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Microsoft Satınalma Siparişi Hüküm ve Şartları (“SS”) 

1. Kabul ve Yürürlük. İşbu SS, Satınalma Siparişini düzenleyen Microsoft tüzel kişisi (“Microsoft”) ve işbu belgede 

belirtilen tüzel kişi (“Tedarikçi”) arasındadır ve aşağıdakileri kapsar: 

a. Mallar: yazılımların ve maddi malların satın alımı 

b. Hizmetler: hizmetlerin satın alımı/siparişi 

c. Teslim Edilebilir Öğeler: Hizmetler kapsamında veya Hizmetlerin ve malların teslim edilmesinin bir parçası 

olarak, Tedarikçi (veya Tedarikçinin bir alt yüklenicisi) tarafından Microsoft için geliştirilen tüm fikri 

mülkiyetler (“FM”) veya diğer iş ürünleri ilgili fikri mülkiyetler hukukuna gore tanımlanan “ücret karşılığı 

yapılan iş” kapsamındadır. 

İşbu SS, Tedarikçinin faaliyetinin başlangıcı veya Tedarikçinin aşağıdaki imza tarihinden hangisi daha önceyse o tarih 

itibariyle yürürlükte olur. Aşağıdaki Bölüm 2'de ifade edilen durumlar haricinde Tedarikçinin işbu SS’ni kabulü, karşı 

teklif olmadan bu hükümlerle ve şartlarla açıkça sınırlıdır. 

2. Diğer Anlaşmalarla İlişki. İşbu SS’nin hükümleri ve koşulları, aşağıdaki durumlar haricinde, Microsoft ile Tedarikçi 

arasındaki eksiksiz ve yasal olarak bağlayıcı anlaşmaya aittir: 

a. Tarafların, işbu SS’nin tarihinde yürürlükte olan ve işbu SS ile siparişi verilen Mallara ve/veya Hizmetlere 

uygulanan bir Microsoft Ana Tedarikçi Anlaşması dahil, karşılıklı olarak bir anlaşma yapmış olması ve/veya 

söz konusu anlaşmanın, tarafların işbu SS’ne tabi olan ilişkileri için uygulanması durumunda, söz konusu 

anlaşmanın hükümleri kapsama dahil edilir. İşbu SS ve söz konusu anlaşma arasında bir uyuşmazlık olması 

durumunda, söz konusu anlaşmanın koşulları geçerli olacaktır. Işbu PO’nun amacına uygun olarak, 

yazılımların hizmet veya platform olarak sağlandığı durumlarda oldugu gibi Microsoft’un hizmetlere giriş ve 

kullanma için kabul ettiği online hüküm ve şartlar, hiç bir şekilde karşılıklı olarak kabul edilmiş anlaşma 

kapsamına girmez, SS’nin hükümlerinin yerini almaz, ve SS hükümlerinde ilave veya değişiklik yapmaz. 

b. İşbu Satınalma Siparişi için benzer veya aykırı hükümleri olan çok sayıda anlaşmanın geçerli olması 

durumunda, taraflar, içerik ve şartlar açısından mantıksız, ölçüsüz veya yasa gereği yasaklanmış olmadığı 

sürece, işbu SS için Microsoft'a en uygun gelen koşulların geçerli olacağını kabul eder.  

c. Yukarıda Madde 2'de belirtilenler haricinde ve Madde 8'de açıklanan değişikliklerden ve Madde 12'deki 

Fesih hükümlerinden ayrı olarak, taraflar karşılıklı olarak yazılı bir belge akdetmediği sürece, işbu SS’nin 

yerini ek veya farklı hükümler (örneğin, online hüküm ve anlaşmalar) almayacaktır. 

3. Ürünlerin veya Teslim Edilenlerin Paketlenmesi, Gönderilmesi ve Geri İadeleri. İşbu SS’nde özellikle başka şekilde şart 

koşulmadıkça:  

a. Paketleme. 

(1) Ağırlığa göre fiyat sadece net ağırlığı içerecektir;  

(2) Tedarikçi, kutulama, kasaya yerleştirme, taşıma hasarı, nakil veya depolama gibi paketleme veya 

gönderim öncesi maliyetleri Microsoft'a yansıtmayacaktır.  

b. Gönderim. 

(1) Tedarikçi, tüm konteynerlerde gerekli taşıma ve gönderim bilgilerini, SS numaralarını, gönderim 

tarihini ve alıcının ve göndericinin isimlerini belirtecektir.  

(2) Ayrıntılı bir fatura ve paketleme listesi ve ayrıca yurt içi veya yurt dışı taşıma için gereken diğer 

belgeler, Malların veya Teslim Edilebilir Öğelerin yasal gümrük belgeleri veya kimlikleri her gönderiye 

eklenecektir; 

(3) Microsoft, sipariş edilen en yüksek miktarı aşmamak üzere, teslim alınan miktar için ödeme 

yapacaktır;  

(4) Microsoft veya vekili, liste fazlası gönderileri, Tedarikçinin gönderim talimatları beklenirken geçen 

makul süre boyunca riskleri ve masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere bekletecektir; 

(5) Microsoft, gönderim veya teslimat maliyetlerinden sorumlu olmayacaktır; 

(6) Aksi kabul edilmedikçe, Mallar ve Teslim Edilebilir Öğeler SS tarihinden 10 gün sonra: 

i. Malların ve Teslim Edilebilir Öğelerin, Microsoft tarafından belirtilen teslimat yeriyle aynı 

yetki alanından yola çıkması durumunda, Microsoft teslimat yerine FOB olarak veya 
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ii. Microsoft tarafından belirtilen teslimat yerine teslimatı yapılacak Malların ve Teslim 

Edilebilir Öğelerin sınır ötesi teslimatı için Microsoft tarafından belirtilen teslimat yerine DDP 

(Incoterms 2010) olarak teslim edilecektir ve  

(7) Tedarikçi, belirtilen teslimat yerinde Microsoft tarafından nihai kabul öncesinde Malların veya Teslim 

Edilebilir Öğelerin tamamında veya bir kısmında oluşan tüm kayıp, hasar veya bozulma risklerini 

üstlenecektir. Microsoft, kabul öncesinde çalışanlarının ağır ihmalinin neden olduğu herhangi bir 

kayıptan sorumlu olacaktır.  

c. İadeler. Tedarikçi, liste fazlası gönderi miktarları veya reddedilen öğeler için iadeli gönderi ücretlerinin 

masraflarını üstlenecektir. 

