme çabalarının tam bir 
açıklamasını sağlayacaktır. Tedarikçi daha sonra derhal (a) ihlalin 
etkilerini araştıracak, iyileştirecek ve hafifletecektir; ve (b) Eaton'a bu 
ihlallerin tekrarlamayacağına dair makul tatmin edici güvenceler 
sunacaktır. Eaton, bildirimler veya telafi amaçlı diğer önlemler için 
güvence verildiğine kanaat getirirse, Tedarikçi, Eaton’ın talebi üzerine ve 
masrafı Tedarikçiye ait olmak üzere telafi amaçlı söz konusu faaliyetleri 
üstlenecektir. 

 23.2 Any software provided by or on behalf of Supplier shall not 
contain any computer code or other mechanism that would allow Supplier 
or others to access information on Eaton’s computers, networks or 
products for any purpose including viewing, transmitting or conveying 
such information to Supplier or any other party. If vulnerability is 
discovered in any software which may be exploited by others, Supplier 
agrees, at Supplier’s cost, to immediately take all corrective actions 
necessary to prevent such exploitations or identify, contain, eradicate and 
recover Eaton’s assets if an exploitation occurred. 

 23.2 Tedarikçi tarafından veya Tedarikçi adına sağlanan herhangi 
bir yazılım, Tedarikçi ya da başkalarının Eaton’ın bilgisayarları, ağları ya 
da ürünleri hakkındaki bilgileri, Tedarikçiye ya da başka herhangi bir 
tarafa görüntüleme, iletme ya da taşıma da dahil olmak üzere herhangi 
bir amaç için erişmesini sağlayan herhangi bir bilgisayar kodu veya başka 
bir mekanizma içermeyecektir. Herhangi bir yazılımda, başkaları 
tarafından suistimal edilebilecek bir güvenlik açığı tespit edilirse, 
Tedarikçi, suistimalin gerçekleşmesi durumunda masrafı Tedarikçiye ait 
olmak üzere Eaton’ın varlıklarını tanımlaması, saklaması, imha etmesi ve 
geri yüklemesi için gerekli tüm düzeltici önlemleri hemen almayı kabul 
eder. 
 

24. Intellectual Property. 24. Fikri Mülkiyet. 
 24.1 “Intellectual Property” includes any patent, trademark, trade 
secret, copyright, design, know-how, or other proprietary right. 

 24.1 “Fikri Mülkiyet”, herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, 
telif hakkı, tasarım, teknik bilgi veya diğer mülkiyet hakkını içerir. 

 24.2 Eaton retains all right, title and interest in and to its 
Intellectual Property related to the Order. Any license of Eaton Intellectual 
Property is granted solely for the limited right to permit Supplier to 
perform its obligations under the Order for the sole benefit of Eaton. 

 24.2 Eaton, Siparişle ilgili Fikri Mülkiyet haklarını, mülkiyetini ve 
çıkarlarını saklı tutar. Eaton Fikri Mülkiyetine ait tüm lisanslar, yalnızca 
Tedarikçinin sınırlı bir hakla Eaton'ın lehine Sipariş kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirmesine izin vermek için sağlanır. 

 24.3 Supplier retains its Intellectual Property that existed before 
this Order. Supplier grants Eaton a worldwide, nonexclusive, royalty free, 
irrevocable, perpetual license under its Intellectual Property to use, sell, 
repair and reconstruct Supplies and copy, distribute and create derivative 
works of copyrightable work product and deliverables. 

 24.3 Tedarikçi, bu Siparişten önce mevcut olan Fikri Mülkiyetini 
saklı tutar. Tedarikçi, Eaton'a Malzemelerin kullanılması, satılması, 
onarılması ve yeniden yapılandırılması ve kopyalanabilir iş ürünlerinin ve 
çıktılarının türev çalışmalarının kopyalanması, dağıtılması ve 

http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/Personal-Data-Processing-Clauses.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/Personal-Data-Processing-Clauses.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/Personal-Data-Processing-Clauses.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/Personal-Data-Processing-Clauses.pdf
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oluşturulması için Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında dünya çapında, 
münhasır olmayan, telifsiz, geri alınamaz, kalıcı bir lisans vermektedir. 

