
 

 GREİNER AMBALAJ GENEL SATIN ALMA KOŞULLARI   
1. GENEL 
1.1 Greiner Ambalaj Genel Satın Alma Koşulları (kısaca GSAK) Greiner’e satın alma, mal tedariği, hizmet tedariği sağlayan tedarikçi, 

yüklenici, alt işveren taraflar (kısaca tedarikçi)için geçerlidir. 
1.2 İş bu GSAK taraf olunan tüm yazılı sözleşmeler ve özellikle satın alma, tedarik, hizmet sözleşmeleri ve bu sözleşmelere ve 

siparişlerde yapılan değişiklikler ve eklemeler ile bunun yanı sıra Greiner’in herhangi bir yazılı sözleşme bulunmaksızın 
gerçekleştirdiği satın alma, mal ve hizmet tedariği işlemleri için geçerlidir.  (Bireysel siparişler, çerçeve sözleşmeleri ve örtülü satın 
alma siparişleri).  

1.3 GSAK tedarikçinin bizim adımıza teslimat konusu ürünleri yüklediği veya monte ettiği durumlarda da geçerlidir 
1.4 GSAK özel olarak aksi belirtilmediği sürece, taraflar arasındaki şimdi ve gelecekteki tüm işlemler için geçerlidir. GSAK kapsamındaki 

herhangi bir değişiklik ancak Greiner tarafından yazılı bir biçimde aksi bildirildiği sürece ve bu bildirim tarihinden itibaren ileriye doğru 
olarak geçerlidir. 

1.5 Tedarikçinin iş bu GSAK kapsamındaki hüküm ve koşullara aykırı herhangi hüküm, şart ve koşulları Greiner tarafından ayrıca 
herhangi bir itiraz ve/veya bildirim ve/veya ihtar yapılması gerekmeksizin bütünüyle geçersizdir, taraflar arasında hüküm ifade etmez. 

1.6 Tedarikçi Greiner’in Satın alma siparişlerini kabul etmekle; iş bu GSAK’nı ve GSAK kapsamındaki tüm hüküm ve koşulların 
münhasıran uygulanabilirliğini kabul eder. 

1.7 Sipariş tarihi, aksi bildirilmediği müddetçe Satın Alma Siparişimizin üzerinde yer alan tarih olacaktır. 
1.8 Tedarikçi, satın alma siparişinde yer alan kişisel verilerinin yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, muhasebesel işlemlerin yürütülmesi 

ve tedarikçinin kayıt bilgileri amacıyla elektronik olarak Greiner’in uygun bulacağı yöntemle işleneceğini kabul eder. - 
 

2. SİPARİŞ VERME 
2.1 Tedarikçi’den gelen teklifler (proje maliyetleri, ücretler, terminler dahil) Greiner’e ücretsiz olarak sunulacaktır. 
2.2 Malların miktarı ve kalitesi veya herhangi bir tasarım detayı, birim fiyatı, teslim tarihi ile ilgili olarak, tedarikçi tekli findeki hükümlere 

kesinlikle uyacaktır. Ağırlığına göre ücretlendirilen malların fiyatlandırması, ambalaj veya ambalaj yardımcıları (örneğin, paletler, 
sandıklar, köşebentler vb.) hariç tutularak net ağırlığa göre hesaplanacaktır. 

2.3 Maliyet tahminleri, planlar, teknik ekipman için test sertifikaları ve diğer tüm belgeler, aksi açıkça yazılı olarak kararlaştırılmadıkça 
bağlayıcıdır.  

2.4 İş bu GSAK ve/veya Satın alma siparişleri ve/veya taraflar arasındaki sözleşmeler ve/veya teslimat programları ile bunlara ilişkin 
tadilatlar değişiklikler ancak yazılı yapılmak ve açıkça Greiner tarafından kabul edilmek kaydıyla geçerlidir.  

2.5 Tedarikçi tarafından bildirilen fiyatlar ancak Greiner tarafından yazılı olarak onaylanmak kaydı ile geçerlidir.  
2.6 Tedarikçi tarafından iletilen sipariş onayı herhangi bir biçimde (burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın fiyat, miktar, teslim tarihi, teslim 

şekli gibi) Greiner tarafından iletilen siparişten sapıyorsa aksi Greiner tarafından yazılı olarak kabul edilmediği sürece Tedarikçi 
tarafından yapılan değişiklikler Greiner için bağlayıcı olmayacaktır    Her iki durumda da, 7 gün içinde karşılıklı rıza ile kabul edilmezse 
siparişi iptal etme hakkımızı saklı tutarız. 

2.7 Greiner, Sipariş tedarikçi tarafından kabul edilene kadar, siparişi herhangi bir sebep belirtmeden herhangi bir zamanda iptal etme 
hakkına sahiptir. Siparişin kabul edilmesinden sonra, Tedarikçi için makul olduğu sürece, Sözleşmeye konu olan şeyin tasarımını ve 
şartnamesini değiştirmeyi talep edebiliriz. Bunun sonucu olarak, artan ve düşen maliyetlerin yanı sıra teslimat tarihleri da karşılıklı 
anlaşma ile çözülecektir. 

2.8 Tedarikçi özellikle sipariş onayları, sevk notları, irsaliye ve faturalar gibi burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın tüm işlem ve 
yazışmalarında satın alma sipariş numarası, satın alma sipariş tarihi, ürün numarası başta Greiner’in satın alma siparişinin daha 
ayrıntılı bir biçimde anlaşılabilmesi için gerekli diğer tüm bilgileri belirtecektir.  
 

