
9. ÜRÜN GELİŞTİRME HAKLARI. Ürünün tamamı veya bir kısmı yazılım ya da ürün geliştirme hizmetleri
ise, bu Bölüm geçerlidir. Satıcı söz konusu geliştirme sürecinde yapabileceği veya yapılmasında yardımcı
olabileceği bilumum buluş, iyileştirme veya geliştirmeleri, herbirinin patenti alınabilir olsun ya da olmasın,
NCR’a açıklayacak ve talep üzerine devredecek olup, işbu anlaşma ile de peşinen devreder. Satıcı bu söz konusu
buluş, iyileştirme veya geliştirme ile bağlantılı tüm patent ve telif hakları ile patent başvurularını NCR’a devreder
ve bundan sonra da devretmeyi ve NCR’ın talep edebileceği tüm işlemleri yapmayı ve tüm belgeleri uygulamaya
koymayı kabul eder. Satıcı ayrıca kendi bünyesinde çalışan veya kendisi ile ilişkili olan her uygun kişinin de tüm
buluşları Satıcıya veya NCR’a açıklayacağı ve devredeceği, tüm belgeleri uygulamaya koyacağı ve Satıcı veya
NCR tarafından, telif hakları ve patentler de dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, fikri mülkiyetin
devrine ilişkin olarak gerekli görülen tüm işlemleri yapacağı bir anlaşma akdetmesini de sağlayacaktır. Bunlara
ek olarak, Satıcının bu bölümde tasarlanan gelişime yönelik çalışma sonucunda geliştirdiği tüm bilgi, fikir,
sonuç, ticari marka/ticari isim ve veriler Satıcı tarafından sadece NCR’a iletilip, münhasıran NCR’ın malı olacak
ve yine aynı şekilde, Bölüm 8’de hükme bağlanan aynı süre için ve aynı istisnalara tabi olmak üzere Satıcı
tarafından gizli bilgi olarak itibar edilecektir. Satıcı işbu PO’yu akdetmekte serbest olduğunu ve bir başka
anlaşma çerçevesinde işbu anlaşmada yer alan hüküm ve şartların herhangi birine aykırı hiçbir yükümlülük veya
zorunluluğunun bulunmadığını garanti eder. 
10. LİSANS VERME. Ürünün tamamı veya bir kısmı yazılım ise, bu Bölüm geçerlidir. Yazılım NCR’a kendi
dahili kullanımı için veriliyorsa, Satıcı, NCR’a dünya çapında geçerli, münhasır bazda olmayan ve devredilmez
nitelikte daimi bir yazılım kullanım lisansı tanır. Yazılım satın alındıktan sonra bir başka yere satılacaksa, Satıcı,
NCR’a, dünya çapında geçerli, münhasır bazda olmayan, devredilmez nitelikte, royalitesiz daimi bir yazılım
dağıtım ve yeniden satış lisansı tanır. Böyle bir durumda eğer yazılım paketi “mühür kırma” (“break the seal”)
esasına dayalı bir lisans anlaşması içeriyorsa, NCR paketi veya içeriğini değiştirmeksizin müşterisine doğrudan
veya dolaylı olarak devredebilecek olup; lisans anlaşması Satıcı veya Satıcının lisansörü ile son kullanıcı
arasında olacaktır. Eğer yazılım paketi “mühür kırma” (“break the seal”) esasına dayalı bir lisans anlaşması
içermiyorsa veya NCR yazılımın bir başka tarafa yeniden satışı öncesinde yüklenmesi için paketi açarsa, NCR
yazılım lisansını müşterilerine kendi standart hüküm ve şartları uyarınca verecek olup; Satıcı, NCR’a, bu lisans
kapsamında yapılan yazılım kopyaları üzerinde veya bu kopyalarla bağlantılı Satıcı ticari markasını kullanması
için dünya çapında geçerli, münhasır bazda olmayan kalıcı bir lisansı hakkı tanır. Satıcı, yazılıma ve ilgili
dokümanlara ilişkin telif haklarını korumak için gerekli olabilecek  işlemleri yapmayı kabul eder. 