 24.4 Supplier hereby assigns to Eaton all right, title, and interest in 
and to all Intellectual Property in Supplies created for Eaton related to the 
Order. 

 24.4 Tedarikçi Eaton’a işbu Sipariş ile ilgili olarak Eaton için 
oluşturulan Malzemelerdeki Fikri Mülkiyet haklarının tamamındaki ve bu 
haklarla ilişkili tüm hak, mülkiyet ve menfaati vermektedir. 

 24.5 Supplier shall promptly disclose all Intellectual Property 
owned by Eaton pursuant to Section 24.4, including all inventions, and 
shall execute any documents necessary to perfect Eaton’s ownership 
therein. 

 24.5 Tedarikçi, tüm icatlar da dahil olmak üzere, Bölüm 24.4 
uyarınca Eaton'a ait olan tüm Fikri Mülkiyet haklarını derhal açıklar ve 
Eaton'ın sahipliğini mükemmelleştirmek için gerekli belgeleri 
uygulamaya koyar. 

  
25.     Product Stewardship Requirements. 
 
25.1 Supplier and its suppliers shall comply with all applicable Product 
Stewardship Requirements including because of the place Supplies are 
created or delivered to Eaton or the ultimate place Eaton’s own products 
or its customers’ products are sold or used.  
 
“Product Stewardship Requirements” include laws, regulations, industry 
standards and Eaton, or Eaton’s customer, requirements concerning (i) 
chemical or materials composition, labeling, recycling, take back/end-of 
life, and disposal, (ii) product design for safety, energy efficiency, and 
recyclability, or similar life-cycle requirements, and (iii) product packaging 
and transportation. 
 
 
25.2 Supplier, at its cost, shall (i) identify chemical and material names and 
quantities contained in Supplies, (ii) identify chemical and material 
composition and information to allow safe use of Supplies, (iii) complete 
any Material Declaration or similar information requests by Eaton, (iv) 
complete required registration with regulatory agencies of chemical or 
materials composition of Supplies, (v) propose alternate solution to 
ensure continuity of supply if delivery of Supplies is prohibited, (vi) 
cooperate with Eaton in evaluating Supplies’ environmental impact per 
international or other standards defined by Eaton, and (vii) provide Eaton 
with evidence that Supplies comply with Product Stewardship 
Requirements. 
 
 

25. Ürün Yönetimi Gereklilikleri  
 
  25.1 Tedarikçi ve onun tedarikçileri, Malzemelerin üretildiği veya 
Eaton'a teslim edildiği veya Eaton’ın kendi ürünlerinin veya 
müşterilerinin ürünlerinin satıldığı veya kullanıldığı nihai yer de dahil 
olmak üzere, geçerli tüm Ürün Yönetimi Gerekliliklerine uyacaktır.  
 
“Ürün Yönetimi Gereklilikleri”; yasalar, yönetmelikler, endüstri 
standartları ve Eaton veya Eaton müşterisinin (i) kimyasal veya malzeme 
bileşimi, etiketleme, geri dönüşüm, geri alma / sonlandırma ve imha 
etme ile ilgili şartlarını, (ii) ürün güvenliği, enerji verimliliği ve geri 
dönüştürülebilirlik yada  benzeri yaşam döngüsü gereksinimleri amacıyla 
yapılan ürün tasarımını ve (iii) ürün ambalajı ve nakliyesi içerir. 
 
25.2 Tedarikçi, bedeli kendisine ait olmak üzere  (i) Malzemelerde yer 
alan kimyasal ve malzeme adlarını ve miktarlarını belirleyecek, (ii) 
Siparişlerin güvenli kullanımını sağlayacak kimyasal ve malzeme 
bileşimlerini ve bilgilerini belirleyecek, (iii) Malzemelerle ilgili herhangi 
bir Beyan yükümlülüğü veya Eaton’ın benzeri bilgi taleplerini yerine 
getirecek, (iv) Melzemelerin bileşimlerinin veya kimyasalların idari 
kurumlara bildirimi veya kaydedilmesi ile ilgili gerekli işlemleri 
tamamlayacak, (v) Malzemelerin teslimine izin verilmemesi durumunda 
tedarikin sürekliliğini sağlamak için alternatif çözüm önermeli, (vi) 
Malzemelerin çevresel etkilerini Eaton tarafından tanımlanan 
uluslararası veya diğer standartlar bakımından değerlendirmek için 
Eaton ile işbirliği yapmalı ve (vii) Eaton'a, Malzemelerin Ürün Yönetim 
Gerekliliklerine uygun olduğuna dair deliller sunmalıdır. 
 