3. MALZEMELER VE ÜRETİM SÜREÇLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER 
3.1 Tedarikçi (çalışma) malzemelerinde, hammaddelerde, üretim süreçlerinde, formülasyonlarda, kendi tedarikçilerinde ve üçüncü taraf 

bileşenlerinde herhangi bir değişikliği en az 3 ay önceden yazılı bir bildirim ile Greiner’e bildirmek ve yazılı onayını almakla 
yükümlüdür. Tedarikçi, bu şekilde yaptığı bildirimden sonra Greiner tarafından açıkça yazılı olarak onaylanmış olmak kaydı ile 
(çalışma) malzemelerini, hammaddelerini, üretim süreçlerini, formülasyonları, tedarikçilerini ve üçüncü taraf bileşenlerini değiştirme 
hakkına sahiptir. (Çalışma) malzemelerinde, hammaddelerde veya formülasyonlarda değişiklik yapılması durumunda, tedarikçi yen i 
ürün özellikleri, uygunluk beyanları, kullanılan içerikler veya bunlarla ilgili analiz sertifikaları ve onayları ve Güvenlik Bilgi formlarını 
derhal Greiner’e sunmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, tedarikçi Greiner’e inceleme ve analiz için uygun yeterlilikte numuneler 
sağlayacaktır. 

3.2 Tedarikçi, müşterilerimize tedarik sürecini sürdürmemizi sağlamak için bizimle ilgili parçaların üretimini durdurmadan veya 
operasyonların durdurulmasından en az altı ay önce bizi yazılı olarak bilgilendirecektir. 

3.3 Greiner’in Madde 3.1'e göre herhangi bir değişiklik bildirimi alması veya madde 3.2'ye göre yazılı bilgilerin alınması, Greiner’e ilgili 
Ürünlerle ilgili olarak tedarikçi ile mevcut sözleşmeleri veya siparişleri derhal feshetme hakkını verir. Greiner’in tedarikçi ile arasındaki 
sözleşmeden ve/veya yasalardan kaynaklanan diğer talep hakları ayrıca saklıdır. Greiner’in bu sebeplerle bir Zarara uğraması halinde 
bu zarar doğrudan tek başına ve bütünüyle Tedarikçi tarafından giderilecektir. 
 

4. FİYATLAR; ÖDEME KUŞULLARI VE FATURALANDIRMA  
4.1 Satın alma siparişimizde belirtilen ve/veya sözleşme ortağı ile kararlaştırılan fiyatlar sabit olacaktır. Fiyatlarda değişikliğe dair 

hükümler kabul edilmeyecektir 
4.2 Greiner’in fatura bilgileri faturada açıkça ve doğru bir biçimde yer alacaktır. Tedarikçi’nin yasal hükümleri hatalı uygulaması nedeni 

ile Greiner’in maruz kalabileceği zararlardan (idari para cezası, vergi cezası vb) doğrudan tek başına ve bütünüyle Tedarikçi  
sorumludur.  

4.3 Hizmet alımlarında Hizmet Alımı yapılan Tedarikçi tarafından düzenlenen faturalar her zaman bordro puantaj, yasal ödemelerin 
yapıldığını gösterir belgeler vs gerekli tüm belgelerin kopyalarını içermelidir. 

4.4 Hizmetlerin faturalandırılmasının saatlik veya günlük ücretlere göre kararlaştırılması durumunda, seyahat ve bekleme süresi ile 
seyahat masrafları- ödenmez.  

4.5 Aksi talep edilmedikçe fatura, hizmetin tamamlanmasından/teslimatın kabul edilmesinden sonra verilecektir. 
4.6 Greiner tarafından ödeme ancak tam eksiksiz ve her türlü ayıptan ari bir teslimin sağlanması ve faturanın sözleşmeye, gerçeğe ve 

usulüne uygun bir biçimde düzenlenmiş ve tebliğ edilmiş olması ve de fatura ekinde ilgili tüm belgelerin (örneğin, faturalar,  nakliye 
belgeleri, menşe belgeleri, teminat mektupları, analiz sertifikaları, teknik belgeler, kullanım talimatları, bordrolar, puantajlar, yasal 
yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair belgeler vb ) eksiksiz bir biçimde Greiner’e teslim edilmiş olması kaydı ile yapılacaktır. Bu 
faturanın uygunluğu ve ekli belgelerin tam olarak sunulması, Greiner’in tarafından ödemenin yapılması için bir ön şarttır. Greiner’in 



 

ödeme süresi iş bu hususların tam ve eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesinden sonra başlar. Faturanın iade edilmiş olması ve/veya 
belgelerde eksiklik olması halinde ödeme süresi usulüne uygun faturanın tebliğ edilmesine ve/veya belge eksikliklerinin 
tamamlanmasına kadar başlamaz.  

4.7 Tedarikçi tarafından faturanın sözleşmeye, gerçeğe ve usulüne uygun bir biçimde düzenlenmiş ve tebliğ edilmiş olması ve fatura 
ekinde yer alması gereken yukarıdaki tüm belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun bir biçimde sağlanmış olması kaydıyla ödeme Greiner 
tarafından taraflar arasındaki sözleşmede veya sipariş mektubunda bildirilen vadelere ve ödeme şekline göre yapılır.  

4.8 Teslimatın gecikmesi ve/veya eksik teslimat ve/veya ayıplı teslimat ve/veya teslimattaki herhangi bir kusur hallerinde teslimat tedarikçi 
tarafından tam eksiksiz ve kusursuz bir biçimde gerçekleşene kadar Greiner’in ödemeleri durdurma hakkı vardır. Bu halde Greiner’in 
ödemeleri durdurması hiçbir biçimde geç ödeme ve/veya eksik ödeme vs olarak yorumlanamayacağı gibi Tedarikçi’ye bu sebeple 
sözleşmeyi ve/veya siparişi iptal etme/askıya alma/ faiz – vade farkı talep etme ve/veya zarar ziyan talebi hakkı vermez. Greiner’in 
tamamen kendi inisiyiatifi ile ödeme yapmayı tercih etmesi halinde ise bu durum hiçbir biçimde teslimatın gecikmesini ve/veya eksik 
teslimatı ve/veya ayıplı teslimat ve/veya teslimattaki herhangi bir kusur halinin Greiner tarafından kabul edildiği anlamına gelmez ve 
bu şekilde yorumlanamaz.    