11. HAK İHLALİ TAZMİNATI. Satıcı, NCR’ın veya yan kuruluşlarının, temsilcilerinin ve bunların halefleri,
mütemellikleri, distribütörleri, bayileri, müşterileri veya NCR ya da yan kuruluşlarının ekipman, malzeme veya
hizmetlerini kullanan başkalarının işbu PO kapsamında satın alınan herhangi bir Ürünün (varsa, NCR tarafından
Satıcıya belirli bir ürün tasarımının verildiği ölçüye kadar olan durum hariç), imali, satışı, kullanımı, kiralanması
veya bir başka şekilde tasarrufundan kaynaklanan - her nerede tescil edilmiş veya düzenlenmiş olursa olsun -
herhangi bir patent, telif hakkı veya ticari markanın herhangi bir şekilde ihlali ya da ticari sır, gizli iş veya
mülkiyete ilişkin veri ve bilgilerin yetkisiz veya kanuna aykırı kullanımı ya da bu tür bir ihlal ya da kullanım
durumu olduğuna dair şikayet veya iddia nedeniyle davalı veya haklarında şikayet bulunan potansiyel davalı
durumunda olduğu tüm şikayet, iddia, dava, işlem ve kanuni takibatta masraflar kendisine ait olmak üzere derhal
gerekli araştırma ve savunmayı yapacak olup; Satıcı ayrıca bu dava veya takibatlarda söz konusu davalılar
aleyhinde verilebilecek hüküm veya mahkeme kararları çerçevesinde gereken ödeme ve ibralarda bulunmayı da
kabul eder. Satıcı bu söz konusu dava, işlem ve takibatları kendi seçimine bağlı ve bu hükümlerle tutarlı hüküm
ve şartlara dayanarak çözümleme hakkına sahip olacaktır. Satıcı işbu anlaşmada hükme bağlandığı şekilde
derhal araştırma, savunma ve çözümleme cihetine gitmediği taktirde NCR, Satıcıya yapacağı bildirimi müteakip,
bu tür şikayet, iddia, dava, işlem veya takibatın ve bunların halline veya ortak çözüme bağlanmasına yönelik tüm
müzakerelerin kontrolünü tek başına elinde tutma hakkına sahip olup; Satıcı maruz kalınan gider, masraf ve
makul avukatlık ücretleri ile, verilebilecek hüküm veya mahkeme kararlarının tümüne ilişkin ödemeleri, vadeleri
geldikçe yapmayı kabul eder.  
12. MALİ SORUMLULUK. NCR’ın ister akdi, kanuni, ürün sorumluluğu dahilinde yapılmış fiil, ister haksız
fiil yahut bir başka şekilde olsun, özel, dolaylı, arızi veya neticeden doğan zarar ziyan veya kar, gelir ya da veri
kaybı için, bu zarar ziyanın olasılığı kendisine bildirilmiş olsa dahi, Satıcıya karşı hiçbir mali sorumluluğu
bulunmayacaktır. NCR’ın işbu PO çerçevesindeki mali sorumluluğu bu kapsamda ödenecek fiyatlarla sınırlı
olacaktır. 
13. TEMLİK VE TAŞERON SÖZLEŞMELERİ. Satıcı, işbu sipariş anlaşmasını veya anlaşma kapsamındaki
hak ve yükümlülüklerini temlik etmeyeceği gibi, bu anlaşmada tarif edilen Ürün veya hizmetlerin tamamlanmış
veya önemli ölçüde tamamlanmış şekilde temini için bir başka tarafla taşeron sözleşmesi yapmayacaktır. 
14. KANUNLARA UYGUNLUK. Satıcı, masraflar kendisine ait olmak üzere ve her zaman için, Ürün veya
hizmetlerin teslim edildiği veya sağlandığı bölgede Ürün veya hizmet teminine ilişkin tüm geçerli ülke, Avrupa
ve dış ülke kanun, kararname, yönetmelik, direktif, norm, kural ve emirlerine uyacak ve işbu PO’nun ifasında
gerek duyulan izin, belge, lisans, sigorta, onay ve muayeneleri tespit ve temin edecektir. Bu söz konusu kanun,
kararname, yönetmelik, direktif, norm, kural ve emirlere binaen işbu PO’nun ayrılmaz bir parçası olması gereken
herhangi bir hüküm sözleşme bünyesine atfen dahil olup; Satıcı istenilen tüm rapor, sertifika ve diğer belgeleri
sunmayı peşinen kabul eder. Satıcı kanunen gerek duyulabileceği üzere Ürünlerin usulüne uygun ve güvenli bir
şekilde taşınmasına ilişkin gerekli tüm bilgileri sağlayacaktır.  