4. Faturalar.  

a. Elektronik fatura kullanılabilir olduğu ölçüde, Tedarikçi ilgili süreci izleyecektir. MS Invoice 

https://einvoice.microsoft.com, Microsoft tarafından alacaklılarına sağlanan, alacaklıların elektronik 

faturaları doğrudan Microsoft'a göndermeye olanak tanıyan bir web tabanlı uygulamadır. MS Invoice aracı, 

elektronik faturaların bire bir gönderimini veya birden çok fatura bulunması durumunda, toplu karşıya 

yüklemeyi destekler. Alacaklı, https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx 

web sitesi üzerinden Microsoft Muaccel Borçlar Yardım Masasına ulaşmalıdır ve faturaları bu süreç 

aracılığıyla gönderememesi durumunda geçerli bir gerekçe sağlamalıdır; Microsoft, bir istisna olarak 

alternatif bir fatura gönderim süreci sağlayacaktır. Fatura aşağıdaki bilgileri içermelidir: SS numarası, parça 

numarası, parça tanımı, miktarlar, birim fiyatlar, genel toplamlar, sevk irsaliyesi numarası, gönderi, şehre ve 

eyalete gönderi, vergiler ve Microsoft tarafından makul olarak istenen diğer tüm bilgiler. Tedarikçi, 

faturalarıyla bağlantılı herhangi bir hatanın araştırılması, raporlanması veya düzeltilmesi konusunda 

Microsoft'a ücret yansıtmayacaktır. Microsoft, elektronik faturalama işlevselliğini Tedarikçiye bir üçüncü kişi 

faturalama hizmet sağlayıcısı aracılığıyla sağlayabilir. Tedarikçi bu tür durumlarda, elektronik faturalama 

sağlayıcısını Tedarikçinin henüz bir asıl fatura teşkil etmeyen fatura verilerini almaya ve sonradan, 

Tedarikçinin “nam ve hesabına” elektronik faturalar düzenlemek için fatura verilerine elektronik imza 

uygulamaya yetkilendirir.  

b. Microsoft, sözlü veya yazılı bildirimde veya kısmi ödemede bulunarak, herhangi bir fatura tutarına itiraz 

edebilir. Microsoft, ilgili faturayı aldıktan sonra 60 gün içinde herhangi bir ihtilaflı tutarı yazılı olarak 

Tedarikçiye bildirmek için ticari açıdan makul her türlü çabayı gösterecektir. Herhangi bir bildirimde 

bulunulmaması veya bir faturanın ödenmiş olması, herhangi bir hak talebinden veya haktan feragat 

anlamına gelmez.  

5. Ödeme Süreleri / Nakit İndirimleri / Denkleştirme / Harcamalar.  

a. Microsoft, Malları ve Hizmetleri kabul ettikten ve doğru ve ihtilafsız faturayı aldıktan sonra (“Oluşturma 

Tarihi”), Microsoft, söz konusu bu fatura için Oluşturma Tarihini takip eden altmışıncı (60) günde veya bu 

tarihten önce ödemeye onay verecektir. 

b. Microsoft, Microsoft'un Malları veya Hizmetleri kabul ettiği tarihi izleyen 120 günden sonra alınan herhangi 

bir faturayı ödemekle yükümlü olmayacaktır.  

c. Bir faturanın ödenmesi işbu SS’nin kabulünü teşkil etmeyecektir ve hataların, eksikliklerin, kusurların veya 

Tedarikçinin işbu SS ilişkin karşılayamadığı diğer gereksinimlerin düzeltilmesine tabidir.  

d. Microsoft, Microsoft'a borçlu olunan tutarları Microsoft'un Tedarikçiye veya Tedarikçinin bağlı kuruluşlarına 

borçlu olduğu tutara mahsup edebilir. Microsoft, mahsuplaştırmadan sonra makul bir süre içerisinde 

Tedarikçiye bildirimde bulunacaktır. 

e. Aksi kabul edilmedikçe, Tedarikçi, işbu SS kapsamında Malları sağlamasından veya Hizmetleri 

gerçekleştirmesinden doğan tüm masraflardan sorumludur. 

6. Vergiler.  

a. Aşağıda aksi belirtilmedikçe, Microsoft tarafından Tedarikçiye ödenecek tutarlara vergi dahil değildir. Net 

gelir vergileri veya brüt hasılat vergileri, imtiyaz vergileri ve mülk vergileri dahil, Tedarikçinin yasal olarak 

ödemekle yükümlü olduğu vergilerin sorumluluğu Microsoft'a ait değildir. Microsoft, işbu SS dolayısıyla borçlu 

olduğu ve yasaların Tedarikçinin Microsoft'tan tahsil etmesini gerektirdiği tüm satış, kullanım veya katma 

değer vergilerini Tedarikçiye ödeyecektir.  

b. Microsoft'un Tedarikçiye geçerli bir muafiyet sertifikası sağlaması durumunda, Tedarikçi söz konusu sertifika 

kapsamında olan vergileri tahsil etmeyecektir.  

c. Tedarikçi, Tedarikçinin vergilerine ilişkin tüm hak taleplerine, maliyetlere (makul avukatlık ücretleri dahil) ve 

sorumluluklara karşı Microsoft'u tazmin edecek ve sorumlu tutmayacaktır.  

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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d. Yasaların, Tedarikçiye yapılan ödemelerden gelen vergilerde Microsoft'un stopaj yapmasını gerektirmesi 

durumunda, Microsoft bu vergilerde stopaj yapabilir ve bunları ilgili vergi dairesine ödeyebilir. Microsoft, bu 

tür vergiler için Tedarikçiye resmi bir alındı makbuzu iletecektir. Microsoft; yasalarca izin verilen ölçüde 

stopaja tabi tutulan tüm vergileri en aza indirmek için makul çabayı gösterecektir. 