4.9 Tedarikçi’nin herhangi bir uygunsuzluğu nedeni ile Greiner’in kendi müşterilerine ve/veya kamu otoritesine ve/veya herhangi bir 
üçüncü şahsa herhangi bir cezai şart, gecikme cezası, idari/adli para cezası, tazminat ödemesi halinde tüm bu tutarlar ile Tedarikçinin 
eksik ve/veya ayıplı mal teslimi ve/veya teslimde gecikmesi nedenleri ile Greiner nezdinde meydana gelen zararlardan kaynaklanan 
tüm bu tutarlar Greiner’in taraflar arasındaki sözleşmeden/siparişten ve yasalardan kaynaklanan diğer talep hakları saklı kalmak 
kaydı ile önceden herhangi bir bildirime veya başkaca bir işleme gerek olmaksızın doğrudan Tedarikçi’nin Greiner’den kaynaklanan 
alacağından ve varsa teminatlarından mahsup edilerek tahsil edilir. Bu durum Tedarikçi tarafından hiçbir biçimde geç ödeme ve/veya 
eksik ödeme vs olarak yorumlanamayacağı gibi Tedarikçi’ye bu sebeple sözleşmeyi ve/veya siparişi iptal etme/askıya alma/ faiz – 
vade farkı talep etme ve/veya zarar ziyan talebi hakkı vermez.    
 

5. MENŞE BEYANLARI, İHRACATIN KISITLANMASI   
5.1 Tedarikçi, tarafımızca talep edilen veya yasal düzenlemeler nedeniyle gerekli olan durumlarda tedarik edilen mallar/hizmetler ile ilgili 

menşe beyanlarını sunmakla yükümlüdür. Tedarikçi gümrük vergisinin ilgili sorumlu idare tarafından menşe beyanlarının 
doğrulanmasını kolaylaştırmayı ve bu konuda gerekli olabilecek herhangi bir bilgi veya ek onayı sağlamayı taahhüt eder. 

5.2 Tedarikçi, bir sevkiyatla ilgili tüm dış ticaret düzenlemelerine uymayı ve özellikle gerekli tüm yasal ihracat onaylarını masrafı kendine 
ait olarak almayı garanti eder. Tedarikçi, sipariş edilen malların tamamen veya kısmen ihracat kısıtlamalarına veya Türkiye’deki yasal 
düzenlemelere veya diğer dış ticaret düzenlemelerine göre ticaretle ilgili diğer kısıtlamalara tabi olması durumunda, sözleşme 
imzalanmadan önce Greiner’i yazılı olarak bilgilendirmelidir. 

5.3 Tedarikçi’nin madde 5.1 veya 5.2'de belirtilen bir yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda, Greiner diğer tüm talep ve dava hakları 
saklı kalmak kaydıyla derhal sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. 
 

6. TESLİMAT VE TESLİMAT TARİHLERİ  
6.1 Kararlaştırılan teslim tarihleri bağlayıcıdır. Teslimat-teslim süresi sipariş tarihi ile başlar.- Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, sipariş 

konusu mal ve hizmetin teslim yeri Greiner’in “Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi No:204, 34959 İstanbul, Tuzla, 
Türkiye” adresinde bulunan fabrikasıdır. 

6.2 Herhangi bir gecikme olması durumunda, Tedarikçi gecikmenin nedenleri ve beklenen gecikme süresini belirtilerek derhal yazılı  
olarak bilgi Vermekle yükümlüdür. 

6.3 Kısmi teslimat halinde Greiner bu nedenle sözleşmeyi fesih ve/veya siparişi tümüyle iptal hakkı ve diğer yasal/sözleşmesel hakları 
da saklı kalmak kaydıyla teslimatı almama, reddetme hakkına haizdir. Erken teslimat veya işin erken ifası halinde Greiner başlangıçta 
kararlaştırılan teslim süresini baz alarak ödeme vadesini revize etme/uzatma hakkında sahiptir. 

6.4 Tedarikçi talep üzerine, Greiner’in veya Greiner müşterilerinden birinin, herhangi bir tarafa, yasal veya diğer düzenlemelere , 
uyulduğunu kanıtlamak için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri gecikmeden bize sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgiler özellikle test, 
hesaplama ve analizlere ilişkin kanıtların, yasal gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin kanıtların yanı sıra bu temelde belirlenen 
değerleri de içermelidir.  

6.5 Eğer tedarikçi, sözleşmeye / siparişe uygun bir biçimde ürünün teslimatı veya hizmetin ifası konusunda yükümlülüklerini tam ve 
zamanında yerine getiremez temerrüde düşerse veya herhangi bir biçimde sözleşme/ sipariş şartlarına ve/veya iş bu GSAK’na aykırı 
hareket ederse - aşağıdakilerin haricinde diğer yasal ve sözleşmesel talep hakları saklı kalmak kaydıyla - Greiner derhal sözleşmeyi 
fesih hakkına sahiptir. Greiner’in sözleşmeyi fesh etmemesi halinde herhangi bir zarar koşuluna bağlı olmaksızın Tedarikçi gecikilen 
her gün ve/veya uygunsuzluğun giderilmediği her gün ve/veya ayıbın giderilmediği her gün için sipariş tutarının %0,5 i oranında ve 
en fazla sözleşme tutarının %15'ine kadar gecikme cezası ödemekle yükümlüdür. Bu halde Greiner’in fesih hakkı ve diğer 
sözleşmesel ve yasal hakları saklı olduğu gibi herhangi bir zarar ziyan durumunda bu sebeple doğacak talep hakları da ayrıca saklıdır.  