26. Termination for Convenience.  
Eaton reserves the right to terminate the Order, or any part hereof, at its 
sole convenience. Upon receipt of termination notice, Supplier shall 
immediately cease all work and ensure all of its suppliers and 
subcontractors cease work. Within thirty (30) days of such termination, 
Supplier shall submit necessary documentation to claim reasonable 
termination costs if any, which shall only include Supplier’s direct costs 
that have been incurred as a result of termination. Any claim shall be 
deemed waived unless asserted within thirty (30) days from Supplier’s 
receipt of the Eaton’s termination notice. 

26. Nedensiz Sona Erdirme.  
Eaton, Siparişi veya herhangi bir parçasını, yalnızca kendi takdirine bağlı 
olarak feshetme hakkını saklı tutar. Fesih bildiriminin alınması üzerine, 
Tedarikçi tüm işleri derhal durdurur ve tüm tedarikçilerinin ve alt 
yüklenicilerinin çalışmayı durdurmasını sağlar. Bu fesih tarihinden 
itibaren otuz (30) gün içerisinde, Tedarikçi, makul fesih maliyetlerini 
talep etmek için gerekli belgeleri ibraz etmek zorundadır; bu durum, 
sadece Tedarikçinin fesih sonucunda ortaya çıkan doğrudan 
maliyetlerini içerecektir. Herhangi bir talep, Tedarikçinin Eaton’ın fesih 
bildirimini almasından itibaren otuz (30) gün içerisinde ortaya çıkmadığı 
takdirde feragat edilmiş sayılır. 
 

27. Termination for Default. 27. Haklı Sebebe Dayanarak Fesih. 
 27.1 Upon written notice to Supplier, Eaton may terminate all or 
part of the Order if (i) Supplier defaults in the performance of any 
provision of the Order, including late delivery or Supplier’s failure to make 
reasonable progress towards completion of the Order, and such default is 
not cured within seven (7) days, or (ii) in the event of Supplier’s 
bankruptcy, suspension of business, insolvency, appointment of a receiver 
for Supplier’s property or business, or any assignment, reorganization or 
arrangement by Supplier for the benefit of its creditors. 

 27.1 Tedarikçiye yazılı bildirim yapıldıktan sonra, (i) Tedarikçi, 
Siparişin herhangi bir hükmünün yerine getirilmesinde, teslimatın ya da 
Tedarikçinin Siparişin tamamlanması için makul bir ilerleme 
kaydetmemesi de dahil olmak üzere ve söz konusu kusur yedi (7) gün 
içerisinde telafi edilmezse veya (ii) Tedarikçinin iflas etmesi, işin askıya 
alınması, borcunu ödeyememesi, Tedarikçi'nin mülkiyeti veya işletmesi 
için bir alıcının atanması ya da Tedarikçi tarafından alacaklılarının lehine 
herhangi bir görevlendirme, yeniden düzenleme veya düzenleme 
yapılması durumunda, Eaton Siparişin bir kısmını veya tamamını sona 
erdirebilir. 

 27.2 Supplier shall be liable for, and pay to Eaton, any costs, 
including the cost for additional managerial and administrative services, 
in excess of the price for Supplies. 

 27.2 Tedarikçi, Malzemelerin bedelini aşan ek yönetimsel ve 
idari hizmetler için maliyet de dahil olmak üzere masrafların ödemesini 
Eaton için veya Eaton’a yapmaktan sorumlu olacaktır. 

 27.3 In the event of a termination for default, Supplier shall 
protect and preserve property in its possession where Eaton has an 
interest. 

 27.3 Tedarikçi, haklı sebebe dayanarak fesih durumunda, 
Eaton'ın menfaat sahibi olduğu mülkiyeti koruyacak ve saklayacaktır. 

 27.4 Eaton is entitled to a refund of all monies paid to Supplier for 
the terminated Order. 

 27.4 Eaton, feshedilen Sipariş için Tedarikçiye ödenen tüm 
paraların iade edilmesi hakkına sahiptir. 

  
28. Transition of Supply. 28. Malzemenin Geçişi. 
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 In the event of termination or expiration of the Order, Supplier shall 
reasonably cooperate in the transition of supply, including providing 
information and documentation regarding manufacturing process for 
Eaton Supplies, including on-site inspections, bill-of-material data, tooling 
and process detail and samples of Supplies and components. 

 Siparişin sona ermesi veya süresinin dolması durumunda, 
Tedarikçi, yerinde yapılan denetimler, malzemenin nitelik ve nicelik 
şartnamesi verileri, takımlar ve işlem detayı ile Malzemeler ve 
bileşenlerinin örnekleri de dahil olmak üzere ve Eaton Malzemeleri için 
üretim sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin sağlanması da dahil, 
malzemenin geçişinde makul ölçüde iş birliği yapacaktır. 

  
29. Force Majeure. 29. Mücbir Sebepler. 
 29.1 Neither Party will be in default for any delay or failure to 
perform due to natural, civil or political causes beyond its control and 
without its fault or negligence (“Force Majeure”). 

 29.1 Taraflardan hiçbiri, kontrolünün ötesinde, kusuru veya 
ihmali olmaksızın (“Mücbir Sebep”), doğal, toplumsal veya siyasi 
nedenlerden dolayı herhangi bir gecikme veya başarısızlık için kusurlu 
olarak kabul edilmeyecektir. 

 29.2 The following shall not constitute a Force Majeure event for 
Supplier: i) Supplier’s ability to sell Supplies at a more advantageous price, 
ii) increases in Supplier’s production costs, iii) interruptions in Supplier’s 
supplies, including if a supplier fails to supply Supplier, or (iv) labor 
disputes or strikes at Supplier’s facilities. 

 29.2 Şu unsurlar Tedarikçi için bir Mücbir Sebep teşkil 
etmeyecektir: i) Tedarikçinin Malzemeleri daha avantajlı bir fiyata 
satabilmesi, ii) Tedarikçinin üretim maliyetlerindeki artışlar, iii) 
Tedarikçinin malzeme tedarikindeki kesintiler (bir tedarikçinin 
Tedarikçiye mal sağlamaması dahil) veya iv) Tedarikçi tesislerindeki iş 
uyuşmazlıkları veya grevler. 

 29.3 The Party affected by a Force Majeure event shall promptly 
provide written notice to the other, explaining in detail the full particulars 
and expected duration of the event, and shall use its best efforts to 
remedy the event. 

 29.3 Bir Mücbir Sebep olayından etkilenen Taraf, derhal yazılı 
bildirimde bulunarak, olayın tüm ayrıntılarını ve beklenen süresini 
ayrıntılı olarak açıklayarak, olayı düzeltmek için elinden gelen çabayı 
gösterecektir. 

 29.4 If Supplier’s delivery is delayed by a Force Majeure event, 
Eaton may cancel deliveries per Section 26. 

 29.4 Tedarikçinin teslimatı bir Mücbir Sebep olayı nedeniyle 
gecikirse, Eaton Bölüm 26'ya göre teslimatı iptal edebilir. 

  
30. Remedies. 30. Telafi Yolları. 
 30.1 The rights and remedies available to Eaton are cumulative 
and in addition to all other legal or equitable remedies. 

 30.1 Eaton'ın yararlanabileceği haklar ve başvuru yolları 
kümülatiftir ve diğer tüm yasal veya hakkaniyetli telafi yollarına ilavedir. 

 30.2 Eaton may reject Supplies that are nonconforming and return 
rejected Supplies without payment to Supplier. Supplier may not repair 
rejected Supplies unless Eaton authorizes repair in writing. Supplier shall 
reimburse Eaton for all damages caused or required by Supplier’s breach 
or by nonconforming Supplies. 

 30.2 Eaton, uygun olmayan Malzemeleri reddedebilir ve 
reddedilen Malzemeleri Tedarikçiye ödeme yapılmadan iade edebilir. 
Eaton, onarıma yazılı olarak izin vermediği sürece, tedarikçi reddedilen 
Malzemeleri onaramaz. Tedarikçi, Tedarikçinin ihlali veya uygunsuz 
Malzemelerin neden olduğu tüm hasarlar ya da bunlardan kaynaklanan 
tazminatlar için Eaton'a ödeme yapacaktır. 

 30.3 Monetary damages may not be a sufficient remedy for any 
actual, anticipatory or threatened breach of the Order and, in addition to 
all other rights and remedies that Eaton may have, Eaton shall be entitled 
to specific performance and injunctive equitable relief as a remedy. 

 30.3 Parasal tazminatlar, Siparişin fiili, öngörülebilen veya tehdit 
altındaki ihlalleri için yeterli bir telafi yolu olmayabilir ve Eaton'ın sahip 
olabileceği tüm diğer hak ve telafi yollarına ek olarak, Eaton, bir telafi 
olarak belirli bir ifa ve hakkaniyetli şekilde ihtiyati tedbirden affedilme 
hakkına sahip olabilir. 

 30.4 Eaton has the right to set-off against any amounts payable by 
Eaton or its affiliates to Supplier or its affiliates. 

 30.4 Eaton, Eaton veya bağlı kuruluşları tarafından Tedarikçi 
veya bağlı kuruluşlarına ödenecek tutarlara karşı faturadan düşme 
hakkına sahiptir. 

 30.5 If Supplier alleges a breach of the Order by Eaton, Supplier 
shall continue performance until such allegation is resolved. 

 30.5 Tedarikçi, Siparişin Eaton tarafından ihlal edildiğini iddia 
ederse, Tedarikçi bu tür iddialar sonuçlanana kadar performansa devam 
edecektir. 

 30.6 If any portion of the Order is invalid or unenforceable, the 
remaining portions of the Order remain valid and enforceable. 

 30.6 Siparişin herhangi bir kısmı geçersiz veya uygulanamaz 
olursa, Siparişin kalan kısımları geçerli ve uygulanabilir durumda kalır. 

  
31. No Publicity. 31. Tanıtım Reddi. 
 Supplier shall not make any release regarding the Order or use of 
Eaton trademark or trade name, including any public announcement or 
advertising. 

 Tedarikçi, herhangi bir duyuru veya reklam da dahil olmak üzere, 
Eaton ticari markasının veya ticari isminin Siparişi veya kullanımı ile ilgili 
herhangi bir açıklama yapmayacaktır. 
 

32. Relationship of Parties. 32. Tarafların İlişkisi. 
 Each Party is an independent contractor and the Order shall not 
constitute, create, or give effect to or otherwise imply a joint venture or 
partnership of any kind. Neither Party shall be deemed to be an employee, 
agent, partner, legal representative or joint employer of the other, nor 
shall have any right, power or authority to create any obligation on behalf 
of or bind the other in any way. 

 Her bir Taraf bağımsız bir yüklenicidir ve Sipariş, herhangi bir ortak 
girişimi veya herhangi bir ortaklık teşkil etmez, yaratmaz veya buna 
neden olmaz ya da başka bir şekilde bunu ima etmez. Hiçbir Taraf, bir 
diğerinin çalışanı, temsilcisi, ortağı, yasal temsilcisi veya müşterek 
işvereni olarak kabul edilmeyecek, herhangi bir şekilde diğerinin adına 
herhangi bir yükümlülük yaratacak veya diğerini bağlayacak bir hak, güç 
veya yetkiye sahip olmayacaktır. 
 

33. No Implied Waiver. 33. Zımni Feragat Reddi. 
 Eaton’s failure to insist upon Supplier’s performance of any 
obligation or to exercise any right shall not constitute a waiver of future 
performance or future exercise of a right. Supplier’s obligations with 
respect to future performance and rights shall continue. 

 Eaton’ın Tedarikçinin herhangi bir yükümlülüğün yerine 
getirilmesinde veya herhangi bir haktan yararlanılmasında ısrar 
etmemesi, gelecekteki bir performanstan veya gelecekteki bir hakkın 
kullanılmasından feragat ettiği anlamına gelmez. Tedarikçinin 
gelecekteki performans ve haklara ilişkin yükümlülükleri devam 
edecektir. 
 

34. Survival. 34. Devamlılık. 
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 Any provision intended to survive termination or expiration, 
including Sections 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27 and 29 shall 
remain in full force and effect notwithstanding termination or expiration. 

 Sözleşmenin 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27 ve 29 
maddeleri de dahil olmak üzere, fesih veya geçerlilik bitişi sonrasında 
yürürlükte kalması amaçlanan tüm hükümler, fesih veya geçerlilik bitişi 
durumuna bakılmaksızın, tam olarak yürürlükte kalacaktır. 

  
35. Entire Agreement; Modifications; Updates. 35. Anlaşmanın Tamamı; Tadiller; Güncellemeler. 
 34.1 These Terms constitute the entire agreement.  35.1 Bu Şartlar anlaşmanın tamamını teşkil eder. 
 34.2 Amendments can only be made by written document signed 
by Eaton and Supplier. 

 35.2 Değişiklikler sadece Eaton ve Tedarikçi tarafından 
imzalanan yazılı belge ile yapılabilir. 

 34.3 Eaton may update its Terms. Updated Terms shall apply to all 
Orders after the effective date of the updates. Where a web link is 
incorporated by reference into these Terms, the most recently updated 
version shall apply. 

 35.3 Eaton, Şartlarını güncelleyebilir. Güncellenmiş Şartlar, 
güncellemelerin yürürlük tarihi itibariyle Tüm siparişlerde geçerli 
olacaktır. Bir web bağlantısının bu Şartlara atıf yoluyla dahil edilmesi 
durumunda, en son güncellenen sürüm geçerli olacaktır. 

  
36. Assignment; Subcontractors. 36. Atama; Alt Yükleniciler. 
 Supplier shall not assign, subcontract or otherwise transfer any of its 
rights or obligations under the Order unless agreed in writing. Supplier 
will impose these Terms on all subcontractors and shall be liable for 
subcontractors’ performance. 

 Yüklenici, yazılı olarak kabul edilmedikçe, Sipariş kapsamındaki hak 
ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde atamayacak, alt sözleşme 
yapmayacak veya başka bir şekilde devretmeyecektir. Tedarikçi bu 
Şartları tüm alt yükleniciler için zorunlu kılacak ve alt yüklenicilerin 
performansından sorumlu olacaktır. 

  
37. Notices. 37. Bildirimler. 
 When required by these Terms, notices to Supplier shall be sent to 
Supplier’s address on the Order. Notices to Eaton shall be sent to Eaton’s 
address on the Order, with a copy to Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, attention: Law Department. All notices 
shall be delivered personally, or by postage prepaid registered mail, 
return receipt requested. Notice is effective on receipt by a Party. 

 Bu Şartlara göre gerekli olduğu durumlarda, Tedarikçiye yapılan 
bildirimler, Tedarikçinin Sipariş üzerinde yer alan adresine 
gönderilecektir. Eaton’a yapılan bildirimler, Eaton'ın Sipariş üzerindeki 
adresine, bildirimin bir kopyası ise şu adrese gönderilecektir: Eaton 
Corporation, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122: Law 
Department. Tüm bildirimler elden teslim edilecek veya ön ödemesi 
yapılmış, teslim makbuzlu taahhütlü posta ile gönderilecektir. Bildirim, 
Tarafın teslim alması ile yürürlüğe girer. 

  
38. Interpretation. 38. Yorumlama. 
38.1 Headings are for convenience only. 38.1 Başlıklar sadece kolaylık sağlamak içindir. 
38.2 The term “including” when used in these Terms, shall mean 
“including, but not limited to”. 
37.3 In the event of conflict between the two languages, on the meaning 
or interpretation of a word, phrase or clause, the English language version 
shall prevail. 

38.2 Bu Şartlarda kullanılan “dahil” terimi, “dahil, ancak bunlarla sınırlı 
değil” anlamındadır. 
37.3 Bir kelimenin, ifadenin veya cümlenin anlamı veya tercümesiyle 
ilgili olarak iki dil arasında uyuşmazlık olması durumunda, İngilizce 
versiyon geçerli olacaktır. 

 


