1.
Kapsam
1.1. İşbu mal satışı için genel hüküm ve koşullar
(“Hükümler”), Eaton (tüm bağlı kuruluşları,
iştirakleri ya da holding şirketleriyle birlikte
”Eaton” olarak anılacaktır) tarafından Eaton
ürünlerinden (“Ürünler”) herhangi biri ile ilgili,
Eaton tarafından bu Hükümler kapsamında
kabul edilmiş olmak kaydıyla bir sipariş veren
kişi ya da kuruluşa (“Alıcı”) yapılan tüm satışlar
için geçerli olacaktır. Alıcı ve Eaton bundan
böyle birlikte “Taraflar” ve tek başlarında da
“Taraf” olarak anılacaklardır.
1.2. Bu Hükümlerdeki Eaton ve Alıcı arasında
Ürünlerin satış anlaşması ancak, Eaton yazılı
olarak Ürünlerden herhangi biri için Alıcı
tarafından verilen herhangi bir Satın Alma
Sipariş(ler)ini
kabul
ettiğinde
(“Kabul”)
gerçekleştirilmiş olacak ve Eaton ancak buna
bağlı olacaktır.
1.3. Hiçbir Satın Alma Siparişinde, hiçbir yazışmada
veya hiçbir diğer bildirim şeklinde, Alıcının
standart Satın Alma hüküm ve koşulları ile
çelişkili olan hiçbir ibareye bakılmaksızın, Alıcı
için bu şartlar bağlayıcı olacaktır ve herhangi
diğer şartlar ve koşullar açıkça reddolunmuş ve
hariç tutulmuş sayılacaktır.
1.4. Eaton’ın bir yetkili temsilcisi tarafından yazılı
olarak kabul edilmedikçe bu Hükümlerde
yapılan herhangi bir değişiklik geçerli
olmayacaktır. Önceki işlemler, ticari teammül
ya da icraatlar, kabul eden ya da razı olan taraf
bu icraatın niteliğini bilse ve itiraz fırsatı olsa
bile, bu Hükümlerde anlamını belirlemekle ilgili
olmayacaktır.
1.5. Satış kapsamı (Ürünlerin miktarı, parça
numarası, fiyatı ve tanımı) Kabulde belirtildiği
veya atfedildiği şekilde olacaktır.
2.
Fiyat, Ödeme Koşulları ve Mahsuplaşma
2.1. Ürünlerin fiyatı ("Satın Alma Fiyatı") Kabulde
belirtilen fiyattır ya da, fiyatın belirtilmediği
yerlerde Eaton’ın yayınladığı ve Kabul tarihinde
geçerli olan fiyat listesinde listelenen fiyat
geçerli olacaktır.
2.2. Aksi
Eaton
tarafından
yazılı
olarak
belirtilmedikçe, bütün fiyatlara, madde 4.1’deki
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hükümlere uygun olarak teslimat masrafları
dahildir.
2.3. Fiyatlara, Katma Değer Vergisi veya Alıcının
Ürünler için ödeme yaparken ilave olarak
ödeyeceği herhangi diğer bir vergi dahil
değildir.
2.4. Eaton, yüklemeyi takiben Ürünler için bir fatura
kesecektir.
Alış
Fiyatı,
aksi
Kabulde
belirtilmediği veya atfedilmediği takdirde fatura
tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Eaton’ın
banka hesabına herhangi bir kesinti ya da
mahsup olmaksızın ödenecektir. Ödeme
zamanı esas olacaktır. Şayet işbu madde 2.4’e
göre hesaplanan ödeme vadesi tarihi
Cumartesi, Pazar ya da bir milli resmi tatil
gününe tekabül ederse, ödeme ilgili Cumartesi,
Pazar ya da milli resmi tatil gününün hemen
öncesindeki son iş günü yapılacaktır. Ödeme,
Eaton kendisine ödenecek olan tutarları
kullanılabilir bakiye olarak alana kadar yapılmış
olarak kabul edilmeyecektir.
2.5. Eğer Alıcı herhangi bir ödemeyi bu Hükümlere
göre vadesinde yapamadığı takdirde, Eaton
diğer haklarına halel getirmeksizin; (i) bu
Hükümlerde yer alan yükümlülüklerini yerine
getirmeyi bu ödemeler yapılıncaya kadar
askıya alabilir; ve (ii) bu tarz gecikmiş ödeme
miktarları için vade tarihinden itibaren tam
miktarın ödendiği tarihe kadar aylık %4
oranında faiz uygulayabilir.
2.6. Eaton, kendi takdiriyle, Eaton’a Alıcı tarafından
borçlu olunan tüm ödemeleri Alıcının Eaton’dan
olan
herhangi
bir
alacağından
çeşitli
zamanlarda mahsup etme hakkına sahip
olacaktır. Ancak, Alıcı, Eaton’ın önceden yazılı
onayı olmaksızın Alıcı’nın Eaton’a olan
herhangi bir borcundan mahsup etme hakkına
sahip olmayacaktır.
2.7. Tüm siparişlerin kabulü, Alıcının Eaton’ın kredi
gereksinimlerini karşılamasına tabi olacaktır.
Ödeme
Koşulları
bu
gereksinimlerin
karşılanmaması
durumunda
değişebilirler.
Eaton, Eaton’ın takdirine göre Alıcının finansal
durumunun
belirtilen
ödeme
vadelerini
karşılamaması durumunda, satışı yapmadan
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önce herhangi bir zamanda, kısmi ya da tam
ödeme yapılmasını talep edebilir.

bu Hükümlerin tümden iptal edildiği şeklinde
yorumlama hakkını vermeyecektir.