7. Teftiş ve Kabul. 

a. Ürünler ve Hizmetler, işbu SS’ndeki standartlara ve şartnamelere uymalıdır. Tedarikçinin SS standartlarına ve 

özelliklerine uymaması durumunda, Microsoft işbu SS’ni iptal edebilir.  

b. Tüm Mallar ve Hizmetler, üretim dönemi ve son kabul öncesi dahil olmak üzere herhangi bir zamanda ve 

herhangi bir yerde Microsoft tarafından teftişe ve teste tabi tutulacaktır. Microsoft'un Tedarikçinin 

tesislerinde teftiş veya test gerçekleştirmesi durumunda, Tedarikçi ek ücret olmadan, Microsoft'un teftiş 

görevlilerinin güvenliği ve kolaylığı için makul tüm olanakları ve yardımı sağlayacaktır. Son teftişten ve 

kabulden önce herhangi bir testin ya da teftişin yapılmış veya yapılmamış olması, Tedarikçiyi kusurlara veya 

işbu SS’nin gerekliliklerini karşılamamaya yönelik sorumluluktan kurtarmayacaktır. 

c. İşbu SS kapsamında sunulan herhangi bir öğenin malzeme veya işçilik bakımından kusurlu olması veya 

gereksinimlere uygun olmaması durumunda Microsoft, ilgili öğeyi düzeltmeden reddedebilir, bunun belirtilen 

bir zaman içerisinde düzeltilmesini talep edebilir, bunu fiyat düzeltmesi karşılığında kabul edebilir veya tam 

bedelini alacak kaydederek ilgili öğeyi Tedarikçiye iade edebilir. Microsoft Tedarikçiye bildirimde 

bulunduğunda Tedarikçi, reddedilen veya düzeltme gerektiren herhangi bir öğeyi masrafları kendine ait 

olmak üzere derhal değiştirecek veya düzeltecektir. Microsoft'un talebinden sonra Tedarikçinin, kusurlu bir 

öğeyi teslimat programı dahilinde derhal değiştirmemesi veya düzeltmemesi durumunda, Microsoft kendi 

takdiriyle (i) söz konusu öğeyi değiştirebilir veya düzeltebilir ve bunlardan kaynaklanan masraflar için 

Tedarikçiyi borçlandırabilir, (ii) ek bildirim olmadan işbu SS’ni kusur nedeniyle feshedebilir, masrafları 

Tedarikçiye ait olmak üzere reddedilen öğeyi Tedarikçiye iade edebilir ve Tedarikçi, iade edilen öğeler için 

Microsoft tarafından ödenen tüm tutarları derhal geri ödeyecektir veya (iii) fiyatta indirim talep edebilir.  

d. Önceden yapılan teftişlere veya ödemelere bakılmaksızın, tüm Mallar ve Hizmetler, teslimattan veya 

uygulamadan sonra makul bir süre içinde Microsoft tarafından belirtilen yerde son teftişe ve kabul işlemine 

tabi tutulacaktır. Tüm teftiş işlerinin kayıtları, işbu SS’nin uygulanması sırasında ve Microsoft'un belirlediği ek 

süre boyunca eksiksiz şekilde tutulacak ve Microsoft'a sunulacaktır. 

8. Değişiklikler. Microsoft, e-posta yoluyla bildirim de dahil yazılı bildirimde bulunarak ve Tedarikçi garantörlerine, alt 

yüklenicilerine veya devralanlarına herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Tedarikçinin uygulamasını askıya alabilir, 

sipariş edilen miktarları artırabilir veya azaltabilir ya da Microsoft'un makul ticari ihtiyaçlarına yönelik değişiklikler 

yapabilir (her biri “Değişim Siparişi”). Karşılıklı olarak kabul edilmediği sürece, bir Değişim Siparişi, Değişim Siparişi 

tarihinden önce; zamanında ve eksiksiz şekilde teslim edilen Malları ve Hizmetleri değiştirmek için 

uygulanmayacaktır. Herhangi bir değişikliğin, Tedarikçinin uygulamasının maliyetinde veya uygulaması için gereken 

sürede bir artışa veya azalmaya neden olması durumunda, Microsoft'un yazılı olarak onay vermesi şartıyla, fiyat veya 

teslimat programında ya da her ikisinde adil bir düzenleme yapılabilir. 

9. Araçlar ve Donanım. Microsoft'a sunulan, Microsoft tarafından ödenen veya Microsoft'un borçlandırıldığı Malları ve 

Hizmetleri sağlamada kullanılmak üzere Tedarikçi tarafından elde edilen teknik özellikler, teknik resimler, aletler, 

boyalar, kalıplar, tamamlayıcı bileşenler, modeller, freze bıçakları, elektrotlar, punçlar, çizimler, ekranlar, bantlar, 

şablonlar, özel test donanımları, ölçüm aletleri, içerikler, veriler ve yazılımlar dahil tüm aletlerin, ekipmanların veya 

malzemelerin Microsoft'un mülkiyetinde kalacakları veya Microsoft'un mülkü haline gelecekleri kabul edilecek, 

bunlar gizli bilgi olarak değerlendirilecek ve herhangi bir talep üzerine derhal ve Microsoft'a maliyeti olmaksızın, 

Tedarikçi tarafından Microsoft'un Madde 3'te belirtmiş olduğu teslimat yerine normal aşınma ve yıpranma hariç 

olmak üzere iyi durumda teslim edilecektir. Tedarikçi, Microsoft’un yazılı ön onayı olmadan, öğelerin ve bilgilerin, 

Microsoft için olanlar haricinde başka bir iş veya herhangi bir materyalin ya da parçanın üretimi için 

kullanılmayacağını garanti etmektedir.  