15. DEVLET İHALE SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ. Eğer bu PO NCR’ın herhangi bir ulusal veya yerel
yönetim birimi ile olan sözleşmesinin yerine getirilmesinde yer alıyorsa, söz konusu sözleşmenin gerekli kıldığı
ve işbu anlaşmaya dahil edilmesi gereken hükümler, tam metin olarak dahil edilmişçesine tamamen aynı hüküm
ve etkiyi ifade edecek şekilde anlaşma bünyesine atfen dahil olup; bu bağlamda, içerik aksini gerektirmedikçe,
“Satıcı” terimi yerine “Yüklenici” terimi geçerli olacaktır. 
16. FESİH. NCR aşağıdaki durumlarda Satıcıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu PO’yu dilediği
zaman tamamen ya da kısmen feshedebilir: .1) NCR'ın kendisine uygun olan durum. Bu durumda NCR’ın mali
sorumluluğu; a) eğer Ürün bir yazılım veya hizmet ise, tamamlanan işe ait sözleşme bedelinin toplam sözleşme
bedeline oranını ödemek ya da b) eğer Ürün bir donanım ise, fesih tarihini izleyen otuz (30) gün içerisindeki
müteakip teslimat programını yerine getirmek için gerek duyulandan daha fazla olmamak kaydıyla, mevcut
“mamul mal” stoku, artı ilave otuz (30) günlük teslimatları yerine getirmek için gerek duyulan mevcut “devam
eden iş” stoklarının maliyetini ödemek ölçüsünde olacak; ancak her iki kategori için de, hemen kullanılabilir
veya başka yerlere satılabilir stoklar için hiçbir mali sorumluluk bulunmayacaktır. "Mamul mal" kesin kabul
testlerinden geçmiş ve teslimatı bekleyen malları; "Devam eden iş" ise işi tamamlamanın çeşitli aşamalarında,
ancak herhangi bir aşamada teslim programlarını karşılamak için gerekli olandan daha fazla olmamak kaydıyla,
bir miktar işçilik ve/veya parça ve/veya hammadde uygulanmış olan malzemeyi ifade eder. .2) Satıcının a)
Ürünü geliştirmemesi, teslim etmemesi ve/veya bu anlaşmada belirtilen hizmetleri yine bu anlaşmada tayin
edilen süreler içerisinde ve/veya Bölüm 5’de yer alan garantilere uygun biçimde sağlamaması veya b) işbu PO
kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasında ilerleme kaydetmemesinin söz konusu olduğu herhangi bir
temerrüdünden kaynaklanması halinde, bu söz konusu temerrüt durumu itibariyle, Bölüm 6’da tarif edilen
teslimat kusuru hariç, NCR’ın fesih hakkı Satıcının NCR’ın bildirimini almasından itibaren 10 gün içinde söz
konusu kusuru veya uygunsuzluğu düzeltmek için NCR’ı tatmin edici bir çare sağlayamaması şartına bağlı
olacaktır. .3) Satıcının ödeme güçlüğü ve/veya alacaklıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik kanuni
takibatlara konu olması veya iflası ya da alacaklılar lehine temlikte bulunması durumu. Satıcının temerrüdü
nedeniyle ya da 16.2 veya 16.3 uyarınca NCR tarafından fesih durumunda, NCR’ın bu fesih sonucunda Satıcıya
karşı hiçbir mali sorumluluğu bulunmayacaktır. Herhangi bir sebeple fesih durumunda NCR, işbu PO’nun ve
devam eden işin ifası için Satıcı tarafından edinilmiş malzemelerin ve/veya bildirimde belirtilen tamamlanmış
Ürünlerin tamamı veya bir kısmına ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatin bunlar için ödeme yapılması üzerine
derhal NCR’a geçeceği yönünde bir başka bildirimde de bulunabilir. Bu durumda Satıcı, NCR’a, bu malların
(ve/veya Bölüm 7’de tanımlanan herhangi bir NCR malzemesinin) bulunabileceği arazi ve binalara girerek
bunların zilyetliğini alması için hak tanır. İşbu PO kapsamında yer alan ve mahiyetleri itibariyle PO’nun feshi
veya hitamından sonra da devam edecek olan hükümler baki olacaktır. 
17. ÜRÜN SORUMLULUĞU VE SİGORTA. Satıcı herhangi bir Ürünün neden olduğu zarar, ziyan ve (ölüm
dahil) yaralanma için üçüncü şahısların bilumum hak taleplerinden kaynaklanan tüm mali sorumluluk karşısında
NCR’ı, direkt olarak NCR’dan veya NCR’ın müşterisinden kaynaklanan suiistimal, kötüye kullanma veya bir
başka hatanın neden olmadığı ölçüde ve NCR’ın ilk talep bildirimini takip eden makul bir süre içerisinde söz
konusu taleplerin Satıcıya NCR tarafından bildirilmesi ve de Satıcıya bu taleplere ilişkin her türlü müzakere,
tahkim veya dava konusunda tam kontrol imkanı verilmesi kaydıyla, savunacak ve tazmin edecektir. Satıcı
kanunen gerek duyulan, işçi tazminatı da dahil, fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla tüm sigortaları ve Satıcıyı
ve NCR’ı bu tazminatla bağlantılı zarar, ziyan, (ölüm dahil) yaralanma karşısında yeterince korumak için gerekli
veya akıllıca olan genel mali sorumluluk ve otomobil sigortası da dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla,
tüm diğer sigortaları masraflar kendisine ait olmak üzere yaptıracak ve işbu PO’nun uygulama süresince idame
ettirecektir. 
18. YETKİLİ HUKUKİ MERCİLER. İhtilaf vukuunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Kadıköy Mahkemeleri
ve İcra daireleri yetkilidir.  Ek Hususlar:  
1. Her sevkiyatta ambalaj etiketi bulunmalıdır. Ambalaj etiketi bulunmadığı taktirde, NCR’ın sayımı kesin kabul
edilecektir. 
2. NCR tarafından yazılı izin verilmedikçe, Satıcı termin programına göre erken sevkiyat yapmayacaktır. NCR
tarafından yapılacak erken sevkiyat ödemeleri, programlanmış teslim tarihlerini izleyen normal vade tarihine
kadar ertelenecektir. 
3. Satıcı “Sevkedileceği Yer” kutucuğunda belirtilen varış yerine sevkiyat yapacak ve Navlun Şartlarına göre
navlunu peşin ödeyecektir. Satıcı, sevk tarihinde derhal, NCR’a sevkiyat tarihi, yöntemi, sevk noktası ve
güzergahına ilişkin bilgi verecektir. 
4. Mutabık kalınan koşullar dahilinde ödeme ancak NCR’ın  Sipariş Emri faturada görünüyorsa yapılacaktır. 
5. NCR tarafından istenildiği taktirde, Satıcı, NCR’ın ve Satıcının makul ölçüde öngördüğü prosedürlere tabi
olmak kaydıyla, NCR’a elektronik olarak fatura düzenleyecektir. 

STANDART SATINALMA HÜKÜM VE ŞARTLARI
Bir tarafta ...adresinde mukim NCR Bilişim Sistemleri Ltd. Şirketi (bundan böyle NCR olarak adlandırılacaktır), Diğer
tarafta ... adresinde mukim....şirketi (bundan böyle satıcı olarak adlandırılacaktır.) Aşağıdaki hususlar ve eklerde yer
alan şartlarda mutabakata vararak,  işbu sipariş anlaşmasını imzalamışlardır.  
1. ANLAŞMA’NIN KONUSU: Satıcı, işbu Sipariş Anlaşmasının (PO) üzerinde değişiklik yapılmadan teyit edip bir
kopyasını uygulamaya koyup NCR’a iade ettiğinde ya da Ürün veya hizmet (ler) üzerinde çalışmaya başladığında veya
işbu PO kapsamında sipariş edilen Ürünün herhangi birini sevk ettiğinde, NCR işbu PO ile bağlı olacaktır. İşbu PO ile
birlikte, taraflar arasında geçerli bir ana sözleşme ve varsa, PO’da atıfta bulunulan belgeler bu PO’nun konusu
itibariyle Satıcı ve NCR arasındaki anlaşmanın bütününü teşkil etmekte olup; PO, tarafların tüm diğer anlaşma ve
mutabakatlarının yerine geçerlidir. NCR tarafından imzalanmış yazılı anlaşma olmadıkça, Satıcının bu PO üzerinde
değişiklik veya ekleme yapması ya da hükümleri değiştirmesi veya ön teklifte bulunmasına yönelik hiçbir anlaşma
NCR üzerinde bağlayıcı nitelikte değildir. İşbu Sipariş Anlaşmasının herhangi bir hükmünün tamamen ya da kısmen
geçersizliği bir başka hükmün geçerliliğini etkilemeyecektir. "Ürün(veya Ürünler)" terimi işbu PO kapsamında teslim
edilecek şeylere atıf yapmakta olup; dolayısıyla mal, hizmet, donanım, yazılım, aksam, parça, malzeme ve bunların
kombinasyonunu içerebilir. NCR tarafından yapılan keşif veya tahminler taahhüt teşkil etmeyeceği gibi; taraflardan
birinin diğer tarafça işbu PO koşul, hüküm veya şartlarına kesin olarak uyulmasında israr etmemesi de, söz konusu
tarafın daha sonra bu kesin uyum konusunda israr etme hakkından  feragat veya cayma anlamına gelmez.   
2. FİYAT, DEĞİŞİKLİK, BEDEL. Fiyatlar NCR tarafından doğru faturanın alınışından 45 gün sonra ödenir. NCR
tarafından yüksek fiyata yazılı izin verilmedikçe, aynı Ürün için NCR’a Satıcı tarafından en son bedel yüklenilen veya
teklif edilenden daha yüksek bir fiyat üzerinden fatura düzenlenmeyecek olup; hiçbir fiyat artışı veya ilave bedel
ve/veya süre uzatımı da, NCR tarafından yazılı izin verilmedikçe, NCR üzerinde bağlayıcı nitelikte değildir. NCR
tarafından sipariş verilmesini müteakip ve NCR’ın Ürünü alması öncesinde, sipariş konusu Ürüne ilişkin olarak Satıcı
tarafından yapılan herhangi bir fiyat indirimi işbu PO’ya da uygulanır. Satıcı, bu PO kapsamında yüklenen fiyatların
Satıcı tarafından işbu PO’da belirtilen miktar ve koşullarda alım yapan, NCR’a benzer sınıftaki alıcılara yüklenen en
düşük fiyatlar olduğunu tekeffül eder. NCR istediği herhangi bir zamanda Ürünlerin uygun olacağı teknik özelliklerde,
sevkiyat veya ambalaj yöntemlerinde ya da teslim süresi veya yerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Aksi
kararlaştırılmadıkça; vergi, ithal rüsmu, nakliye, ambalaj, paketleme, iade edilecek konteyner, doküman ve ortamlar
için NCR’a karşı hiçbir bedel uygulanmayacak olup; NCR tarafından ödenecek tüm satış, kullanım, gider ve sair
benzeri vergilerin burada ve faturalarda ayrı ayrı maddeler halinde gösterilmesi zorunludur. Son ödeme de dahil, NCR
tarafından işbu PO çerçevesinde yapılan herhangi bir ödeme NCR’ın fazla veya yanlışlıkla ödediği herhangi bir tutarı
geri almasını engellemeyecek olup; NCR bu madde kapsamında Satıcıya ödenecek tutarları, kendi uhdesinde olan ve
Satıcıya ödenmesi gereken veya gerekebilecek ya da Satıcının borcu olarak geri alınabilecek meblağlardan kesebilir. 
3. MÜLKİYET VE ZARAR ZİYAN RİSKİ. Mülkiyet ve zarar ziyan riski NCR’ın seçtiği ortak taşıyıcıya Satıcının
teslimatı üzerine ya da eğer taşıyıcı Satıcı tarafından seçilir ve/veya taşıyıcıya Satıcı tarafından ödeme yapılırsa,
uygulanacak teslim noktasında NCR temsilcisine işbu PO hükümlerine uygun olarak teslimat yapıldığında Satıcıdan
NCR’a geçecek olup; ancak mülkiyetin geçmesi NCR’ın işbu PO’da belirtilen Ürünü reddetme hakkına halel
getirmeyecektir.  
4. TEKNİK ÖZELLİKLER VE MUAYENELER. Ürünler NCR tarafından Satıcıya verilmiş olan, markalama, etiket,
uyarı, model, numune ve resimlerin işlevselllik ve çalışma ortamı gerekleri de dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla, tüm bilgi ve spesifikasyonlara uyacaktır. Ürünler her zaman için NCR’ın muayene ve testlerine tabi olup;
NCR spesifikasyonlara uymayan Ürünleri reddedebilir. Teslimattan sonra reddedildikleri taktirde reddedilen Ürünler,
risk ve masraf Satıcıya ait olmak üzere iade edilecektir. NCR hizmetleri reddederse, Satıcı istenilen hizmetleri
sağlamak için gerekli olan işi yapacaktır. Herhangi bir Ürün ödemesi o ürünün kabulü anlamına gelmez. Eğer
herhangi bir Ürün ödeme yapıldıktan sonra reddedilirse, NCR söz konusu ürünü paranın tamamının iadesi için geri
gönderme ya da hizmet durumunda, işi reddetme ve parasını alma hakkına sahip olup; alıcının başvurabileceği bu
yollar mevcut kanuni yollara ek niteliktedir. NCR'ın yazılı onayı olmadan, hiçbir malzeme veya aksesuar ikamesi
yapılamaz. Sevkiyat ambalajlarının şartnamelere göre yahut verimli yükleme/boşaltma/taşıma ve yeterli koruma
sağlayacak ve de taşıyıcının gereksinimlerine uygun olacak şekilde yapılması zorunludur. NCR, gereğine uygun
olmayan ambalajlamadan kaynaklanan zarar ziyan için Satıcıya bedel yükleyebilir. 5. GARANTİ. Satıcı, alındıkları
tarihten itibaren en az bir (1) yıl (veya Satıcı tarafından teklif edilen daha uzun bir süre) için, işbu anlaşma kapsamında
temin olunan Ürünlerin tüm şartnamelere ve/veya diğer tariflere tam uygun, yeni, ticari işlem görebilir, malzeme ve
işçilik kalitesinin iyi ve kusurlardan arındırılmış olacağını garanti eder. Eğer Ürün yazılım ise, hiçbir virüs ve zararlı
norm içermeyecek; tarihe bağlı verilere dayanıyor ve bu tür veriler üretiyorsa, yapılan hesaplamalar veya sağlanan
bilgiler doğru olacaktır. Bu garantiler alıcı lehine olan daha geniş kapsamlı garantilere ek nitelikte olup; Satıcının
garanti ve teminatları her türlü muayene, test, kabul ve ödemeden sonra da baki olacak ve gerek NCR’ı gerekse onun
halefleri, mütemellikleri ve müşterilerini de yararlandıracaktır. Ürünlerin bu paragrafta yer alan garantilere uymaması
durumunda, NCR, istediği zaman bu ürünleri paralarının tamamının iadesi veya alacak kaydedilmesi için geri
gönderebilecek ya da kusurlu veya uygun olmayan ürünlerin derhal düzeltilmesini veya değiştirilmesini isteyebilecek
olup; bu hak NCR’ın kanunen veya hakkaniyet dahilinde sahip olabileceği diğer haklara ek niteliktedir. Kusurlu veya
uygun olmayan ürünlerin Satıcıya iadesi masraflar Satıcıya ait olmak üzere yapılacak ve NCR tarafından
belirtilmedikçe, kusurlu veya uygun olmayan ürün ikameleri hiçbir şekilde yapılmayacaktır. Bu paragrafta yer alan
garantilere uymaması sebebiyle düzeltilmiş veya değiştirilmiş Ürünler işbu PO kapsamında orijinal olarak teslim
edilmiş ürünlerle aynı ölçüde bu garanti hükmüne ve yukarıda Bölüm 4’de belirtilen hükümlere tabi olup; söz konusu
garanti düzeltilmiş veya değiştirilmiş ürünün alındığı tarihten itibaren en az bir (1) yıl (veya Satıcı tarafından teklif
edilen daha uzun bir süre) daha işleyecektir. Uygulanabilir olduğu taktirde Satıcı, Ürünlerin geçerli şartnamelerde
öngörülen arıza oranı ve/veya güvenilirlik gereksinimlerini karşılayacağını veya bu gereksinimlerin üzerine çıkacağını
garanti eder. NCR’ın belirli bir Ürün grubu veya partisinde bir ya da birden çok nedenden kaynaklanan %2 veya daha
yüksek orandaki bir arıza yaygın arıza sayılacaktır. Uygunsuzluğa ilişkin talepler NCR’ın Ürün servis kayıtlarından
tespit olunacaktır. Uygunsuzluk durumunda, Satıcı (a) daha sonra sevk edilecek tüm Ürünlerde uygunsuzluk nedenini
düzeltecek ve (b) son 48 ay içerisinde sevk edilen tüm etkilenmiş Ürünleri onaracak veya değiştirecek ya da
uygunsuzluğu gidermenin bedelini NCR’a ödeyecektir. Ürün bayiye satış içinse, Satıcı, NCR’ın yukarıda anılan
hususlara dayanarak kendi bayilerine ve son kullanıcılara da benzer garantilerde bulunabileceğini peşinen kabul eder.
Satıcı ayrıca, bir Ürünün bu garantilere uymadığını doğrudan veya dolaylı olarak iddia eden (NCR’ın bayileri ve son
kullanıcıları da dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) üçüncü şahıslarca yapılan talep veya şikayetlere karşı
NCR’ı savunmayı ve NCR’ın zararını tazmin ederek bu talep veya şikayetlerden zarar görmemesini sağlamayı da
kabul etmektedir. 
6. TESLİMAT. Satıcı, teslim süresi (süreleri) esas olmak üzere, bu PO’nun belirtilen teslim veya ifa tarihini
(tarihlerini) karşılayacaktır. Herhangi bir gecikme ancak (i) eğer grev, yangın, fırtına, isyan, doğal afet, harp hali veya
Satıcının kontrolü dışında ve hiçbir kusuru ya da ihmali olmaksızın diğer beklenmedik nedenlerden kaynaklanıyorsa ve
(ii) eğer Satıcı gecikmenin başlamasından itibaren 5 gün içinde bu nedenin varlığını, nedene ilişkin tutarlı bilgi vererek
NCR’a bildirmişse mazur görülecektir. Bu PO’da aksine hüküm bulunmadıkça, işbu anlaşma kapsamında gerek
duyulan hiçbir teslimat geçerli teslim tarihinin 7 günü aşkın bir zaman öncesinden yapılmayacak olup; NCR bu tür
erken teslimatları risk ve masraf Satıcıya ait olmak üzere iade edebilir veya bu durumdan dolayı maruz kalınan
giderleri Satıcıya yükleyebilir. Ürün teslimatları işbu PO’da belirtilen sürede veya sürelerde gerçekleştirilmediği
taktirde NCR, mali sorumluluk olmaksızın ve diğer haklarına ve başvurabileceği kanuni yollara ek olarak, Satıcı
tarafından alındığında derhal yürürlüğe giren bir ihbarda bulunmak suretiyle işbu PO’yu feshederek, başka yerlerden
ifanın tamamlanması ve/veya ikame ürün satın alınması için gereken düzenlemeyi yapma ve maruz kaldığı her türlü
zararı Satıcıya yükleme hakkını saklı tutar. İşbu PO’nun partiler halinde Ürün teslimatına ilişkin hiçbir hükmü
Satıcının yükümlülüğünü ayrılabilir kılar şeklinde yorumlanmayacaktır. NCR’ın yazılı onayı olmadan C.O.D. olarak
gönderilen sevkiyatlar kabul edilmeyecek ve risk Satıcıya ait olacaktır. Depolama NCR tarafından, yazılı olarak kabul
edilen giderlerle birlikte istenmedikçe; NCR Ürünlere ait depolama giderlerini ödemekle yükümlü olmayacaktır. 
7. NCR’IN VERDİĞİ MALZEME. "NCR Malzemeleri" NCR tarafından Satıcıya temin edilen alet, edevat, ekipman
ve sair malzeme olarak tanımlanır. "Özgün Olmayan Malzeme" ya genel malzeme ya da üretime yönelik yapılmış ve
sadece Ürünleri üretmeye yönelik uygulanan özel malzemelerdir. "Özgün Malzeme" ise yalnızca Satıcının üretim
yöntemine uygulanan ve genel ya da özel amaçlı olabilen malzemelerdir. NCR Malzemeleri NCR’ın malıdır. Aksi
kararlaştırılmadıkça, özellikle NCR tarafından ödemesi yapılan Özgün Olmayan Malzeme, işbu PO’nun ifasında
kullanılmak üzere ister herhangi bir Ürünün fiyatı içinde ayrı maddeler halinde belirtilsin, ister Ürün fiyatına dahil
edilsin, NCR'ın malı olacaktır. Önceden yazılı uzlaşma sağlanmadıkça, diğer Özgün Olmayan ve Özgün Malzemeler
Satıcının malı olacak; fakat Satıcının Bölüm 6’da belirtilen bir nedenden dolayı teslimatları yapamaması durumunda bu
söz konusu malzemelerin NCR tarafından kullanımı söz konusu olacaktır. NCR’ın sahip olduğu her türlü malzeme
(fikri mülkiyet hakkı içeren belge, çizim, şema ve benzeri malzeme de dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla)
yalnızca bu PO’da öngörülen siparişleri tamamlamak için kullanılacak ve risk Satıcıya ait olmak üzere muhafaza
edilecek ve bunlar Satıcının uhdesinde ve kontrolünde iken ikame bedeline eşit tutarda ve zarar ziyan NCR’a ödenmek
üzere Satıcı tarafından masraf kendisine ait olmak üzere sigorta ettirilecektir. NCR bu yönde talimat verdiği taktirde
Satıcı, NCR’a ait veya NCR’ın kullanımına tabi herhangi bir malzemeyi NCR’a (veya NCR’ın tayin edebileceği bir
başka şahsa), olağan aşınma ve yıpranma istisna olmak kaydıyla, iyi durumda teslim edecek ve bu tür malzemenin
NCR’ın talimatı üzerine yeniden NCR’ın mülkiyetine geçmesi veya NCR tarafından uzaklaştırılması söz konusu
olacaktır. 
8. GİZLİLİK. Aksi kararlaştırılmadıkça, NCR tarafından Satıcıya verilmiş yahut bir başka şekilde edinilmiş olan
işletme yöntemleri, know-how, finans ve iş ile ilgili tüm bilgiler gizlilik içinde olacaktır. Satıcı bu bilgilerin işbu
PO’yu ifa etmek dışında herhangi bir amaçla herhangi bir kişiye ifşa edilmesini önlemek için, söz konusu bilgileri
alanlara bu bilgilerin gizlilik statüsü taşıdığını teyit ettirmek ve ifşa edilmelerine kısıtlamalar getirmek de dahil, tüm
makul önlemleri alacaktır. Bu gizlilik yükümlülükleri işbu PO’nun feshinden sonra da baki olup, fesihten sonra 3 yıl
devam edecektir. Ancak halen kamuoyunun bilgisi dahilinde olan veya Satıcının haklı olarak üçüncü bir kişiden aldığı
ya da NCR ve Satıcının açıklanabileceği yönünde aralarında yazılı mutabakat sağladığı bilgiler gizli
addedilmeyecektir. Satıcı gizli kabul ettiği herhangi bir bilgiyi NCR’a açıklamayacak olup; NCR tarafından alınan el
kitapları, çizimler ve belgeler de dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, hiçbir bilginin gizli bilgi sayılmayacağı
prensip olarak kabul edilmiştir. Satıcı, kendisinin temin ettiği ve önceki cümle ile tutarlı her türlü bilgi ve malzeme
üzerindeki veya bunlara ilişkin her türlü lejant ve sair işaretin NCR yönünden hiçbir yükümlülük oluşturmayacağını
kabul eder. Satıcı, önceden NCR’ın yazılı onayını almadan, kendisinin işbu PO kapsamında NCR’a ürün temin etmiş
olduğunu ilan veya ifşa etmeyeceği gibi; NCR’ın veya bağlı kuruluşlarının ticari isim, ticari marka veya bir başka
unvanından da kamusal yarar sağlamayacaktır. 