 
7. TESLİMAT / PAKETLEME VE SEVK   
7.1 Aksi Greiner tarafından bildirilmediği sürece ambalaj maliyeti, nakliye, sigorta masraf ve sorumluluğu Tedarikçi’ye aittir. 
7.2 Aksi bildirilmediği sürece teslim yeri Greiner’in “Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi No:204, 34959 İstanbul, Tuzla, 

Türkiye adresinde bulunan fabrikasıdır. 
7.3 Teslim edilen ürünler, ürünün niteliğine uygun bir biçimde her türlü zayi ve hasara karşı korunacak ve insanlara zarar vermeyecek 

veya ekipman veya diğer mallara zarar vermeyecek şekilde maliyeti Tedarikçiye ait olmak üzere güvenli ve amaca uygun bir şekilde 
paketlenmeli ve nakliye koşullarına uygun ve güvenli bir şekilde yüklenmelidir.  

7.4 Tedarikçi, ambalaj eksikliğinden veya kusurlu ambalajdan kaynaklanan tüm sonuçlardan doğrudan tek başına ve bütünüyle 
sorumludur. Nakliye sırasında hasar gören ürünler Greiner’in bu sebeple sözleşmeyi /siparişi fesih hakları başta tüm sözleşmesel ve 
yasal hakları saklı kalmak kaydı ile teslim alınmaz. Böyle bir durumda Tedarikçi’nin talebi halinde ürünlerin geçici olarak teslim 
alınması gerekse bile, bu ürünlerin kabul edildiği anlamına gelmez ve ürünler daha sonra nakliyesi Tedarikçiye ait olmak üzere iade 
edilir. 

7.5 Ürün tesliminden sonra girdi kalite kontrol sürecini geçemeyen ürünlerin de iade nakliyesi ücreti Tedarikçiye aittir. 
 

8. KALİTE KONTROL / KAYITLAR VE DENETİMLER  
8.1 Kaliteyi sağlamak için, tedarikçi tüm kalite kontrol işlevlerini sözleşmeye, ürünün niteliğine, şartnamelere, yasal mevzuat hükümlerine 

uygun olarak yerine getirmeyi kabul eder. Tedarikçi en azından ISO 9001 belgesine sahip olmalı veya en azından karşılaştırılabilir 
başka bir kalite yönetim sistemi kullanmalıdır. İş saatleri içinde Greiner doğrudan veya atayacağı üçüncü şahıs denetçi vasıtası ile 
tedarikçinin kalite yönetimini denetleyebilir ve mevcut kalite yönetim sistemini kontrol etmek için herhangi bir zamanda tedarikçinin 



 

tesislerinde kendisi veya üçüncü bir taraf tarafından yürütülen bir sistem veya süreç denetimi yapma hakkını saklı tutar. Tedarikçi 
ayrıca, Greiner tarafından tedarikçinin üstlendiği diğer taahhütleri veya yükümlülükleri gözden geçirme ve kontrol etme hakkını da 
verir.  

8.2 Tedarikçi, tüm kayıt ve defterlerini genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve uygulamalarına ve yürürlükteki kanunlara ve taraflar 
arasındaki sözleşmeye ve iş bu GSAK’na göre doğru ve usulüne uygun bir biçimde tutacaktır. Tedarikçi, bu tür kayıtları kanunlarda 
belirtilen süre boyunca saklayacaktır. 
 

9. DENETİM VE KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ / MÜCBİR SEBEP 
9.1 Mücbir sebep, Taraflarca öngörülemeyen ve Tarafların Sözleşmeyi tamamen veya kısmen ifa etmesini engelleyen olaylardır.  Mücbir 

sebebin meydana gelmesi halinde, Tarafların sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri, mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar 
askıya alınır ve ifa süresi mücbir sebebin ortaya kalkmasından itibaren kendiliğinden, herhangi bir ceza uygulanmaksızın, mücbir 
sebep süresi miktarında uzatılır. Mücbir sebebin bir ayı geçmesi halinde, Greiner’in teyit edilmiş sipariş emrinde belirtilen  gecikmiş 
teslimatı, Tedarikçinin onayı alınmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahip olacaktır. 

9.2 Tedarikçi, mücbir sebebin meydana gelmesi halinde Greiner’e mücbir sebebin meydana geldiğini ve meydana geliş nedenini daha 
sonra yazılı olarak teyit edilmek şartı ile o an için mümkün olan en uygun yöntemle (telefon; e-Mail; faks) bildirecek ve mücbir sebebin 
etkilerini bertaraf etmek veya en aza indirmek için her türlü makul çabayı gösterecektir. 
 

10. RİSK DEVRİ 
Her durumda, risk, sözleşme/sipariş konusu ürünün/hizmetin Greiner’e tam ve eksiksiz bir biçimde tesliminden sonra Greiner’e geçer. 
Sözleşme/sipariş konusu ürün/hizmetin Greiner’e tesliminden önce meydana gelecek tüm zararlardan dolayı sorumluluk bütünüyle 
ve tek başına tedarikçiye aittir. Tedarikçi tarafından yapılan teslimatın kurulum veya montajı içermesi durumunda, risk kurulum ve 
montajın tamamlanarak devreye alınma işleminin gerçekleşmesi ve bu durumun Greiner tarafından kabul edilmesinden sonra 
Greiner’e geçecektir.  
 

11. GARANTİ VE SORUMLULUK 
11.1 Greiner’in teslim öncesi muayene yükümlülüğü yoktur. Teslim sonrası; tedarikçi tarafından teslim edilen ürünün/hizmetin kalite 

kontrolü, teknik muayenesi ve kabulü Greiner tarafından yapılacaktır. Teslimatın miktar ve hesap kontrolü yapılıp, sipariş emrinde 
belirtilen şartlara uygunluğu tespit edilip, teslimat faturasının Greiner tarafından kabul edilmesine kadar Greiner tarafından tedarikçiye 
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Greiner’in ödeme süresi ve yükümlüğü bundan sonra başlayacaktır. 