10. Tarafların ilgili FM’nin mülkiyeti ve kullanımı. 

a. Tarafların her biri; kendi önceden mevcut FM’iyle ve işbu SS kapsamında yer alan Ürünlerin ve Hizmetlerin 

haricinde geliştirilen tüm FM’lerle ilgili tüm haklara sahip olacak ve bunları sürdürecektir.  

b. Yalnızca Teslim Edilebilir Öğelerle ilgili olarak: Microsoft, Hizmetlerin teslimi sırasında Tedarikçi tarafından 

oluşturulan tüm fikri mülkiyet hakları, herhangi bir biçimdeki tüm ortamlar, donanımlar ve diğer maddi 

materyaller dahil tüm Teslim Edilebilir Öğelerin sahibi olacaktır. Teslim edilebilir öğelerle ilgili olan veya 

kullanılacak olan yazılı veya isteğe göre uyarlanmış veya rapor şeklindeki herhangi Tedarikçi ürün veya 

hizmeti Teslim Edilebilir Öğe sayılacaktır. 
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c. Teslim Edilebilir Öğenin “kiralık yapılan iş” olarak nitelendirilmemesi durumunda Tedarikçi, Teslim Edilebilir 

Öğelere ilişkin tüm hakları, mülkiyeti ve faydaları Microsoft'a, devreder. Tedarikçi, Teslim Edilebilir Öğelerdeki 

tüm manevi haklarından feragat eder.  

d. Tedarikçinin herhangi bir Tedarikçi veya üçüncü kişi FM hakkını herhangi bir Mal veya Hizmette kullanması 

durumunda Tedarikçi, kendine ait FM hakkına sahip olmaya devam eder. Tedarikçi, Microsoft'un işbu 

belgede Madde 10 kapsamındaki FM çıkarlarıyla tutarlı olarak kullanması için Microsoft'a, mevcut ve ileride 

mevcut olabilecek tüm FM kapsamında; dünya çapında, münhasır olmayan, kalıcı, iptal edilemez, telifsiz, 

bedelinin tamamı ödenmiş hak ve lisans verecektir. 

e. Microsoft FM’i.  

(1) Tedarikçi, Hizmetleri yerine getirmek üzere Microsoft tarafından veya Microsoft adına veya herhangi 

bir bağlı şirketi adına Tedarikçi tarafından sağlanan (donanım, yazılım, kaynak kodu, belgeler, 

yöntem bilim, teknik ihtisas, işlemler, teknikler, fikirler, kavramlar, teknolojiler ve veriler dahil) 

maddi veya manevi materyaller anlamına gelen “Microsoft Materyallerini” alabilir. Microsoft 

Materyalleri, Hizmetlerin bir parçası olarak yukarıda anılan materyallerin, ticari markaların ve 

herhangi bir Tedarikçi veri tabanına girişi yapılan tüm verilerin her türlü değişikliklerini veya türev 

işlerini içerir. Microsoft Materyalleri bu SS’nin dışında veya bağlantılı olmayan Tedarikçi tarafından 

elde edilen Microsoft ürünlerini kapsamaz. 

(2) Microsoft, Tedarikçiye Microsoft Materyallerini kopyalama, kullanma ve dağıtmaya yönelik münhasır 

olmayan, alt lisanslama hakkı vermeyen (onaylanmış alt yükleniciler haricinde) iptal edilebilir bir 

lisans vermektedir.  

(3) Microsoft, Microsoft Materyalleri ve ilgili FM hakkı üzerindeki diğer tüm çıkarlarını korumaktadır. 

Tedarikçinin Microsoft Materyallerini, gerektiğinde hizmetlerin ve malların yerine getirilebilmesi için 

onaylanmış alt yükleniciler dışında alt lisanslama hakkı bulunmamaktadır. Eğer Microsoft 

Materyalleri ayrı bir lisansla birlikte gelirse, o zaman bu lisansın hükümleri de geçerli olacaktır.  

(4) Tedarikçi, Microsoft Materyallerini kayba veya hasara, hırsızlığa ya da ortadan kaybolmaya karşı 

korumak üzere makul önlemleri alacaktır.  

(5) SS Tedarikçi, sona erme veya fesih üzerine, tüm Microsoft Materyallerini derhal iade edecektir.  

(6) Tedarikçinin Microsoft Materyallerini Kullanımı ile ilgili olarak: 

i. Tedarikçi, Microsoft tarafından izin verilmesi haricinde Microsoft Materyallerini 

değiştirmeyecek, tersine mühendislik işlemine tabi tutmayacak, kaynak koda 

dönüştürmeyecek veya assembler diline çevirmeyecektir; 

ii. Tedarikçi, Microsoft Materyalleri dahilindeki, üzerinde mülkiyet hakları bulunan bildirimleri 

ve lisansları olduğu gibi bırakacak ve değiştirmeyecek veya karartmayacaktır; 

iii. Microsoft, Microsoft Materyalleri için teknik destek, bakım veya güncelleme sağlamak 

zorunda değildir; 

iv. Tüm Microsoft Materyalleri, garanti olmaksızın “olduğu gibi” sunulmaktadır ve 

v. Tedarikçi, Tedarikçinin (veya alt yüklenicinin) bakımı, gözetimi veya denetimi altındaki 

Microsoft Materyallerinin kayıp, hasar, yetkisiz erişim veya kullanım ya da hırsızlık veya 

ortadan kaybolma riskini üstlenmektedir. 

f. FM Haklarının Verilmesi. 

Lisans Erişim ve Kullanma. 

(1) Lisans. Tedarikçi, ayrı bir lisansa tabi olmayan (yüklü uygulamalar dahil) yazılım veya diğer fikri 

mülkiyet içeren tüm Mallar için Microsoft'a ve bağlı kuruluşlarına (hizmetlerin yerine getirilmesinde 

görevli Microsoft ve bağlı kuruluş çalısanlarına, yüklenicilerine, danışmanlarına, dış kaynak 

kullanıcılarına ve stajyerlerine) (i) dünya çapında, iptal edilemez, münhasır olmayan, kalıcı, bedelinin 

tamamı ödenmiş ve telifsiz (ii) anlaşma süresince hizmetlere (uygulanabildiği yerde) erişim ve 

kullanım için, her durumda Microsoft’un ticari hedeflerine uygun olarak, dünya çapında, münhasır 

olmayan, sınırsız bedelinin tamamı ödenmiş ve telifsiz lisans vermektedir. Lisans, Microsoft'un söz 

konusu yazılımı, FM’i ve Hizmetleri Mallarla bağlantılı olarak kullanmasına olanak sağlar. 