Asgari Faturalandırma
Beş yüz (500) Euro ya da yerel para birimi
karşılığının altındaki siparişlerde, Kabulde
Eaton tarafından farklı bir ifade bulunmuyorsa,
yirmi beş (25) Euro ya da yerel para birimi
karşılığından az olmamak üzere, siparişin
fiyatının 5% (yüzde beşi) tutarında bir sevkiyat
ve elleçleme gideri fatura edilecektir.

4.6. Eğer Eaton Ürünlerin teslimatını bir nedenden
dolayı (Alıcının hatasından kaynaklanmayan)
gerçekleştiremezse, 10.4 hükmü saklı kalmak
kaydıyla Eaton’ın Alıcıya karşı sorumluluğu
olacak, Eaton’ın sorumluluğu, teslim edilmemiş
Ürünlerin benzer ürünler ile değiştirilmesinin
Alıcıya Ürünler fiyatının üzerine ilave olarak
getireceği (eğer varsa) maliyet (pazarda var
olan en ucuz) ile sınırlı olacaktır.

4.
Teslimat
4.1. Aksi
yazılı
olarak
belirtilmedikçe, teslimat:

Eaton

tarafından

4.1.1.

karayolu nakliyesi ve koli teslimlerinde,
Alıcının deposunda CPT (Incoterms 2010)
olarak; ya da

4.1.2.

deniz ve hava nakliyelerinde, Tarafların yazılı
olarak
mutabakat
sağladıkları
menşe
yükleme limanı ya da deposunda FCA
(Incoterms 2010) olarak yapılacaktır.

4.2. Alıcıya bildirildiği şekilde, Ürünlerin teslimatı
için belirtilen tüm tarihler sadece yaklaşık
olarak verilmektedir ve bildirimle esas teşkil
etmez. Eaton, her ne şekilde meydana gelirse
gelsin, Ürünlerin teslimatındaki herhangi bir
gecikme için sorumlu olmayacaktır. Herhangi
bir teslimat tarihi belirtilmemişse, teslimat makul
bir süre içinde yapılacaktır.
4.3. Eğer Eaton Ürünlerin teslimatının eksik olarak
yapıldığına ikna olursa, Eaton şu seçeneklere
sahiptir:
4.3.1.

Eaton’ın teslimatını yapmadığına ikna olduğu
miktar kadar Alıcıya bu Ürünleri telafi etmek
için sevkiyat yapar; ya da

4.3.2.

Alıcıya sözkonusu miktar kadar kredi tahsis
eder.

4.4. Eaton’ın sorumluluğu, Alıcıya eksik ürünün
telafisi veya kredi tahsis etmesi ile sınırlıdır.
4.5. Ürünler parti parti teslim edildiğinde, her
teslimat ayrı bir sözleşme oluşturacak ve bu
Hükümlere göre Eaton tarafından yapılan bir
veya birkaç sevkiyattaki hasarlı teslimat, Alıcıya

4.7. Eğer Alıcı Ürünleri teslim almazsa veya Eaton’a
teslimat için verilen zamanda (Alıcının
kontrolünün dışında oluşan nedenler veya
Eaton’dan kaynaklanan nedenler haricinde)
yeterli düzeyde teslimat talimatı veremediği
taktirde, Eaton’nun diğer haklarına ve
çarelerine halel getirmeksizin, Eaton şunları
yapabilir:
4.7.1.

satış fiyatı ve böyle bir gecikmeden dolayı
oluşan ilave harcamalar veya maaliyetler
dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere makul bir miktarda ödeme talep
edebilir;

4.7.2.

mevcut teslimat yapılana kadar Ürünleri, tüm
masraf ve risk Alıcıya ait olmak üzere depoda
tutup ve Alıcıya uygun bir tutarda
depolamanın (taşıma ve sigorta dahil olmak
üzere) maliyetini yansıtabilir; veya

4.7.3.

Ürünleri elde edilebilen en iyi fiyata satar ve
(tüm makul depolama ve satış masraflarını
düştükten sonra) bu Hükümlerdeki fiyattan
fazla tutarları Alıcının hesabına geçirebilir,
veya bu Hükümlerdeki fiyatın altındaki
tutarları Alıcıya fatura edebilir; ve

4.7.4.

madde 4.7.1, 4.7.2 veya 4.7.3 ‘de belirtilen
tutarların ödemesi, Eaton’ın fatura tarihinden
itibaren otuz (30) gün içinde Alıcı tarafından
ödenmek üzere vadesi gelir.

4.8. Eaton’ın, madde 4.7’de belirtilen Ürünlerden
herhangi birini teslimat için belirtilen tarihten
itibaren 3 (üç) aydan fazla bir süre için Alıcı
adına elinde tutması halinde, Eaton bu
Ürünlere ilişkin olan anlaşmayı feshetme

hakkına sahip olacaktır. Bu Ürünlerin fiyatının
herhangi bir kısmı Alıcı tarafından fesihten
önce ödenmişse, Eaton, fesihten önce bu
Ürünlere ilişkin olarak Eaton tarafından
yüklenilen tüm maliyetleri mahsup ettikten
sonra bu tutarları geri ödeyecektir.
4.9. Alıcı, ihracat, nakliye ve ithalat işlemleri için
gerekli herhangi bilgi ve dökümanları temin
edecektir.
5.
Mülkiyet Hakkı ve Risk
5.1. Tüm Ürünlerin mülkiyet hakları, bu Ürünlere ait
tüm ödemelerin, faizlerinin ve masraflarının
tamamı Eaton’a ödeninceye kadar Eaton’a ait
olacaktır.
5.2. Ürünlerin mülkiyeti Alıcı’ya geçinceye kadar,
Alıcı Ürünleri Eaton’un makul derecedeki
memnuniyetini sağlayacak şekilde uygun
şartlarda saklamak için gerekli tüm önlemleri
almak zorundadır.
5.3. Alıcı, Eaton mülkiyeti olarak kalan Ürünleri
rehin vermeye veya herhangi bir şekilde
borcuna teminat olarak göstermeye yetkili
değildir, ancak eğer Alıcı bu şekilde davranırsa
Alıcı’nın Eaton’a olan borcunun tamamı,
Eaton’un tüm diğer yasal haklarına halel
gelmeksizin derhal vadesi dolmuş borç haline
gelecektir.
5.4. Eaton tarafından Ürünlerin tutulduğu yerdeki
yasalar gereğince Eaton’a güvenlik sağlama
hükümlerinin geçersiz olduğu hallerde, bu
yerdeki yasalar gereğince kabul edilen ve
Eaton’a denk bir güvence
tahsis eden
güvenceler, Alıcı ile Eaton arasında anlaşılmış
sayılacaktır. Alıcı, Eaton’un menfaati için tüm
güvenlik haklarını korumak ve yaratmak için
gerekli bütün adımları atmaya zorunlu olacaktır.
5.5. Ürünlere gelebilecek zarar veya kayıp riski
Ürünlerin teslimatı ile birlikte, madde 4.1’e göre
belirtilen uygulanabilir Incoterm (Incoterms
2010) şartına bağlı olarak Eaton’dan Alıcı’ya
geçecektir.
6.

Ürünlerin İadesi
Ürünlerden herhangi biri Alıcı tarafından
Eaton’a iade edilmeden önce, Ürünlerden
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7.2. Alıcı, Ürünlerle veya Ürünlerle ilişkilendirilen
firma değeri ile bağlantılı olarak Eaton
tarafından kullanılan (işbu Hükümlerin amaçları
doğrultusunda ticari markaları, ticari ünvanları,
hizmet markalarını, logo işaretlerini, ticari
takdim şeklini ve diğer tescilli veya tescilsiz
ticari ünvanları kapsayan fakat bunlarla sınırlı
olmayan) ticari markalara zarar verecek veya
verebilecek veya bunlarla bağdaşmayan
eylemlerde bulunmayacak ve herhangi bir
üçüncü tarafa bu tür eylemlerde bulunmak
üzere yetki vermeyecek ve özellikle de
Ürünlerin üzerindeki markaları (tamamını veya
bir kısmını) değiştirmeyecek, silmeyecek,
üzerlerini örtmeyecek veya başka markalar
dâhil etmeyecek yahut üçüncü tarafların bunları
yapmasına izin vermeyecektir. Alıcı, Eaton’un
Ürünlerle ilgili olarak kullandığı ticari markaları,
Ürünler veya Eaton tarafından Alıcı’ya tedarik
edilen bu tür diğer malzemelerin dışındaki bir
kırtasiye, reklam, tanıtım veya satış malzemesi
üzerinde kullanmayacak veya herhangi bir
üçüncü kişiye kullanma yetkisi vermeyecektir.
Eaton tarafından Alıcı’ya tedarik edilen bütün
reklam, tanıtım ve satış malzemeleri Eaton’un
mülkiyetinde kalacak ve Alıcı bu malzemelerin
başka bir kişi tarafından kullanılmasına izin
vermeyecektir. “EATON” adının ve Eaton
logosunun herhangi bir şekilde Alıcı’nın resmi
unvanı, şirket unvanı, ticaret veya ticari unvanı,
alan adı ve benzeri adlarında kullanılması
Eaton’un yazılı ön onayını gerektirir.
7.3. Alıcı, Eaton’un ticari markaları veya diğer Fikri
Mülkiyet Hakları ihlal edilirse veya Alıcı’nın
haberdar olduğu haksız rekabete yönelik bir
eylemde bulunulmuşsa, Eaton’a derhal haber
vermeyi kabul eder. Ardından Eaton ve Alıcı
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tebliğ edilecek yazılı bildirimin ardından
geçerlilik kazanmak kaydıyla herhangi bir
zamanda, aşağıdaki koşullara bağlı olarak,
Taraflardan herhangi biri tarafından derhâl
feshedilebilir:

ortaklaşa ne yapılması gerektiğine karar
verecektir. Alıcı, Eaton veya Eaton’un
iştiraklerine, muhtemel yasal girişimler ile ilgili
gereken her türlü desteği vermeyi kabul eder.

herhangi birinin iadesi için izin ve sevkiyat
talimatları yazılı olarak Eaton’dan alınmalıdır.
7.
Fikri Mülkiyet Hakları
7.1. Her bir Taraf, kendine ait Kapsam Dışı Fikri
Mülkiyetin sahibi olarak kalacak ve işbu
Sözleşmede yer alan hiçbir şey, Kapsam Dışı
Fikri Mülkiyetin tasarruf hakkının devredilmesi
yönünde bir anlam taşımayacaktır. Eaton, İlgili
Fikri Mülkiyetin tek sahibi olacak ve bu hakların
tasarruf hakkı tamamen Eaton’a ait olacaktır.
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7.4. Alıcı’ya, Ürünlerin ya da kullanımları ya da
satışlarının herhangi bir üçüncü tarafın hakkını
ihlal ettiği yönünde bir iddia da bulunulması
durumunda, Eaton (kendi takdiriyle) Alıcı’nın bu
Ürünleri kullanmaya devam etme hakkını
güvence altına alabilir, ya da ihlalden kurtarmak
için Ürünleri değiştirebilir veya üzerlerinde
değişiklik yapabilir, ya da bu alternatiflerin her
ikisi de makul şekilde Eaton tarafından
yapılamıyorsa, satın alma fiyatını iade edebilir.

8.1.1.

şayet diğer Taraf, Hükümleri esaslı olarak
ihlal ederse ve söz konusu ihlal, ihlalin yazılı
olarak bildirildiği tarihi izleyen otuz (30) iş
günü içerisinde giderilmezse, şayet ihlal
makul nedenlerden ötürü otuz (30) iş günü
içerisinde giderilemeyecek türden ise, ihlali
gerçekleştiren Taraf yerine getirilmeyen
yükümlülüğü iyi niyet çerçevesinde çözüme
kavuşturmak için sürekli çaba içerisine
girmemişse;

8.1.2.

şayet diğer taraf herhangi bir iflas işlemine
başvurursa, ya da bir yediemin, idari kayyum
veya yönetici, idareci tayinine maruz kalırsa,
ya da alacaklılarla anlaşma durumunda
kalırsa, ya da borca binaen benzer eylemlere
başvurur veya maruz kalırsa, ya da şirket
olarak zorunlu veya gönüllü olarak tasfiye
sürecine girerse, -ki böyle bir durumda bu
Hükümler kapsamında tüm borçlu olunan
ödenmemiş tutarlar, aksine daha önce
yapılmış olan herhangi bir mutabakat ya da
düzenlemeye
bağlı
olmaksızın
derhal
muaccel hale gelecektir.

7.5. İşbu Hükümlerdeki ifadelerin anlamları:
7.5.1.

“Kapsam Dışı Fikri Mülkiyet”, Kabulün
tarihinden önce var olan bütün fikri mülkiyeti
ve Fikri Mülkiyet Haklarını ve Kabulün
tarihinden sonra ortaya çıkan fakat işbu
Hükümlerin kapsamına girmeyen Fikri
Mülkiyet Haklarıdır;

7.5.2.

“İlgili Fikri Mülkiyet”, işbu Hükümler
dâhilinde doğan her türlü fikri mülkiyet ve
Fikri Mülkiyet Haklarıdır; ve

7.5.3.

“Fikri Mülkiyet Hakları”, telif hakkı, manevi
haklar ve komşu haklarını içeren fakat
bunlarla sınırlı olmayan fikri ve endüstriyel
haklar olup aşağıdakilere ilişkin hakları
kapsar: buluşlar (patent hakları ve faydalı
modeller), ticari markalar, gizli bilgi (ticari
sırlar ve teknik bilgi), çizimler, prototipler,
algoritmalar,
yazılım,
entegre
devre
şablonları ve yarı iletken topografyaları ve
endüstriyel, bilimsel, edebi ve sanatsal
alanlardaki faaliyetlerden doğan ve tescilli
veya tescilsiz veya tescile ve ilgili
uygulamalara haiz olmak üzere dünya
üzerinde herhangi bir yerdeki yasalarca
verilen diğer tüm haklar.

8.
Fesih, İptal ve Değişiklikler
8.1. Feshe dair bu maddede bahsedilen diğer
haklara halel gelmeksizin, işbu Hükümler
kapsamındaki Taraflar arasındaki anlaşma,
işbu Sözleşmenin 16.4. hükmüne uygun olarak

8.2. Zaman zaman Taraflar, yazılı Kabul sonrası bir
siparişde
değişiklikler
yapmak
için
anlaşabilirler.
9.
Garanti
9.1. Taraflarca yazılı olarak başka şekilde
anlaşılmadığı takdirde, Eaton Alıcı’ya, Ürünlerin
tasarımlarının, malzemelerinin, ve işçiliklerinin
(“Kusur”), normal kullanım şartlarında, bu
Ürünlerin fatura tarihinden itibaren maksimum
24 aylık bir süre zarfında (“Garanti“) kusur
içermeyeceğini garanti eder. Eaton bu
Hükümlerin gereği olarak ve Garanti süresince
Ürünlerin yanlış tasarımından, malzeme veya
işçiliklerinden
dolayı
ilgili
ürünlerin
çalışmalarının
engellenmesinden
oluşan
sorunları çözecektir. Önemsiz sapmalar,
kullanım değerinde küçük miktarda azalma
veya tekrarlı olmayan yazılım hataları nedeniyle

oluşan Kusurlar için hak talebi olmayacaktır.
9.2. Bu sınırlı Garanti aşağıda belirtilen hiçbir Ürüne
veya parçalarına uygulanmayacaktır:
9.2.1.

Eaton fabrikasının dışarısında tamir edilmiş
veya değiştirilmiş ve Eaton’un kendi
yorumuna göre servis verme özelliğini
etkileyebilecek şekilde olan Ürünler;

9.2.2.

değişim, kaza, hatalı kullanım, kötü kullanım,
ihmal ve anormal aşınmaya maruz kalan
Ürünler;

9.2.3.

Eaton talimatlarına aykırı olarak kurulmuş,
çalıştırılmış veya kullanılmış veya Eaton
kullanım
ve
bakım
talimatlarına
uyulmamasından dolayı bozulmuş Ürünler;
veya

9.2.4.

normal olmayan veya alışılmadık fiziksel veya
elektriksel strese veya çevre şartlarına maruz
kalmış veya ihmalkar bir şekilde kullanılmış
veya çalıştırılmış Ürünler.

9.3. Eaton üçüncü şahısların davranışlarından,
atmosferik etkilerden, fazla voltajdan, kimyasal
etikilerden ve taşıma esnasındaki kayıp ve
hasarlardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu
olmayacaktır. Garanti normal şartlardaki
aşınma ve yıpranması olan parçaların
değişmesini
kapsamamaktadır.
Eaton,
kullanılmış Ürünlerin satılması halinde hiç bir
garanti vermez. Eğer Ürünler Alıcı’nın sağladığı
tasarı bilgisi, tasarım çizimleri, modelleri veya
diğer spesifikasyonlara dayalı olarak Eaton
tarafından üretilmiş ise, Eaton’un garantisi bu
Hükümlerde de Eaton tarafından onaylandığı
gibi, Alıcı’nın spesifikasyonuna uymamakla
sınırlı tutulur.
9.4. Garanti altında Eaton’un yükümlülükleri ve
Alıcı’nın çözümleri, Garantiyi ihlal ettiği
kanıtlanmış bozuk Ürünlerin, Eaton’un seçim ve
takdir yetkisinde tamir edilmesi veya herhangi
bir ilave masraf alınmaksızın değiştirilmesinden
(veya
Ürünün
bozuk
parçalarının
değiştirilmesinden) ibaret olacaktır.
9.5. Eaton, yukarıda açıkça belirtilen Garanti
haricinde, Ürünler ile ilgili, belli bir amaca
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uygunlukları, satılabilirlikleri, kaliteleri ve
uygunlukları ile ilgili herhangi uygulanmış veya
belirtilmiş, yasal veya başka türlü garanti ve
beyan vermez.
9.6. Alıcı, Ürünlerin sonradan teslimat yeri dışında
bir yere sevkedilmesi sebebiyle yapılacak ilave
işler sırasında oluşacak olan, seyahat
maliyetleri, navlun, işçilik ve malzeme ile ilgili
giderlerden dolayı giderlerinde oluşan artışa
ilişkin
kesinlikle
herhangi
bir
talepte
bulunmayacaktır.
9.7. Eaton tarafından yayınlanmış bütün çizimler,
tanımlayıcı metinler, spesifikasyonlar ve reklam
malzemeleri ve Eaton katalog ve broşürlerinde
yer alan tüm tanımlama veya çizimler, Ürünler
hakkında yaklaşık bir fikir vermek amacı ile
yapılmış ya da yayınlanmıştır. Bunlar, genel
olarak bu Hükümlerin veya özellikle bu
Garantinin bir parçasını oluşturmazlar. Eaton,
herhangi bir güvenlik ya da diğer yasal şartlara
uygunluk için, ya da Eaton’un makul
düşüncesine göre Ürünlerin kalite ya da
performansını önemli şekilde etkilemeyecek
olan durumlarda, Ürünlerin spesifikasyonları,
tasarımı ya da malzemelerinde gerekli gördüğü
her türlü değişikliği yapabilir.
9.8. Alıcı, Kusurlar ile ilgili olarak sadece işbu
Hükümler de yeralan madde 10’da belirtilen
sınırlar içinde tazmin talebinde bulunacaktır..
10. Sorumluluk
10.1. Alıcının bu Hükümler kapsamındaki çareleri
münhasırdır ve Eaton’ın bu Hükümler
kapsamındaki yükümlülüklerine uymaması
durumunda yegane çaredir.
10.2. Hiçbir koşulda ve sözleşme, yazılı hukuk veya
haksız
fiil
uyarınca
olup
olmadığına
bakılmaksızın, Eaton’ın bu Hükümler altındaki
toplam
sorumluluğu,
sorumluluğa
konu
Ürünlere
ödenen
fiyatı
aşmayacaktır.
Sorumluluk limiti kümülatif olup olay bazlı
değildir (yani iki ya da daha fazla hak talebinin
yapılması bu limiti genişletmeyecektir). Ayrıca,
Eaton’ın bütün İştirakleri de bu sorumluluğa
tabidir.
10.3. Hiçbir koşulda ve sözleşme, yazılı hukuk veya
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haksız
fiil
uyarınca
olup
olmadığına
bakılmaksızın, Eaton’ın veya onun iştirakleri,
görevlileri,
müdürleri,
çalışanları
veya
temsilcileri, kar kaybını, kullanım kaybını,
üretim kaybını veya ceza ödemesini içermek
fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir
dolaylı, arızi veya netice kabilinden doğan
zararlar için sorumlu tutulmayacaktır.
10.4. İşbu madde 10’da tanımlanan sorumluluk
sınırlandırması
aşağıdaki
durumlarda
uygulanmayacaktır:
10.4.1. hukuki olarak hariç tutulamayacak herhangi
bir uygulanabilir ürün sorumluluğu kanunu
çerçevesindeki sorumluluk;
10.4.2. kasıt;
10.4.3. Eaton’ın sahipleri, yasal temsilcileri, ya da
yöneticileri tarafında, işbu Hükümler altında
Eaton’ın performansından kaynaklanan ya da
bununla ilgili olarak yapılan önemli ihmal;
10.4.4. hile; ya da
10.4.5. yaşam, uzuv ya da sağlık kaybına neden olan
ihmal.
11. Haklar ve Yükümlülükleri Devri; Tazminat
11.1. Alıcı bu Hükümlerden kaynaklanan herhangi bir
hakkını müşterilerine, ancak burada belirtilen
sınırlar dahilinde devretme hakkına sahiptir. Bu
Hükümleri aşan herhangi bir sorumluluk sadece
Alıcının yükümlülüğü altında kalacaktır. Alıcı
Ürünlerin kullanıcısına (çalışanları da dahil)
Eaton’ın verdiği tüm ürün bildirimleri, uyarıları,
talimatları, tavsiye ve benzeri materyalleri
verecektir.
11.2. Alıcı, Alıcı tarafından bu Hükümlerin herhangi
bir hükmünün ihlalinden ya da Alıcının,
yetkilileri, çalışanları, vekil ya da yüklenicilerinin
ihmal, kusur ya da işlemlerinden kaynaklanan
her türlü nitelikte ya da şekilde tüm diğer
maliyetler, zarar ya da tazminat (makul avukat
ücretleri dahil) talepleri için Eaton’ı tazmin
edecek ve bunlardan zarar görmemesini
sağlayacaktır. Bu husus, bahse konu zarar,
maliyet ya da giderin bunlarla sınırlı olmamak
üzere Garanti hükümleri dahil işbu Hükümlerde
belirtilen
sorumluluk
sınırlarını
aşması
durumunda, Alıcının herhangi bir müşterisi
tarafından yapılan tazminat talepleri için Eaton
tarafından yüklenilen tüm maliyet, zarar ya da
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gider için de geçerlidir.

İhracat Yönetmelikleri ve Yolsuzlukla
Mücadele
12.1. Bu Hükümler kapsamındaki herhangi bir
yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili yerel,
Birleşmiş Milletler (BM) ya da Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ya da diğer ilgili Avrupa Birliği
ya da uluslararası dış ticaret kanunu kuralları
çerçevesinde herhangi bir engel ya da herhangi
bir yaptırım ya da ambargonun olmaması
şartına bağlıdır.

12.

12.2. Alıcı madde 12.1 ‘de belirtilen bütün kanunlara
uyacaktır. Alıcı Eaton’u veya diğer herhangi bir
bağlı şirketi, bu hukukları, yönetmelikleri,
hükümleri ve/veya yasaları veya bunların
yorumlarını ihlal etme veya aykırı hareket etme
riskine sokmayacaktır.
12.3. Alıcı, Alıcı’nın kayıtlı olduğu yargı yetkisi
içerisindekiler, A.B.D. Yurtdışı Yolsuzluk
Faaliyetleri Kanunu ve Birleşik Krallık Rüşvet
Kanunu da dâhil olmak üzere (bununla sınırlı
kalmamak üzere), uygulanabilir yolsuzlukla
mücadele
yasaları
ve
yönetmeliklerine
bütünüyle uyacaktır. Alıcı, istendiği zaman
kopyaları kendisine verilecek olan Eaton’un
Dünya Genelinde Yolsuzlukla Mücadele
Politikası ve Dünya Genelinde Hediye &
Ağırlama Politikasına uymayı kabul eder.
12.4. Alıcı her zaman, istendiği zaman kopyaları
kendisine verilecek olan Eaton’un Ahlak
Kurallarını
ve
ilgili
diğer
politikaları,
gözetecektir.
12.5. Alıcı, Alıcı’nın işbu madde 12 altındaki
yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda Eaton’u
tazmin edecek, savunacak ve koruyacaktır.
13. Veri Koruma
13.1. Alıcı, işbu Hükümlere konu olan muameleleri
yerine getirirken veya bunlara iştirak ederken
belirlenen veya belirlenebilir bireylere ilişkin
verileri (“Kişisel Veriler”) içeren veya işleyen
bir veya daha fazla veritabanı, uygulama, rapor,
belge ve/veya yazılı veya elektronik formdaki
diğer verilere erişim sağlayabilir. Alıcı, bu
verilerin hassas mahiyette olabileceğini kabul
eder ve bu verileri kesin olarak gizli tutmayı ve

Eaton tarafından yazılı olarak açıkça izin
verilmediği sürece bunları kullanmamayı
taahhüt eder.
13.2. Taraflar kendi Kişisel Verilerinin işlenmesine
izin verir ve diğer Taraftan ve/veya diğer
Tarafın bağlı kuruluşlarından alınan her türlü
Kişisel Veriyi, ilgili veri koruma mevzuatına
uygun olarak işlemeyi taahhüt eder. Her bir
Taraf, muhasebe, finansman ve/veya sözleşme
yönetimi amaçları doğrultusunda, diğer Tarafın
Kişisel Verileri Avrupa Birliği içinde ve dışındaki
herhangi bir servis sağlayıcıya iletebileceğini
açıkça kabul eder.
14. Mücbir Sebepler
14.1. Eaton’ın
işbu
Hükümlerde
belirtilen
yükümlülüklerini (ödeme yükümlülüğü hariç)
yerine getirmesi Mücbir Sebep teşkil eden bir
Olaydan ötürü önlenir, engellenir veya
geciktirilirse, Eaton’ın yükümlülükleri Mücbir
Sebebin devam ettiği süre zarfında, önlendiği,
engellendiği veya geciktirildiği ölçüde askıya
alınır.
14.2. “Mücbir Sebep Teşkil Eden Olay”. (Eaton
çalışanlarının yaptığı grev, lokavt ve iş ihtilafları
haricindeki) grev, lokavt, iş ihtilaflarını; tedarik
sorunları
ve
gecikmeleri,
Eaton’ın
alt
yüklenicileri ile arasındaki sözleşme ihlali veya
ihtilaflar, doğal afetler, savaş, isyan, halk
ayaklanması, (Eaton çalışanlarının neden
olduğu kötü niyetle verilen zararlar haricindeki)
kötü niyetle verilen zararlar, bir yasaya veya
kararnameye, kurala,
yönetmeliğe
veya
talimata,
,
ambargolara
ve
ticaret
kısıtlamalarına uyma zorunluluğu, kaza, tesiste
arıza oluşması veya makinelerin yangına, sele,
fırtınaya maruz kalması veya işçi, mal ve
nakliye bulmak için harcanan masrafların
artması da dahil ve fakat bunlarla sınırlı
olmaksızın Eaton’ın makul ölçüde kontrol altına
alamayacağı olaylardır.
14.3. Madde 14.2’de tanımlanan bir Mücbir Sebep
Olayının, Ürünlerin içeriklerinin ekonomik
önemini önemli şekilde değiştirmesi ya da
Alıcının işini önemli şekilde etkilemesi
durumunda, sözleşme makul olma ve iyi niyet
ilkelerini dikkate alarak uyarlanacaktır. Bunun
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ekonomik
nedenlerle
makul
olmaması
durumunda, Eaton sözleşmeyi iptal etme
hakkına sahip olacaktır. Eaton’ın sözleşmeyi
iptal hakkını kullanmak istemesi durumunda, bu
olayın etkilerini anladıktan sonra gereksiz bir
gecikme
olmadan
bu
durumu
Alıcıya
bildirecektir; bu durum, teslimat süresi uzatımı
konusunda Alıcıyla mutabakat yapılmış olması
durumunda bile geçerli olacaktır.
15. Gizlilik ve İlanlar
15.1. “Gizli Bilgi”, (yazılı, sözlü, elektronik veya
başka herhangi bir şekilde iletilmiş olmasına
yahut doğrudan veya dolaylı yoldan iletilmiş
olmasına bakılmaksızın) işbu Hükümler ile ve
işbu Hükümlerde veya ilgili başka bir
sözleşmede tasarlanan işlemlerle bağlantılı
olan ve doğası gereği yalnızca bilgiyi alan
Tarafın bilmesi istenen, "gizli" veya "kişiye özel"
işaretleriyle belirtilmiş veya başka şekilde gizli
kılınmış her türlü bilgi veya herhangi bir tarafın
belirli bir meseleye dair gizli bir ilişki içinde
olduğu bir şahısla yürüttüğü ticari işlemlere
veya mali anlaşmalara ilişkin bütün bilgilerdir.
15.2. Hiçbir Taraf, İştirakleri, sahipleri, yöneticileri ve
çalışanlarını da içermek fakat bunlarla sınırlı
kalmamak
kaydıyla,
işbu
Hükümlerdeki
yükümlülüklerine
uygun
bir
şekilde
uygulanması dışında bir amaç doğrultusunda,
diğer Tarafın iş veya işletim yöntemlerine veya
Ürünlere ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak
aldığı veya elde ettiği herhangi bir ticaret sırrını
veya başka herhangi bir Gizli Bilgiyi, öncesinde
bilgi veren tarafın yazılı iznini almaksızın
kullanmayacak,
üçüncü
taraflara
açıklamayacak veya üçüncü taraflara kullanım
veya açıklama izni vermeyecek yahut işbu
Hükümlerde anılan muamelelere ilişkin umumi
ilan, haberleşme veya sirküler yapmayacaktır.
Bu
yükümlülük,
Ürünlerin
tedariklerinin
tamamlanmasından sonra da 5 (beş) yıl süreyle
yürürlükte kalacaktır, ancak bu yükümlülük
aşağıdaki şartlara tabi bilgiler için geçerli
olmayacaktır; (i) bilgiyi alan Tarafa açıklandığı
zamanda zaten kamuya mal olmuş olan veya
bilgiyi alan Tarafa açıklanmasının ardından
bilgiyi alan Tarafın hatasından kaynaklanmayan
sebeplerden ötürü kamuya mal olmuş bilgiler;
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(ii) bilgiyi alan Tarafa iletildiği zamanda
herhangi bir güven yükümlülüğünden ari olmak
üzere halihazırda bilgiyi alan Tarafın elinde
bulunan bilgiler; (iii) bilgiyi açıklayan Tarafın
Gizli Bilgisine veya üçüncü bir tarafa sır olarak
verilen ve ilgili tarihte düzenlenen yazılı
kayıtlarla ispat edilen diğer bilgilere atıfta
bulunmaksızın bilgiyi alan Tarafça veya bilgiyi
alan Tarafın İştiraklerince bağımsız olarak
üretilen bilgiler; (iv) kanunun, Taraflardan
herhangi birinin tabi olduğu veya kabul ettiği
kotasyon veya borsa kuruluşunun koyduğu
kurallara göre, sadece Gizli Bilgi olarak ifşa
edilmesi kesinlikle gerekli olan bilgiler; veya (v)
bilgiyi
alan
Tarafın,
kısıtlamaya
tabi
tutulmaksızın
bilgiyi
açıklama
yetkisiyle
donatılan üçüncü taraftan yasal yollarla elde
ettiği bilgiler.
15.3. Bilgiyi açıklayan Taraf, bilgiyi alan Tarafın Gizli
Bilgilerde yaptığı hatalardan veya eksikliklerden
veya bilgiyi alan Tarafın işbu Hükümler
uyarınca açıklanan Gizli Bilgiye dayanarak
verdiği kararlardan mesul tutulmayacak veya
bu
konuda
herhangi
bir
sorumluluk
taşımayacaktır. Ürünler ile ilgili olarak açıklanan
Gizli Bilginin doğru ve eksiksiz olması
konusunda (açıkça belirtilen, zımni veya yasal)
hiçbir teminat verilmez.
16. Geçerli Hukuk ve Yargılama Yetkisi
16.1. İşbu Hükümler ve işbu Hükümlerden doğan
veya işbu Hükümler ile ilişkili olarak ortaya
çıkan yorumlar ve akdi veya akdi olmayan
yükümlülükler, kanunlar ihtilafı kurallarına
bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
göre uygulanacak ve yorumlanacaktır.
16.2. İşbu Hükümlerdan doğan veya doğrudan veya
dolaylı olarak işbu Hükümler ile alakalı olarak
ortaya çıkan ihtilaflar, yanlızca İstanbul
(Anadolu Yakası) Mahkemeleri ve İcra Daireleri
tarafından çözülecektir.
17. Genel
17.1. Şayet işbu Hükümlerin herhangi bir hükmü
geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, söz
konusu hüküm (geçersiz veya uygulanamaz
olduğu ölçüde) işbu Hükümlerin geri kalan
hükümlerinin
geçerliliğini
etkilemeksizin
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hükümsüz sayılacak ve işbu Hükümlere dâhil
edilmemiş olarak kabul edilecektir. Bu takdirde
Taraflar, hükümsüz veya uygulanamaz olan
hükmün amaçlanan etkisine mümkün olan en
yakın etkiyi taşıyan geçerli ve uygulanabilir bir
hükümle
ikame
edilmesi
için
mantık
çerçevesindeki bütün çabayı gösterecektir.

17.2. Alıcı,
öncesinde
Eaton’ın
yazılı
iznini
almaksızın, işbu Hükümler altında sahip olduğu
hakların veya yükümlülüklerin tamamını veya
bir kısmını devir veya temlik etmeyecektir veya
yetkilendirme
veya
taşaron
anlaşması
yapmayacaktır. Eaton, öncesinde Alıcının yazılı
iznini almaksızın, işbu Hükümler altında sahip
olduğu hakların veya yükümlülüklerin tamamını
veya bir kısmını devir veya temlik edebilir veya
yetkilendirme veya taşaron anlaşması yapabilir.
17.3. İşbu Hükümlerde veya yasalarca tanınan
hakların veya çözüm yollarının uygulanmaması
veya uygulamada gecikilmesi halinde, söz
konusu haktan veya çözüm yolundan yahut
diğer haklardan veya çözüm yollarından feragat
edildiği
anlamına
gelmeyecektir.
İşbu
Hükümlerde veya yasalarca tanınan bir hakkın
veya çözüm yolunun tek başına veya kısmen
icra edilmesi, söz konusu hakkın veya çözüm
yolunun yahut başka hakların ve çözüm
yollarının icrasına engel teşkil etmez.
17.4. Bu kapsamda yapılacak tüm bildirimler, ilgili
Tarafın kayıtlı ofisine ya da merkez iş adresine,
kayıtlı posta (iadeli taahhütlü) ya da faks ile
gönderildiğinde usulünce gönderilmiş kabul
edilecektir.
Kayıtlı
postayla
yollanan
bildirimlerin gönderimden yedi gün sonra ve
faks ile gönderilenlerin de gönderimden
yirmidört (24) saat sonra alındıkları kabul
edilecektir.Türk Ticaret Kanunu madde 18/3’e
uygun olarak feshe veya sözleşmenin ihlaline
ilişkin ihtarlar noter aracılığıyla,taahhütlü
mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza
kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile
yapılır.
17.5. İşbu Sözleşmenin Türkçe versiyonu ile
herhangi bir dildeki çevirisi arasında çelişki
olması durumunda, işbu Sözleşmenin Türkçe
versiyonu geçerli olacaktır.