11.2 Ürün/hizmetlerin kısmen veya tamamen Greiner tarafından reddedilmesi veya sözleşmeye/ siparişe aykırı olduğunun tespiti halinde 
Greiner’in Sözleşmeden veya siparişten veya iş bu GSAK dan veya yasalardan doğan diğer hakları saklı kalmak üzere tedarikçiden 
Greiner tarafından bildirilen süresi içinde; sözleşmeye/sipariş emrine aykırı ürün ve hizmetlerdeki 
(i) Ayıbı tamamen gidermesini ve/veya   
(ii) Ayıpsız misli ile değiştirmesini ve/veya  
(iii) Teslim edilen ürünleri/hizmetleri geri alarak ve Greiner tarafından (varsa o zamana kadar) ödenen tüm bedelin tam olarak iade 

etmesini talep edebilir.  
(iv) Ayıpsız olan ürünlerin yerinde ayrılmasını veya bu işi Greiner personelinin yapması halinde oluşan işçilik bedeli ve toplam fire 

ürün bedelini talep edebilir. 
Tedarikçi’nin ayıplı ürünü nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından Greiner’e karşı ürün sorumluluk iddialarının ortaya çıkması 
durumunda, Tedarikçi ayıplı ürünü nedeniyle oluşan toplam zararı tazmin edecek ve Greiner’i tamamen zarardan muaf tutacaktır. 
Yine bu sebeple ilgili bir ürünün geri çağrılması veya piyasadan toplatılması halinde ortaya çıkan bütün masraf ve giderleri 
Tedarikçi tazmin edecektir. 

11.3 Greiner tarafından ürün/hizmetlerin reddi halinde, Greiner reddedilen ürün/hizmetlerin yerini tutacak ürün/hizmetleri tedarikçi nam ve 
hesabına üçüncü bir kişiye yaptırabilir. Tedarikçi, bu halde ortaya çıkabilecek fiyat farkı ve masrafları Greiner’e ödemeyi peşinen 
kabul ve taahhüt eder. 

11.4 Reddedilen ürünler aksi Greiner tarafından bildirilmediği müddetçe reddedildiği tarihten itibaren en geç 7 iş günü içinde tedarikçi 
tarafından geri teslim alınır. Bu sürede reddedilenler her türlü risk ve masrafı doğrudan ve tek başına tedarikçiye ait olmak üzere 
Greiner tarafından mümkün olabilen imkanlar dahilinde depo edilecektir. Malzemenin bu süre içerisinde geri alınmaması halinde ise 
Greiner’in tedarikçiye karşı depolama sorumluluğu da kalmayacaktır. 

11.5 Teslim edilen üründeki bir ayıp veya kusur teslim yerinde giderilemez veya tamir edilemezse, oluşacak iade nakliye masrafları 
Tedarikçi tarafından karşılanacaktır. 

11.6 Ürün/hizmetlerdeki ayıbı giderme veya ayıpsız misli ile değiştirmenin söz konusu olduğu durumlarda, Greiner tarafından faturalara 
itiraz edilmiş olmasa dahi, ödeme süreleri işlemeye başlamayacak, Greiner ödemeleri ayıp giderilene kadar veya ayıpsız misli ile 
değişim sağlanana kadar durduracaktır. Greiner’in uğradığı tüm zarar ve masraflar için isteme ve derhal fesih hakları ayrıca saklıdır.  

11.7 Tedarikçi, Sözleşme/Siparişin konusunu oluşturan mal/hizmetin her türlü ayıptan ari, sözleşmeye/siparişe; ilgili teknik şartnamelere 
uygun bir biçimde en iyi kalitede, kusursuz, öngörülen amaca uygun, uygun malzemelerden imal edilmiş olacağını ve yürürlükteki 
yasal mevzuata/ kalite standartlarına/ çevre standartlarına uygun olacağını garanti etmektedir.  

11.8 Greiner’e tedarikçi tarafından teslim edilen mal/hizmetin Greiner tarafından kabul tarihinden itibaren her türlü malzeme, imalat ve 
montaj hatalarına karşı, sözleşme veya siparişde daha uzun bir süre öngörülmediği müddetçe Greiner tarafından mal/hizmetin kabulü 
tarihinden itibaren 24 ay süre ile tedarikçinin garantisi altındadır. Tedarikçi tarafından teslim edilen malların/hizmetlerin ayıplı veya 
imalat/üretim hatalı olması halinde, Greinerin her türlü yasal yollara başvuru hakkı saklı kalmak kaydıyla, madde (11.1); (11.2); (11.3); 
(11.4); (11.5) kapsamındaki haklarından dilediğini/dilediklerini tamamen kendi inisiyatifi doğrultusunda kullanma hakkına haizdir. 

  

12. TRANSFER / DEVİR 
12.1 Tedarikçi taraflar arası sözleşme/sipariş ve/veya iş bu GSAK’dan kaynaklanan yükümlülüklerini Greiner tarafından aksi kabul 

edilmediği müddetçe üçüncü kişi ve kuruluşlara kısmen dahi olsa devredemez.  
12.2 Tedarikçi taraflar arası sözleşme/sipariş ve/veya iş bu GSAK’dan kaynaklanan hak ve alacaklarını (doğmuş ve/veya ileride doğması 

muhtemel) kısmen dahi olsa üçüncü kişilere temlik edemez.   
 

13. ALT YÜKLENİCİLER 
13.1 Tedarikçi’nin alt yüklenici kullanmasına Greiner tarafından izin verilmesi halinde Tedarikçi Alt yüklenicilerini Greiner’e önceden yazılı 

olarak bildirmekle yükümlüdür. Taraflar arasındaki sözleşmede veya satın alma siparişinde alt yüklenici kullanımına izin verilmeyen 



 

hallerde tedarikçinin alt yüklenici kullanması Greiner’in önceden yazılı iznine tabiidir. Sözleşmede veya satın alma siparişinde yer 
almayan alt yükleniciler için önceden yazılı onayımız gerekir. 

13.2 Greiner tarafından alt yüklenici kullanımına izin verilen hallerde tedarikçi alt yüklenicilerin, tedarikçinin Greiner’e karşı yükümlülüklerini 
tam ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmesini sağlamakla yükümlüdür. Tedarikçi alt yüklenicilerinin edim ve davranışlarından ve 
bunların tüm sonuçlarından doğrudan tek başına ve bütünüyle sorumludur.  

13.3 Tedarikçi, Greiner’in tedarikçinin ve/veya alt yüklenicilerin tesislerinde o anda yapılan tüm çalışmaları herhangi bir zamanda inceleme 
hakkına sahip olduğunu beyan kabul ve taahhüt eder. 

13.4 Ürün ve/veya hizmeti sunan taraf kim olursa olsun, Greiner için muhatap ve tek sorumlu her zaman ve her durumda tedarikçi olacak 
ve ne alt yüklenici hakkında bize verilen bilgi ne de alt yüklenici kullanımı ile ilgili verdiğimiz onay tedarikçinin Greiner’e karşı borç ve 
yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.  
 

14. ENDÜSTRİYEL MÜLKİYET HAKLARI  
14.1 Greiner Sınai mülkiyet haklarını (ve özellikle patentlerin) ürünün satın alınması için kararlaştırılan satın alma fiyatı içinde bu tür bir 

satın alma işleminin gerekli olduğu ölçüde, tedarik edilen ürünler ve özellikle birlikte verilen ürün(ler) için sözleşmeyle kararlaştırılan 
şekilde kısmen veya tamamen yeniden yapmak ve yeniden satmak için serbestçe kullanabilir.    

14.2 Lisansların gerekli olduğu durumlarda, bunlar tedarikçi tarafından Greiner’e herhangi bir maliyet doğurmaksızın ve ek bir ücret 
ödenmesi gerekmeksizin sağlanacaktır. Siparişimiz yürürlükteyken tedarikçi tarafından yapılan herhangi bir buluşu ücretsiz olarak 
kullanma hakkımız vardır.  

14.3 Tedarikçi, kendisinden satın alınan tedarik edilen ürün ve hizmetleri kullanımımız açısından üçüncü tarafların mülkiyet haklarının ihlal 
edilmesinden sorumlu olacaktır. Tedarikçi, ihlal  durumunda, bu hakların ihlali ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm zarar, ziyan, 
tazminat, idari para cezası, yargılama gideri, harç, makul düzeyde avukatlık ücretleri ve sair masraflar ve özellikle satın alınan 
ürünlerin kullanımını yetkilendirmek için tarafımızdan yapılan masraflar olması durumunda bizi bu masraflar için tamamen tazmin 
edecek ve zarardan muaf tutacaktır. 

14.4 Greiner ve/veya ortakları ve/veya grup şirketleri  tarafından sağlanan çizimler, şartname ve verilere dayalı olarak tedarikçinin herhangi 
bir çalışmasının sonucunun sahibi Greiner ve/veya ortakları ve/veya grup şirketi olacak ve sadece Greiner ve/veya ortakları ve/veya 
Grup şirketleri dünya çapında bunların Fikri Mülkiyet Hakları ve uygulamaları için başvuru hakkına sahip olacaktır. 
 

15. MEVCUT BELGELER VE GİZLİLİK   
15.1 Burada sayılanlarla sınırlı olmaısızın Tedarikçiye sunulan  açıklamalar/şartnameler, örnekler, çizimler, modeller, aletler, kalıplar ve 

her türlü diğer benzer öğeler Greiner’e aittir. Gizli bilgilerin bildirilmesi, know-how veya mülkiyet haklarının devri veya lisans verilmesi 
anlamına gelmez. Tedarikçi’ye aktarılan gizli bilgilere dayanarak, sözleşme ortağı, özellikle patentin önceden kullanılması g ibi 
endüstriyel mülkiyet haklarını bize karşı iddia etme hakkına sahip olmayacaktır. 

15.2 Tedarikçinin, işlenecek sipariş ile doğrudan bir bağlantısı olmadıkça, belgelerimizi kendi amaçları için kullanmasına veya üçüncü 
taraflara sunmasına izin verilmeyecektir. Varsa, kopyaları da dahil olmak üzere belgeler, sözleşme ortağı tarafından hizmetlerin veya 
teslimatların yürütülmesi için artık ihtiyaç duyulmadığı zaman veya herhangi bir zamanda Greiner’in talebi üzerine derhal ve ücretsiz 
(her ne nam adı altında olursa olsun herhangi bir masraf / ücret gerektirmeksizin) iade edilecektir.  

15.3 Tedarikçi, bu belgeleri aldıktan hemen sonra kontrol edecektir. Belgelerde talep edilen dışındaki sapmalara yalnızca Greiner’ in 
bunlara yazılı bir rızası varsa izin verilir. Belgelerde teknik veya diğer kusurlar/hatalar varsa, tedarikçi bunları tanımladıktan hemen 
sonra derhal Greiner’e bildirecektir. 

15.4 Tedarikçi, hâlihazırda kamuya açık olmadıkça, Greiner ile ilgili tüm teknik ve ticari verileri gizli (gizli bilgiler) tutmayı taahhüt eder. Bu, 
koşul, Madde 15.1'de listelenen belgeler ve fiyatlar ve koşullar hakkındaki bilgiler için geçerlidir. 

15.5 Gizlilik yükümlülüğü, iş ilişkisi sona erse bile devam eder ve müzakereler bir sözleşmenin imzalanması ile sonuçlanmasa bile, 
gelecekteki iş için daha fazla sözleşme müzakereleri ile bağlantılı olarak sözleşme ortağına sağlanan belgeleri ve gizli bilgileri de 
kapsar.  
 

16. KALIPLAR VE TAKIMLAR   
16.1 Tedarikçi tarafından Greiner adına üretilen veya satın alınan insert parçaları da dahil olmak üzere takımlar veya kalıplar, tedarikçi 

tarafından üretildikten ve/veya satın alındıktan sonra Greiner’in münhasır mülkü haline gelecektir. 
16.2 Tedarikçi, takımların ve kalıpların ve insert parçaların bakımını yapmalı ve masrafı kendine ait olmak üzere idame ettirmelidir. 
16.3 Tedarikçinin aletleri ve kalıpları ve insert parçaları üçüncü şahıslara vermesine veya bunları kendi amaçları için veya kendi amaçları 

dışında kullanmasına izin verilmez. 
16.4 Greiner, takımları, kalıpları ve insert parçaları Greiner’e yapılacak parçaların imalatı için üçüncü şahıslara sağlama, takımları, kalıpları 

ve insert parçaları kendisi tamir etme veya bunları kendi amaçları için üçüncü taraflara tamir ettirme ve değiştirme hakkına sahiptir. 
16.5 Greiner parçalar zamanında, eksiksiz veya uygun şekilde teslim edilmezse, kalıp, takım ve insert parçalarını tedarikçiden alma 

hakkına sahiptir. Tedarikçi gelecekteki parça teslimatlarında takımların, kalıplarımızın ve insert parçaların ilk kararlaştırılan fiyatlarını 
aşan fiyat talep ederse Greiner’in diğer talep hakları saklı kalmak kaydıyla kalıplar, takımlar ve insert parçalarını tedarikçiden geri 
alma hakkı saklıdır.  
 

17. UYGUNLUK 
17.1 Tedarikçi, katı bir İş Etiği Yönetmeliği oluşturduğumuzu ve Sözleşme ortağının tüm yasa ve yönetmeliklere sürekli ve katı bir şekilde 

uyduğunu ve bu davranış kurallarının Greiner’in Sözleşme yapması ve Tedarikçi ile iş yapmaya devam etmesi için bir ön koşul 
olduğunu kabul eder. Tedarikçi bu sözleşmenin yürütülmesi sırasında https://sustainability.greiner.com/wp-
content/uploads/2019/06/Verhaltenskodex_EN.pdf , adresindeki en güncel sürümünde Greiner İş Etiği Yönetmeliğine ve özellikle 
1977 ABD Yabancı yolsuzluk uygulamaları Yasası (değiştirildiği hali ile), yerel antitröst, yolsuzlukla mücadele ve anti-ticari rüşvet 
yasaları ve düzenlemeleri de dahil olmak üzere geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere her zaman katı bir şekilde uymayı taahhüt eder. 
Ne Tedarikçi ne de yöneticileri, memurları, çalışanları veya acenteleri, herhangi bir devlet kurumunun veya otoritesinin herhangi bir 
çalışanı, memuru veya temsilcisi veya herhangi bir siyasi parti veya adayı da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafa doğrudan 
veya dolaylı olarak herhangi bir ödeme veya hediye veremez veya teklif edemez. Tedarikçi , kendi tedarikçilerinin Greiner davranış 
Kurallarında belirtilen ilkelere uyması için gereken tüm makul çabaları kullanacaktır.  

17.2 Tedarikçiyi, bu Sözleşmenin şartlarına ve Greiner İş Etiği Yönetmeliği de dahil olmak üzere geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere 
uygunluk konusunda önceden yazılı bildirimde bulunarak çalışma saatleri içinde denetleme hakkımızı saklı tutarız. Uyumsuzluk 
durumunda, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda, Tedarikçiye yazılı bir bildirimde bulunarak derhal yürürlüğe girmek üzere feshetme 
hakkımızı saklı tutarız. 

https://sustainability.greiner.com/wp-content/uploads/2019/06/Verhaltenskodex_EN.pdf
https://sustainability.greiner.com/wp-content/uploads/2019/06/Verhaltenskodex_EN.pdf


 

 
18. İFA YERİ, YARGI YETKİSİ VE GEÇERLİ HUKUK   
18.1 Aksi yazılı olarak bildirilmediği müddetçe İfa yeri Greiner’in “Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi No:204, İstanbul, Tuzla” 

adresinde bulunan fabrikasıdır. 
18.2 Tedarikçi ile Greiner arasında yaşanan tüm anlaşmazlıklar için yargı yetkisi, İstanbul Anadolu Mahkeme ve icra daireleri yetk ilidir. 

 
19. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve bağlı mevzuattan kaynaklı yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla Tedarikçi sözleşme 
tahtında Greiner kendisine aktarılan ve/veya Greiner adına sözleşmenin ifası kapsamında sair şekillerde elde edeceği kişisel 
verileri  (burada sayılı olanlarla sınırlı olmaksızın kimlik, iletişim, unvan mesleki deneyim gibi kişisel veriler ile sağlık verileri, genetik 
veriler gibi özel nitelikli kişisel verileri) Sözleşme’de kapsamı düzenlenmiş olan amaçlar dışında  ve yasal yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi amacı dışında kullanmayacağını, işlemeyeceğini, arşivlemeyeceğini ve yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya 
kuruluşlara aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Tedarikçi, Sözleşme tahtında Greiner tarafından aktarılan ve/veya Greiner adına sair şekillerde elde edeceği ve/veya Greiner’a 
aktaracağı kişisel veriler bakımından: 

a. İlgili kişiler nezdinde usulüne uygun olarak aydınlatma yapılması ve gerekli hallerde açık rızanın temin edilmesi de dahil olarak; KVKK 
ve bağlı mevzuatta yer alan usul ve esaslara ve Kurul kararlarına uygun olarak kişisel verileri işleyeceğini ve Greiner’a aktaracağını, 
bu yönde çalıştırdığı kişileri gereği gibi eğiteceğini, bilgilendireceğini, 

b. Kişisel verilerin güvenliğini teminen gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını aydınlatma ve gerekli hallerde açık rıza alınması 
kapsamında ilgili kişileri kendisi ile Greiner arasına bir Sözleşme ilişkisi olduğu ve bu kapsamda kendisi tarafından Greiner’a 
sözleşmede yer alan hizmetin veriliyor olduğu  /ve/Bu Sözleşmenin ifası kapsamında ve bu amaçla kişisel verilerin Greiner’a 
aktarabileceği hususlarında aydınlatacağını ve gerekli hallerde açık rızalarını temin edeceğini,  

c. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, ilgili kişinin talebi ve/veya Greiner ve/veya Kurul’un talimatı üzerine kişisel 
verilere ilişkin kayıtlarını düzelteceğini, 

d. Kişisel verilerin silinmesi/yok edilmesi/ anonim hale getirilmesi kapsamında KVKK’ya/bağlı mevzuat hükümlerine/ Kurul kararlarına 
uygun davranacağını, işleme şartlarının ortadan kalkması halinde ve/veya Greiner’ın talebi üzerine kendisi tarafından belirlen imha 
politikası gereği yükümlülüğün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde verileri sileceğini/yok 
edeceğini/anonimleştireceğini, 

e. Kişisel verileri yurt içinde ve yurtdışında yetkisiz üçüncü kişilere aktarmayacağını, 
f. Kişisel verileri yurtdışına aktarmayacağını 

g. Üçüncü kişilerden veri güvenliğine yönelik herhangi bir saldırı veya tehdit durumunda derhal yazılı olarak Greiner’ı bilgilendireceğini 
ve yasal yükümlülüklerinin yanı sıra Greiner’ın vereceği yönlendirme, talimat ve emirlere uyacağını,  

h. İlgili kişinin kendisine KVKK’nın 11.Maddesi kapsamında yaptığı başvuruyu en geç iki iş günü içinde Greiner’a ileteceğini, 

i. Greiner tarafından kendisine iletilen ilgili kişi taleplerini derhal KVKK ve bağlı mevzuatta yer alan hükümlere ve Kurul kararlarına 
uygun olarak sonuçlandıracağını ve gerekmesi halinde tüm bilgi, belge ve dokümanları Greiner’a ileteceğini, 

j. Kurul başta ilgili kamu otoriteleri tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir teftiş, denetleme vb hallerini derhal (en geç ertesi gün) 
bildireceğini, 

k. KVKK ve bağlı mevzuata, Kurul kararlarına aykırı davranması dolayısıyla ya da Tedarikçi’dan, Tedarikçi çalışanından, Tedarikçi’nın 
iş ilişkisi içinde olduğu kişilerden ya da Tedarikçi tarafından aktarım yapılan üçüncü taraflardan kaynaklanan sebepler ile Greiner’ın 
uğrayacağı zararlar/hukuki- idari- cezai yaptırımlar ve ödemek zorunda kalabileceği tazminatlar için Greiner’ın rücu hakkı 
bulunduğunu ve Greiner’ın talepte bulunması halinde yedi (7) iş günü içinde Greiner’ın uğradığı derhal, nakden ve tamamen 
ödeyeceğini, Çekincesiz  biçimde kesin ve şartsız olarak beyan, kabul, taahhüt eder. 
 

20. GENEL HÜKÜMLER 
20.1 Taraflar tüm yasal yükümlülüklere uymayı beyan ve taahhüt eder. 
20.2 Bu Sözleşmenin bir parçasını oluşturan herhangi bir hüküm veya koşulun geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda veya 

sözleşmenin gerekli görülen herhangi bir düzenlemeyi içermemesi durumunda, bu Sözleşmenin kalan diğer hükümlerinin geçerliliği 
etkilenmeden kalacaktır. Geçersiz veya uygulanamaz olan herhangi bir koşulun değiştirilmesinde veya sözleşme hükümlerinde 
herhangi bir boşluk varsa ilgili hükmün geçersizliği veya uygulanamazlığı veya sözleşme hükümlerindeki boşluk tespit edildikten 
sonra sözleşme taraflarının niyetlerine karşılık gelen veya bu sözleşmenin anlamı veya amacı ile uyumlu taraflar arasında yasal 
olarak geçerli bir hüküm kabul edilmiş sayılır. 

20.3 Greiner’in herhangi bir hakkını belli bir süre veya hiç kullanmamış olması Greiner’in o hakkını kullanmaktan vazgeçtiği anlamına 
gelmez ve tedarikçi lehine bir kazanılmış hak oluşturmaz. 

20.4 Tedarikçi çalışanları/yetkilileri ile Greiner arasında herhangi bir biçimde işçi – işveren ilişkisi bulunmadığı gibi tedarikçi ile Greiner 
arasında herhangi bir biçimde asıl işveren – alt işveren ilişkisi de bulunmamaktadır. Tedarikçi kendi çalışanlarının tek ve bağımsız 
işverenidir. Ve işveren sıfatıyla çalışanlarına karşı tüm İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı dahil tüm yasal ve sözleşmesel 
yükümlülüklerini tam ve zamanında eksiksiz bir biçimde yerine getirmek zorundadır. 

20.5 Taraflar Greiner defter ve kayıtlarının 6100 SK m.193/1 kapsamında tek başına kesin delil hükmünde olduğunu çekincesiz bir biçimde 
karşılıklı olarak kabul etmişlerdir. 

20.6 Damga vergisinin oluştuğu hallerde ilgili bedel taraflarca ½ oranında paylaşılır. 
20.7 Tedarikçi Greiner unvan ve markasını açıkça Greiner’in yazılı iznini almak kaydı ile kullanabilir. Greiner bu izni bir kez vermesi halinde 

daha sonra herhangi bir sebep belirtmeye gerek kalmadan herhangi bir zamanda herhangi bir neden göstermeksizin ve buna karşı 
Tedarikçinin her ne nam adı altında olursa olsun herhangi bir talep hakkı bulunmaksızın iptal edilebilir. 