Microsoft'un, Malları bir Microsoft bağlı kuruluşuna, Microsoft üçüncü kişi hizmet sağlayıcısına veya 

halef bir sahibe satış veya kiralama ile devretmesi durumunda, Microsoft bu lisansı devredebilir. 

(2) Aktarılan garantiler ve tazminatlar. Tedarikçi, üçüncü kişi üreticilerin ve lisans verenlerin Mallara 

ilişkin tüm garantilerini ve tazminatlarını Microsoft'a devreder ve aktarır. 
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g. Mallara ilişkin mülkiyet (yazılım dışında), son kabulde Tedarikçiden Microsoft'a geçer. 

11. Beyanlar ve Garantiler. Tedarikçi aşağıdakileri beyan ve garanti eder: 

a. işbu SS’yi imzalamak ve buna uygun şekilde hareket etmek için tüm haklara ve yetkiye sahip olduğunu; 

Tedarikçinin uygulamasının, kendisi ile herhangi bir üçüncü kişi arasındaki hiçbir anlaşmayı veya 

yükümlülüğü ihlal etmeyeceğini;  

b. hizmetler profesyonelce gerçekleştirilecek ve yüksek sınıfta, yapıda ve kalitede olacaktır.  

c. Microsoft'a tüm Malları ve Hizmetleri, (i) tasarımda, işçilikte ve materyallerde herhangi bir kusur olmadan, (ii) 

herhangi bir telif yükümlülüğü olmadan ve (iii) herhangi bir inşaat ipoteği veya başka tür yasal ipotek ya da 

teminat hakkı veya taahhüt olmadan sunacağını;  

d. İşbu SS kapsamında Microsoft'a sunulan Malların, Hizmetlerin, Teslim Edilebilir Öğelerin ve tüm Tedarikçi 

IP'lerinin veya üçüncü kişi IP'lerinin: 

(1) Tümüyle veya kısmen, bir Hariç Tutulan Lisansa tabi olmadığını; “Hariç Tutulan Lisans”, kullanmanın, 

değiştirmenin ve/veya dağıtmanın bir koşulu olarak, yazılımın veya onunla bağlantılı olan ve/veya 

birlikte dağıtılan diğer bir yazılımın (a) kaynak kodu biçiminde ifşa edilmesi veya dağıtılması, (b) 

türev işler yapmak için lisanslanması veya (c) ücretsiz olarak yeniden dağıtılabilir olmasını gerektiren 

ve  

(2) Teslim Edilebilir Öğelere eklenen veya bunlardan türetilen herhangi bir Microsoft IP'sinin, ürünün, 

hizmetin veya herhangi bir Tedarikçi IP'sinin veya Microsoft'a lisanslanmış üçüncü kişi IP'sinin 

herhangi bir üçüncü kişiye lisanslanmasını veya herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmasını gerektiren 

lisans koşullarına tabi olmayacağını; 

e. İşbu SS kapsamında Microsoft'a sunulan Malların, Hizmetlerin, Teslim Edilebilir Öğelerin ve tüm Tedarikçi 

IP'lerinin veya üçüncü kişi IP'lerinin:  

(1) Tedarikçinin bilgisi dahilinde, herhangi bir üçüncü kişinin herhangi bir patentini, telif hakkını, ticari 

markasını, ticari sırrını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini ya da 

(2) Herhangi bir Malı, ürünü, hizmeti veya başka herhangi bir yazılımı veya Microsoft'un ağını ya da 

sistemlerini geriletecek veya bozacak herhangi bir virüs veya başka kötü amaçlı kod içermediğini; 

f. Tedarikçinin yerel, eyalet, devlet veya yabancı; ilgili tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uyacağını; 

g. Tedarikçinin, ABD İhracat İdaresi'nin Düzenlemeleri, Uluslararası Silah Kaçakçılığıyla Mücadele 

Düzenlemeleri, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Denetimi Ofisi'nin yaptırım programlarına ve 

ABD'nin ve başka ülkelerin ihracat mevzuatına tabi olan Mallara ve Hizmetlere erişim dahil, işbu SS ‘ne konu 

olan Mallara ve Hizmetlere ve ilgili teknolojilere ABD ve diğer devletler tarafından uygulanan son kullanıcı, 

son kullanım ve varış noktası kısıtlamalarına uyacağını beyan ve garanti eder. Ek bilgi için bkz. 

http://www.microsoft.com/exporting: ve  

h. Tedarikçi, ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleriyle Mücadele Kanunu (“Yolsuzluk Yasaları”) dahil olmak üzere, 

rüşvet, yozluk, yanlış defter ve kayıt tutma, yetersiz iç denetimler ve kara para aklama karşıtı, ilgili tüm 

yasalara uyacak ve kendi çalışanlarına tüm bunlara ilişkin eğitim sağlayacaktır. Tedarikçi, Microsoft'tan 

gelecek herhangi bir işi sağlama alma veya işbu SS dahil, ancak bununla sınırlı olmamak şartıyla Microsoft 

ile yapılan veya Microsoft'un talep ettiği herhangi bir sözleşmenin koşulları, şartları veya uygulanmasıyla 

bağlantılı olarak veya bunları değiştirmesi için söz konusu kişiyi etkilemek amacıyla, Microsoft'un hiçbir 

çalışanına, vekiline veya temsilcisine bağış teklif etmeyecektir veya bağışta bulunmayacaktır.  

12. Fesih. Microsoft, işbu SS’ni nedenli veya nedensiz olarak feshedebilir. Fesih, yazılı bildirim itibariyle yürürlüğe girer. 

Haklı sebebe dayanmaksızın feshetmesi durumunda Microsoft'un tek yükümlülüğü, aşağıdakiler için ödeme 

yapmaktır: 

a. Feshin yürürlük tarihinden önce kabul ettiği Teslim Edilenler veya Ürünler ya da  

b. Gerçekleştirilen Hizmetler, burada Microsoft feshin yürürlük tarihinden sonraki faydaları alıkoyar. 

13. Gizlilik ve Veri Koruma. Tedarikçi, Hizmetlerin gerçekleştirilmesi veya Mal sağlama Hizmetinin bir parçası olarak 

herhangi bir Kişisel Veriyi veya Gizli Bilgiyi İşlemden geçirirse, Tedarikçi aşağıdaki şartlara uymayı kabul eder: (a) 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx adresinde 

bulunan en güncel Tedarikçi Veri Koruma Düzenlemelerine ("DPR") uymak; ve (b) Kişisel Veri İşleme için, Genel Veri 

Koruma Düzenlemeleri de dahil olmak üzere, veri koruma yasalarına uyumlu olarak işbu SS’ni tamamlayan 

Microsoft'un Ek Sözleşmesini imzalamak. "İşleme" otomatik yöntemlerle yapılmış olsun veya olmasın toplama, kayıt, 

organizasyon, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, alma, danışma, kullanım, iletim yoluyla açıklama, 

dağıtma gibi veya hizalama kombinasyon, kısıtlama silme veya imha gibi diğer yollarla kullanılabilir hale getirme 

http://www.microsoft.com/exporting
http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
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seklinde Kişisel Veriler üzerinde gerçekleşebilecek herhangi bir işlem veya işlem dizisi anlamına gelir. "İşleme", 

"İşlemeler" ve "İşlenmiş" ifadelerinin anlamları buna uygun gelen karşılıklarda olacaktır. "Kişisel Veriler", belirlenmiş 

veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili herhangi bir bilgiyi ("ilgili kişileri") ifade eder. Belirlenebilen gerçek kişiler, 

doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir belirleyiciye kimlik numarası, yer bilgisi, çevrimiçi tanımlayıcı yoluyla atif 

yaparak veya gerçek kişiye ozgu fiziksel psikolojik genetik, zihinsel ekonomik kültürel ya da gerçek kişinin toplumsal 

bilgilerinin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen kişileri ifade eder. 

14. Tedarikçi Yönergelerine ve Davranış Kurallarına. Tedarikçi, en güncel Tedarikçi Yönergelerine ve Davranış Kurallarına 

uyacaktır. http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx.  

15. Erişilebilirlik. Microsoft için geliştirilen veya Microsoft'a sağlanan cihazlar, ürünler, web siteleri, web tabanlı 

uygulamalar veya çevrimiçi içerikler yasalarca belirlenen veya Microsoft tarafından şart koşulan erişilebilirlik 

gereksinimlerine uyacaktır. Tedarikçi tarafından geliştirilen, sağlanan veya bakımı yapılan hizmetlerle ilgili web 

sitelerinin, uygulamaların veya içeriklerin Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri 2.0 Düzey A ve AA Başarı Kriterlerine 

(“WCGA 2.0 AA”) uyduğunu kabul eder. Aynı zamanda, ISO/IEC 40500:2012 olarak standartlaştırılmış olan WCAG 

2.0, http://www.w3.org/TR/WCAG20/adresinde, WCAG'ye genel bakış belgesi http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.  

16. Feragat Olmaması. Microsoft'un herhangi bir hakkı ya da yasal başvuru yolunu kullanmakta gecikmesi ya da 

kullanmaması, söz konusu veya bir başka haktan ya da yasal başvuru yolundan feragat etmesiyle 

sonuçlanmayacaktır. 

17. İflas, Kar Kaybı, Ziyan Bedeli.  

a. Tasfiye veya iflas kararı alınması, iflasta ihtiyati haciz başvurusu yapılması veya taraflardan herhangi biri 

tarafından alacaklılar yararına bir görevlendirme yapılması, işbu SS’nin ciddi biçimde ihlali olarak kabul 

edilecektir. İşbu Satınalma Siparişi bakımından “Tasfiye”: (a) İlgili tarafın borçlarının, her biri adil şekilde 

belirtilmiş olan varlıklarını aşması ya da (b) ilgili tarafın işle ilgili borçlarını zamanında ve işin düzenli seyri 

içerisinde ödeyememesi anlamına gelir. 

b. Sorumluluğun sınırlanması. MADDE 19'DA BELİRTİLEN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ HARİCİNDE, 

ÖNGÖRÜLEBİLEN VEYA ÖNGÖRÜLEMEYEN, SORUMLULUĞUN; SÖZLEŞME İHLALİNE, HAKSIZ FİİLE, KUSURSUZ 

SORUMLULUĞA, GARANTİLERİN İHLALİNE VEYA BAŞKA BİR ŞEYE DAYALI OLMASINA BAKILMAKSIZIN VE SÖZ 

KONUSU TARAFIN BU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMASINA 

RAĞMEN, İŞBU SS’NDEN KAYNAKLANAN DOLAYLI ZARARLAR, NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR, ÖZEL 

ZARARLAR, MADDİ ZARARDAN AYRI ZARARLAR YA DA CEZA GEREKTİREN ZARARLAR (VERİ, KAZANÇ 

VE/VEYA KÂR KAYBINA İLİŞKİN ZARARLAR DAHİL) BAKIMINDAN TARAFLARIN İKİSİ DE BİRBİRİNE KARŞI 

SORUMLU OLMAYACAKTIR. 

18. Alt Sözleşme Yapmak. Tedarikçi, Microsoft'un yazılı ön onayı olmadan, herhangi bir Malı veya Hizmeti sunmak için 

herhangi bir üçüncü tarafla alt sözleşme yapmayacaktır. 

19. Tazmin. Tedarikçi, (a) işbu SS kapsamında Microsoft'a sağlanan Mallardan ve Hizmetlerden kaynaklanan herhangi bir 

üçüncü kişi FM’nin veya diğer mülkiyet haklarının gerçek veya sözde ihlaline, (b) gerçek olması durumunda, buraya 

dahil edilen herhangi bir Tedarikçi garantisinin veya Madde 13’ün bir ihlalini oluşturacak olan herhangi bir hak 

talebine, (c) Tedarikçi veya Tedarikçinin vekilleri, çalışanları veya alt yüklenicileri tarafından ilgili yasalara, kurallara 

veya düzenlemelere uyulmaması yönündeki her türlü eylem, bunlara uymanın ihmal edilmesi veya bunlara 

uyulmaması (d) gizlilik yükümlülüklerinin herhangi bir ihlaline ve (e) Tedarikçinin veya Tedarikçinin alt yüklenicilerinin; 

herhangi bir kişinin yaralanması veya ölümü ya da maddi veya gayri maddi mülkün kaybı, ortadan kaybolması veya 

zarar görmesi ile sonuçlanan ihmalkar veya kasıtlı eylemleri ve ihmalleri ve (f) dayanağına bakılmaksızın, 

Tedarikçinin çalışanlarının, bağlı kuruluşlarının veya alt yüklenicilerinin herhangi bir hak talebine yönelik tüm 

iddialara, taleplere, kayıplara, harcamalara, zararlara ve davalara karşı ve her olayda sulh anlaşmalarının, varılan 

hükümlerin ve makul avukatlık ücretlerinin ödenmesini de içermek ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Microsoft'u 

ve Microsoft’un bağlı şirketlerini tazmin edeceğini, savunacağını ve Microsoft'un zarar görmemesini sağlayacağını 

kabul etmektedir. 

20. Sigorta.  

a. Tedarikçi, aşağıdaki sigorta ve asgari limitleri (veya ilgili yerel ülke para biriminde geçerli eşdeğer limitleri) 

sağlayacaktır: (i) Yaralanma ve/veya mal zararı için her olay başına 500.000 ABD Doları limiti bulunan ticari 

genel sorumluluk sigortası (Motorlu Taşıt Sorumluluğu dahil), (ii) her olay başına 100.000 ABD Doları asgari 

limiti bulunan Çalışanların Sorumluluğu sigortası ve (iii) işbu SS ile bağlantılı olarak Tedarikçinin ve/veya 

Tedarikçinin vekillerinin, çalışanlarının veya alt yüklenicilerinin eylemleri için geçerli olan, ilgili ABD İşçi 

Tazminatı ve Meslek Hastalığı Yasaları veya benzeri diğer yasalar veya düzenlemeler kapsamında yer alan 

tüm hak talepleri için kanuni limitler. 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.w3.org/TR/WCAG20/adresinde
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
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b. İşbu SS kapsamındaki Ürünlerin veya Hizmetlerin sağlanmasının Mesleki yükümlülüğe/hata ve ihmal 

yükümlülüğüne neden olması durumunda Tedarikçi, söz konusu yükümlülük için hak talebi başına 

2.000.000 ABD Doları'ndan veya ilgili yerel ülke para birimindeki eşdeğerinden daha az olmayan poliçe 

limitine sahip sigorta kapsamı sağlayacaktır. Sigorta, eğer kapsaması makul olarak ticari açıdan uygunsa, 

üçüncü tarafın mülkiyet haklarının (örneğin ticari markanın ve telif hakkının) ihlalini kapsayacaktır. Tedarikçi, 

işbu SS’nin feshinden veya sona ermesinden sonraki 12 ay içinde, ilk olarak öne sürülen ve sonra da sigorta 

şirketine rapor edilen hak talepleri için ya aktif poliçe kapsamı ya da genişletilmiş bir raporlama dönemi 

sürdürecektir. 

c. Tedarikçi, talep doğrultusunda, gerekli sigorta kapsamının kanıtını Microsoft'a sunacaktır. Microsoft'un, 

Tedarikçinin kapsamının, yükümlülükleri karşılamak için yeterli olmadığını makul biçimde belirlemesi 

durumunda Tedarikçi, hemen ek kapsam satın alacak ve Microsoft'a yazılı bildirimde bulunacaktır.  

21. Gizli konuların ifşa edilmemesi. Tarafların standart bir Microsoft Gizlilik Anlaşması yapmış olması durumunda, söz 

konusu anlaşmanın koşulları geçerli olacak ve işbu SS’ne ilave edilecek ve işbu SS’nin tüm hükümleri ve koşulları ve 

aynı zamanda Microsoft Materyalleri, burada tanımlanan şekilde Gizli Bilgiler olarak kabul edilecektir. Tarafların 

standart bir Microsoft Gizlilik Anlaşması yapmamış olması durumunda Tedarikçi, işbu SS’nin süresi boyunca ve 

bundan sonraki 5 yıl boyunca, Microsoft'un Gizli Bilgilerini sıkı bir gizlilik içinde tutacağını ve kullanmayacağını veya 

üçüncü bir tarafa ifşa etmeyeceğini kabul eder. “Microsoft'un Gizli Bilgileri” terimi, Microsoft veya bağlı şirketleri 

tarafından yazılı veya sözlü olarak gizli olduğu belirtilen veya ifşa edilme durumları kapsamında gizli olarak 

değerlendirilen, kamuya açık olmayan tüm bilgiler anlamına gelir. Microsoft'un Gizli Bilgileri şunları içerir: 

a. İşbu SS’nin hükümleri ve koşulları;  

b. Piyasaya sürülen veya sürülmeyen Microsoft yazılım veya donanım ürünleri;  

c. Herhangi bir Microsoft ürününün pazarlanması veya tanıtımı; 

d. Microsoft'un çalışma politikaları veya uygulamaları; 

e. Microsoft müşterileri veya tedarikçileri; 

f. İşbu SS kapsamında Microsoft tarafından sunulan ya da Malların veya Hizmetlerin sunulması sırasında 

Tedarikçi tarafından elde edilen ya da oluşturulan tüm bilgiler veya Microsoft Materyalleri ya da 

g. Microsoft'un gizli olarak değerlendirmesi gereken, başkalarından alınan bilgilerdir. 

Tedarikçinin Microsoft'un Gizli Bilgilerinin neleri içerdiğiyle ilgili sorularının olması durumunda, Tedarikçi Microsoft'a 

danışacaktır. Microsoft'un Gizli Bilgileri, Microsoft'un Tedarikçiye açıklamasından önce Tedarikçinin bildiği bilgileri 

veya Tedarikçinin hatası olmadan kamuya açık hale gelen bilgileri içermeyecektir. 

22. Denetim. Tedarikçi, işbu SS’nin süresi boyunca ve bundan sonraki 4 yıl boyunca tüm olağan ve düzenli kayıtları ve 

muhasebe defterlerini ve işbu SS’yle bağlantılı maliyetlerle ve harcamalarla ilgili tüm olağan ve düzenli girdileri 

saklamayı kabul eder. Microsoft, yukarıda atıfta bulunulan süre boyunca, Tedarikçi tarafından düzenlenen beyanları 

veya faturaları doğrulamak ve Tedarikçinin işbu SS’yle uyumunu onaylamak için ilgili kayıtları ve tesisleri 

denetleyebilir ve/veya teftiş edebilir. Bu tür tüm denetimler, Microsoft kurumsal iç denetim personeli tarafından veya 

Microsoft tarafından seçilen bir yeminli mali müşavir firması tarafından gerçekleştirilecektir. Tedarikçi, Microsoft 

tarafından atanan denetim veya teftiş ekibinin ilgili Tedarikçi kayıtlarına ve tesislerine makul ölçüde erişimini 

sağlamayı kabul eder. Denetçilerin, Microsoft'un Tedarikçiye fazladan ödeme yaptığını belirlemesi durumunda, 

Tedarikçi söz konusu fazla ödeme için Microsoft'u tazmin edecektir. Microsoft, kendi denetçilerinin veya teftiş 

ekibinin masraflarını üstlenecektir. Bununla birlikte, bir denetimin; söz konusu denetim süresi boyunca Microsoft'un 

Tedarikçiye %5 veya daha fazla tutarda fazladan ödeme yaptığını ortaya çıkarması durumunda Tedarikçi, söz konusu 

harcamalar için Microsoft'u tazmin edecektir. 

23. Devirler. İşbu SSkapsamındaki hiçbir hak veya yükümlülük (vadesi gelmiş tutarları alma hakkı dahil), Microsoft'un 

yazılı ön onayı olmadan devredilmeyecektir. Söz konusu onaydan yoksun tüm devir girişimleri hükümsüz olacaktır. 

Microsoft, işbu SS kapsamındaki haklarını devredebilir. 

24. İşçi İhtilafları Bildirimi. Gerçek veya olası bir işçi işveren anlaşmazlığının, işbu SS zamanında gerçekleştirmeyi 

geciktirdiği veya geciktirme tehlikesi arz ettiği her aşamada Tedarikçi, söz konusu anlaşmazlığı yazılı olarak derhal 

Microsoft'a bildirecek ve ilgili tüm ayrıntıları sunacaktır. Tedarikçi, her alt sözleşmede yukarıdakine benzer bir hükme 

yer verecek ve söz konusu bildirimi almasından hemen sonra, Microsoft'a yazılı bildirimde bulunacaktır. 

25. Patent Lisansı. Burada belirtilen diğer şartlara rağmen, Tedarikçinin işbu SS’nin hükümlerine uygun şekilde 

uygulamada bulunmaması durumunda Tedarikçi, işbu Satınalma Siparişinin bedelinin bir parçası olarak ve 

Microsoft'a ek maliyet yaratmadan Microsoft'a, işbu SS kapsamındaki bir Teslim Edilebilir Öğeyle bağlantılı olarak 

Tedarikçi tarafından veya Tedarikçi adına gerçekleştirilmek üzere yapılan, tasarlanan veya fiilen uygulanan tüm 
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buluşları ve keşifleri barındıran her ürünü ve tüm ürünleri kullanmak, satmak, üretmek ve üretilmesini sağlamak 

üzere, iptal edilemeyen, münhasır olmayan, telifsiz hak ve lisans vermektedir. 

26. İlgili Yasalar. Microsoft'a Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlanan Mallar ve Hizmetler bakımından, işbu SS, 

Washington Eyaleti yasalarına tabi olacaktır ve bu yasalar uyarınca yorumlanacaktır. Taraflar, Washington 

Eyaleti'ndeki bir mahkemenin münhasır yargı yetkisini ve yerini kabul eder. Microsoft'a Amerika Birleşik 

Devletleri'nde sağlanan diğer tüm Mallar ve Hizmetler bakımından, işbu Satınalma Siparişi, Microsoft'un fiziksel 

konumunun yasalarına, yargı yetkisine ve yerine tabi olacaktır. 

27. Tanıtım; Ticari Markaların Kullanılması. Tedarikçi, Microsoft'un yazılı ön onayı olmadan, işbu SS’nin herhangi bir 

özelliğiyle veya Tedarikçi ile Microsoft arasındaki ilişkiyle bağlantılı olarak her ne şekilde olursa olsun, hiçbir baın 

açıklaması yapmayacaktır. Onay verilmesi durumunda, Tedarikçi sadece, http://www.microsoft.com/en-

us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx adresindeki Microsoft yönergelerine uygun şekilde, 

Microsoft ticari markalarını, hizmet markalarını ve logolarını kullanabilir. 

28. Sözleşmenin Bölünebilirliği URLs. Kaza yetkisi bulunan bir mahkemenin işbu SS hükümlerinden herhangi birinin 

yasaya aykırı, geçersiz veya icra edilemez olduğuna karar vermesi durumunda, diğer hükümler yürürlükte kalacak ve 

geçerliklerini koruyacaktır. URLs ayrıca bu URL'lerdeki web siteleri arasında bağlantı verilen halefler, lokalizasyonlar 

ve bilgi veya kaynaklarına da işaret eder. 

29. Yürürlükte Kalma. Süreleri gereği, işbu SS’nin feshinden veya sona ermesinden sonra gerçekleştirilmesi gereken ya 

da işbu Satınalma Siparişinin feshinden veya sona ermesinden sonra oluşabilen olaylara uygulanacak olan işbu 

SS’nin hükümleri, işbu SS’nin feshinden veya sona ermesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir. Tüm 

tazminat yükümlülüklerinin, işbu SS’nin feshinden veya sona ermesinden sonra yürürlükte kalacağı kabul 

edilmektedir. 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx

