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SATICININ ÜRÜNLERİNİN VE/VEYA HİZMETLERİNİN 
SATIN ALINMASI, TAMAMI İLE SATICININ BURADA 
YER ALAN TÜM ŞART VE KOŞULLARI KABUL 
ETMESİNE BAĞLIDIR. SATICININ AŞAĞIDA 
TANIMLANDIĞI ÜZERE ONAY VERMESİ BÖYLE BİR 
İZNİN VERİLMİŞ OLMASI ANLAMINI TAŞIMAKTADIR.  

1. SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ. Equinix, Inc. 
veya ekli sipariş formu üzerinde adı belirtilen bağlı bir 
kuruluşu veya bir iştiraki (“Equinix”), ekli sipariş formu 
üzerinde adı yazılı kişiden (“Satıcı”) ekli sipariş formu 

üzerinde tanımlanan ürün veya hizmetleri (müşterek 
olarak “Ürünler” ve/veya “Hizmetler”) Satın Alma 
Standart Şart ve Koşullarına göre satın almayı teklif 
etmektedir. Bu teklifin tüm koşullarının kabul edilmesi 
gerekmektedir. Bu Satın Alma Standart Şart ve Koşulları, 
ekli sipariş mektubunda yer alan bilgiler ile birlikte ve 
herhangi bir ihale, teklif, spesifikasyonlar veya Satıcı 
tarafından verilen teklif ile Equinix tarafından kabul edilen 
(her biri “Teklif”) hep birlikte müşterek olarak “Sipariş 
Mektubu” olarak anılacaktır. Herhangi bir şüpheye mahal 

bırakmamak için “Teklif” Satıcının ihale belgeleri, 
fiyatlandırması, spesifikasyonları veya teklifi içinde yer 
alan işletmesine ait şart ve koşulları ve yasal hükümleri 
içermeyecektir. Bu Satın Alma Standart Şart ve Koşulları 
ile bu Sipariş Mektubu ve/veya Teklif arasında herhangi 
bir çakışma veya uyuşmazlık olması durumunda 
uyuşmazlık aşağıdaki öncelik sırasına göre 
çözümlenecektir: (a) bu Sipariş Mektubunda yer alan 
bilgiler, (b) bu Satın Alma Standart Şart ve Koşulları (c) 
Teklif. Satıcının (i) bu Sipariş Mektubu ile işe başlaması 

ve/veya (ii) Ürün ve/veya Hizmet teslimatına başlaması 
bu Sipariş Mektubunun tüm şart ve koşullarını kabul ettiği 
anlamın taşımaktadır. Equinix ve Satıcı arasında tesis 
edilecek bu Sipariş Mektubu ile ilgili yazılı bir sözleşme bu 
Sipariş Mektubunun yerini alabilir (“Sözleşme”). Bu Satın 
Alma Standart Şart ve Koşulları ile Sözleşme 
kapsamında yer alan şart ve koşullar arasında herhangi 
bir uyumsuzluk olması durumunda Sözleşmede yer alan 
şart ve koşullar geçerli olacaktır. Taraflar arasında 
Sipariş Mektubu ile ilgili ayrı bir Sözleşme yapılmamış 
olması durumunda, bu Sipariş Mektubu, Sipariş 

Mektubu kapsamındaki konu ile ilgili taraflar arasındaki 
tek sözleşme ve karşılıklı anlaşma olarak kabul edilecek, 
daha önceden yapılmış tüm sözlü ve yazılı 
mutabakatları geçersiz kılacak ve değiştirilemeyecek, 
daha önceki işlemlere, ticari geleneklere veya 
performansa göre yorumlanamayacaktır. 

2. FİYATLAR. Tüm Ürünler ve/veya Hizmetler için fiyatlar 
bu Sipariş mektubunda (“Fiyatlar”) belirtildiği gibidir ve 
Equinix’in önceden alınacak yazılı izni olmaksızın 
değiştirilemez. Bölüm 3’e bağlı olarak, Fiyatlar Ürün 

ve/veya Hizmetlerin teslimatını tamamıyla karşılamak 
üzere yapılandırılmış olup hiçbir ek masraf veya ücret 
Equinix’in önceden alınmış yazılı izni olmaksızın 
eklenmeyecektir. Satıcı, Ürünler ve/veya Hizmetler için 
verilen herhangi bir fiyatın, oranın, indirim miktarının ve 
iskontoların diğer herhangi bir müşteriye eşit veya daha 

düşük miktarlar için aynı veya benzer Ürünler ve/veya 
Hizmetler için sunulan en düşük fiyattan daha yüksek 
olmadığını garanti eder. Bu Sipariş Mektubunun geçerlilik 
süresi içerisinde, herhangi bir genel fiyat indirimi veya 
maliyet düşüşü olması veya Satıcının diğer müşterilerine 
daha uygun koşullar sunulabilmesi durumunda Satıcı 
geçmişe yönelik olarak fiyatlarını indirmeyi veya indirim 
oranlarını ve iskontolarını yükseltmeyi kabul etmektedir. 

3. VERGİLER. Fiyatlara, geçerli bir fatura ile ibraz 
edilmesi durumunda Equinix tarafından ödenecek Ürün 

ve/veya Hizmetlerin tedariki ile ilgili, geçerli katma değer 
vergisi, satış vergisi veya benzeri vergiler, devlet 
tarafından uygulanan veya toplanan harç veya diğer 
ücretler (hep birlikte “Satış Vergisi”) dâhil değildir. Satış 
Vergileri fatura üzerinde ayrı kalemler olarak 
gösterilecek ve bunların Equinix tarafından ödemesi 
yapıldıktan sonra Ürün ve/veya Hizmetlerin tedariki ile 
ilgili geçerli katma değer vergisi, satış vergisi veya 
benzeri vergiler, devlet tarafından uygulanan veya 
toplanan harç veya diğer ücretler için Equinix başka bir 

ödeme yapmayacaktır. Yukarıda bahse konu olan 
hususlara ilaveten, Equinix'in Satıcıya yapacağı 
ödemelerden yasalar gereği herhangi bir vergi, harç 
veya diğer ücretler üzerinden stopaj uygulaması veya 
kesinti yapması gerektiğinde bunları Satıcının 
ödemesinden kesecektir. Herhangi bir şüpheye mahal 
bırakmamak için, Equinix'in söz konusu stopaj veya 
kesintiler için Satıcıya geri ödeme yapma veya tazmin 
etme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

4. ÖDEME ŞARTLARI. Bu Sipariş Mektubu üzerinde aksi 

belirtilmediği sürece, Equinix satın aldığı Ürün ve/veya 
Hizmetlere ait ödemenin tamamını (a) Equinix’in, Satıcının 
doğru  ola rak  tanzim edilmiş faturasını almasından veya 
(b) Equinix’in Ürün veya Hizmetleri kabul etmesinden 
sonra, hangisi daha geç ise, kırk beş (45) gün içinde 
ödeyecektir. Satıcıya yapılacak tüm ödemeler bu Sipariş 
Mektubunda yer alan para birimi veya birimleri kullanılarak 
ödenecektir. Equinix'in önceden yazılı izni olmaksızın geç 
ödeme için faiz ödemesi veya diğer cezalar 
uygulanamayacaktır. Equinix, Satıcının Equinix’e borçlu 
olduğu miktarları Satıcıya yapacağı ödemelerden kesebilir 

veya mahsup edebilir. Equinix, kendi takdirine bağlı 
olarak, denetim ve kabul yapılmadan önce, ancak 
denetim ve kabul haklarına veya burada yer alan diğer 
haklarına halel getirmeksizin ödemeyi önceden yapabilir. 
Equinix tarafından herhangi bir Ürün ve/veya Hizmet için 
ödemenin yapılmış olması söz konusu Ürün ve/veya 
Hizmetin kabul edilmiş olduğu anlamına gelmez. 

5. SEVKİYAT VE TESLİMAT. Satıcı, tüm Ürünlerin 
paketlenmesinden, sevkiyatından ve bu Sipariş 
Mektubunda belirtilen veya Equinix tarafından belirtilen 

teslim noktasına (“Saha”) güvenli bir şekilde teslim 
edilmesinden sorumludur. Sipariş Mektubunun gereklerini 
yerine getirmede zaman kritik bir unsurdur; Ürün ve/veya 
Hizmetlerin teslimatı Sipariş Mektubunda mutabık 
kalındığı şekilde yapılmalıdır. Teslimatın zamanında 
yapılmaması durumunda, Equinix, Satıcıya yazılı 
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bildirimde bulunduktan sonra, bu Sipariş Mektubunun 
tamamını veya zamanında teslim edilmeyen Ürün ve/veya 
Hizmetleri iptal etme hakkına sahip olacaktır. Equinix bu 
gibi bir iptal sonucu ortaya çıkacak herhangi bir zarardan 
sorumlu olmayacaktır. Equinix, Ürünün teslim tarihinden 
on (10) günden daha uzun bir süre önce teslimatı yapılan 
ürünleri geri gönderebilir veya maliyeti Satıcıya ait olmak 
üzere depolayabilir. Burada belirtilen teslimat tarihlerine 
uyabilmek veya teslimatın gecikmesini en kısa süreye 
indirmek için hızlı sevkiyat yapılması gerekiyorsa, ek 

sevkiyat masrafları Satıcıya ait olacaktır. Bu sipariş 
mektubunda aksi belirtilmediği sürece, Equinix kısmi 
teslimatları reddedebilir ve kısmi teslimatların kabul 
edilmesi durumunda ödemeyi herhangi bir faiz veya ceza 
ödemeden sevkiyat tamamlanıncaya kadar erteleme 
hakkını elinde tutar. 

6. DENETİM, KABUL, RİSK VE MÜLKİYET. (a) Ürün 
ve/veya Hizmetler, Equinix tarafından Sahada yapılacak 
denetim, test ve kabul işlemlerine tabidir. (b) Equinix, 
Ürünlerin teslimatından veya Hizmetlerin yerine 

getirilmesinden sonra Ürün ve/veya Hizmet denetimlerini 
ve makul kabul testlerini uygun bir süre içinde yerine 
getirecektir. Yapılan bir kısmi kabul, Equinix’in siparişinin 
tamamını veya daha sonra yapılacak teslimatları kabul 
ettiği veya edeceği anlamına gelmemektedir. Equinix 
tarafından Ürün ve/veya Hizmetlerin kabulü açıkça veya 
Equinix’in yönlendirmeleri nedeniyle ima yoluyla yapılmış 
olsa dahi, kabul, Satıcının Ürün ve/veya Hizmetin değerini 
önemli derecede azaltıp azaltmadığına bakılmaksızın 
ortaya çıkabilecek bir uyumsuzluğu gidermesine bağlıdır. 

(c) Herhangi bir Ürün ve/veya Hizmet bu Sipariş 
Mektubunun herhangi bir koşulu ile uyum sağlamaz ise, 
Equinix, Satıcının bu Sipariş Mektubu kapsamındaki 
yükümlülüklerini etkilemeksizin söz konusu Ürün ve/veya 
Hizmetleri reddedebilir. EQUINIX TARAFINDAN 
HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VE/VEYA HİZMETİN 
REDDEDİLMEMESİ, EQUINIX'IN DAHA SONRA BU 
ÜRÜN VE/VEYA HİZMETTE UYGUNSUZLUK 
BULUNMASI DURUMUNDA EQUINIX’İN HERH AN Gİ 
B İR  HAK VEYA ÇÖZÜMDEN (KABULU GERİ ÇEKME 
HAKKI DÂHİL) OLMAK ÜZERE) FERAGAT ETTİĞİ 

ANLAMINI TAŞIMAZ. d) Herhangi bir ürünün 
reddedilmesini takiben, Equinix böyle bir Ürünü riski ve 
masrafları Satıcıya ait olmak üzere Satıcıya iade edebilir 
ve uygun olmayan Ürünün yerine Satıcının derhal yeni bir 
Ürün teslim etmesini ister. Satıcı iade edilen Ürün ile ilgili 
olarak herhangi bir stok maliyeti, idari masraf veya 
herhangi bir ücret veya gider tahakkuk ettiremez. 
Herhangi bir Hizmetin kabul edilmemesi durumunda, 
Equinix, Satıcının aynı Hizmeti Equinix’e herhangi bir ek 
maliyet getirmeden yeniden yapmasını isteyebilir. (e) Bu 

Sipariş Mektubunda aksi belirtilmediği takdirde, Ürünlerle 
ilgili tüm kayıp veya zarar riski ve Ürünlerin mülkiyeti söz 
konusu Ürünlerin Equinix tarafından kabulünü (Ürünlerin 
gözetim veya test gerektirmesi durumunda) veya (diğer 

tüm koşullarda) Sahaya teslimini takiben Equinix’e 
geçecektir.  

7. SİGORTA. Satıcı, tüm geçerli yasaların, 
düzenlemelerin ve mesleki zorunlulukların öngördüğü 
yeterli sigorta poliçesine sahip olacak ve Equinix'in talebi 
üzerine söz konusu poliçelere ait makul kanıtları 
sunacaktır. Tüm sigorta poliçeleri itibarı yüksek ve 
Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin temin edildiği yargı alanları 
dâhilinde sigorta temin edebilen sigorta şirketlerinden 
sağlanmış olacaktır. 

8. HİZMETLER. Bu Sipariş Mektubunun, Hizmetlerin 
yerine getirilmesini kapsaması veya Satıcının Equinix 
veya müşterilerinin birinin tesislerinde işlem yapmasını 
kapsaması durumunda, Satıcı, Hizmetin yerine 
getirilmesi esnasında herhangi bir kişinin 
yaralanmasının veya mülke zarar verilmesinin önüne 
geçmek için gerekli tüm önlemleri alacaktır.  

9. GARANTİLER. Satıcı tüm Ürün ve/veya Hizmetlerin: 
(a) birinci sınıf kalitede olduğunu, tasarım, malzeme ve 
işçilik açısından hata içermediğini, (b) ticari amaçla 

satılabilir veya tatmin edici kalitede olduğunu, (c) bu 
Sipariş Mektubu koşullarına kesinlikle uygun olduğunu 
ve (d) öngörülen amacına için uygun ve yeterli olduğunu 
garanti etmektedir. Satıcı şu hususları da garanti 
etmektedir: (i) Tüm ürünler ve sipariş kapsamındaki 
Hizmetlerin teslim edilen kısımları ihtilafsız ve kolaylıkla 
devredilebilir bir mülkiyet ile teminat hakkı, haciz ve 
diğer külfetlerden ari olacaktır, (ii) bu Sipariş 
Mektubunun gereklerini yerine getirmek ve Equinix'in 
tüm Ürünleri ve/veya Hizmetleri kullanabilmesi veya 

almasını sağlamak için Satıcı gerekli tüm lisansları, 
izinleri ve onayları alacak ve bunları güncel tutacaktır ve 
(iii) tüm Ürünler ve/veya Hizmetler herhangi bir üçüncü 
tarafın Fikri Mülkiyet Haklarını (aşağıda tanımlanmıştır) 
veya diğer haklarını veya çıkarlarını hiçbir şekilde ihlal 
etmeyecektir. Hizmetlerin yerine getirilmesi açısından, 
Satıcı, Hizmetleri profesyonelce, hızlı ve verimli bir 
şekilde geçerli sektör standartlarına uygun olarak 
yapacağını, ancak sektör standartlarından daha yüksek 
bir standart belirlendiyse, belirlenen standarda göre 
yapacağını garanti eder. Buna ek olarak, Satıcı tüm 

ürünler için üreticilerin hepsinin garantilerinin sağladığı 
yararların Equinix’e temlik edildiğinden emin olacaktır. 
Satıcı, Equinix'in bu Sipariş Mektubunu imzalarken, 
Satıcının veya Satıcı adına yapılan beyanların ve 
verilen garantilerin her birine ve tümüne güvenerek 
imzaladığını beyan etmektedir. Tüm bu garantiler 
herhangi bir denetim, kabul ve Ürünler ve/veya 
Hizmetler için yapılan teslimat ödemesi ve bu Sipariş 
Mektubunun sonlanması sonrasında da yürürlülükte 
kalacak ve Equinix, halefleri, devredilen taraflar ve 

müşteri için yarar sağlamaya devam edecektir. Burada 
yer alan hiçbir husus, Equinix’in geçerli yasalar 
nezdinde kanunen sahip olduğu açıkça beyan edilen 
veya ima yoluyla belirtilen garantileri 
sınırlandırmayacaktır. Satıcı tarafından çözüm getirilen, 
değiştirilen, yeniden yapılan Ürünler ve/veya Hizmetler, 
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bu Sipariş Mektubu kapsamında yer alan tüm koşullara 
Ürünler ve/veya Hizmetler ilk kez teslim ediliyor gibi ve 
aynı şekil ve derecede tabi olacaktır. Equinix’in burada 
yer alan garanti hakları, Satıcının sunduğu standart 
garanti hakları ile kısıtlanmayacak, ancak sunulan 
haklara ek olacaktır. 

10. SORUMLULUKLARIN KISITLANMASI. Bu Sipariş 
Mektubundaki hiçbir şey tarafların her hangi birinin 
yükümlülüğünü aşağıdaki koşullarda hariç tutmaya veya 
kısıtlamaya yönelik değildir: (a) ihmalden kaynaklan ölüm 

veya kişisel yaralanma (b) Bölüm 12 (Fikri Mülkiyet), 
Bölüm 17 (Uyum ve Geçerli Yasa) kapsamında yapılan 
talepler, (c) sahtekarlık veya (d) kanunlar nezdinde hariç 
tutulamayacak veya kısıtlanamayacak herhangi bir 
yükümlülük. Hiçbir koşul altında, taraflardan hiçbiri 
sözleşme kaynaklı veya haksız bir fiil veya herhangi özel, 
dolaylı veya tesadüfi kayıp veya hasarlardan nedeni ne 
olursa olsun sorumlu olmayacaktır.  

11. TAZMİNAT. Satıcı, aşağıdaki hususlardan 
kaynaklanan veya aşağıdaki hususlar nedeni ile 

oluşabilecek kişisel yaralanma, ölüm veya maddi 
varlıklara verilen hasarlar veya diğer zarar ve ziyanlar ile 
makul avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere Equinix’i (ve 
çalışanlarını, bağlı şirketlerini, iştiraklerini, haleflerini ve 
temsilcilerini) her türlü yükümlülük, maliyet, hasar, kayıp 
veya masrafa karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar 
görmesini engellemek üzere hareket etmeyi kabul 
etmektedir: (a) Satıcının tasarım, üretim, montaj, kullanım, 
yönetim, satış veya aşağıda satışı yapılan Ürünleri 
ve/veya Hizmetleri temininden kaynaklan hususlar; (b) bu 

Sipariş Mektubunun Satıcı, çalışanları veya temsilcileri 
tarafından yerine getirilmesinden kaynaklan hususlar; (c) 
Satıcının burada yer alan herhangi bir beyanı, garantiyi 
veya sorumluluğunu ihlal etmesi; (d) Satıcının herhangi bir 
devletin veya kurumun yasasını veya mevzuatını ihlal 
etmesi veya ihlal etmekle tehdit etmesinden kaynaklan 
durumlar (tehlikeli veya toksik maddelerin, atıkların veya 
kirletici unsurların serbest kalması veya serbest kalma 
tehdidini içeren kirlilik ile ilgili herhangi bir yasanın da dâhil 
olduğu ancak bununla sınırlı olmayan durumlar) veya (e) 
bu Satıcının, çalışanlarının veya temsilcilerinin burada 

bahse konu olan performans yükümlülüğünü yerine 
getirirken yaptıkları bir fiil, eksiklik veya ihmalden 
kaynaklanan hususlar. Bu tazminat, Equinix'in 
kabulünden ve/veya Ürünler ve/veya Hizmetler için ödeme 
yapmasından ve Sipariş Mektubunun fesih edilmesinden 
etkilenmeyecektir. Bu tazminat Satıcının sahip olduğu 
sigorta ile hiçbir şekilde sınırlandırılmayacaktır. 

12. FİKRİ MÜLKİYET. Satıcı kendisi tarafından veya 
kendi adına teslim edilecek Ürünler ve/veya Hizmetler ile 
bağlantılı ögelerin veya malzemelerin geliştirilmesi, 

tasarlanması veya oluşturulmasında kullanılan tüm Fikri 
Mülkiyet Haklarının (metodoloji, yazılım ve know-how 
dâhil) kesinlikle Equnix’e temlik edileceğini beyan ve kabul 
etmektedir. Satıcı, Satıcının Fikri Mülkiyet Haklarını 
Equinix’e gayrı kabili rücu, münhasır olmayan, imtiyaz 
hakkı ücretsiz, dünyanın her yerinde kullanılabilir lisansı 

sunmaktadır. "Fikri Mülkiyet Hakları" herhangi bir patent, 
telif hakkı know how, ticari marka, hizmet markası, tasarım 
hakkı (ister kayıtlı olsun ister olmasın) yukarıdakilerden 
herhangi birisi için veri tabanı hakkı ve uygulamaları, ilgili 
iyi niyet veya kayıt edilebilir olsun veya olmasın benzer 
haklar ile sahip olunan veya sahip olmaya müsait olan 
yükümlülükler veya stratejiler, süreçler, teknikler, formüler, 
şablonlar, araçlar, rutinler ve modeller gibi diğer fikri 
mülkiyeti korumaya yönelik haklar anlamına gelmektedir. 

13. PAZARLAMA VE TANITIM. Satıcı, Equinix’in daha 

önceden yazılı iznini almadan aşağıdakileri 
yapmayacaktır: (a) bir Equinix IBX tesisinin iç veya dış 
kısmını gösteren, tasarımını betimleyen herhangi bir çizim 
ve/veya fotoğrafın herhangi bir tanıtım, duyuru veya 
profesyonel materyal üzerinde kullanılması ve/veya (b) 
Equinix’in adının, ticari markasının veya logosunun 
herhangi bir tanıtım, reklam veya diğer halka açık belgeler 
üzerinde kullanılması veya Equinix’in adının Satıcının 
müşterisi olarak geçmesi. 

14. İPTAL / FESİH.  

(a) Satıcının bu Sipariş Mektubunun herhangi bir koşulunu 
ihlal etmesi durumunda, Equinix bu Sipariş Mektubunu 
derhal geçerli olmak üzere, yazılı bildirimde bulunarak 
sorumluluk almaksızın iptal / fesih etme hakkına sahip 
olacaktır. Bu Sipariş Mektubunun diğer hükümlerine 
bakılmaksızın, Equinix, Satıcının Bölüm 17(a) veya 
17(b)’yi ihlal ettiğini makul bir şekilde belirlemesini 
müteakip, Equinix, bu Sipariş Mektubunu Satıcıya yazılı 
bildirimde bulunmak kaydıyla derhal fesih etme hakkını 
saklı tutar. 

(b) Equinix aynı zamanda yazılı bildirimde bulunmak 
kaydı ile herhangi bir neden göstermeksizin bu Sipariş 
Mektubunu kısmen veya tamamen iptal / fesih etme 
hakkına sahip olacaktır. Böyle bir iptal / fesih 
durumunda Equinix Satıcıya (i) bu Sipariş Mektubuna 
uygun şekilde iptal / fesih tarihine kadar teslim edilen 
Ürünler ve/veya yerine getirilen Hizmetler ve (ii) bu 
Sipariş mektubunun iptal / fesih edilmesi nedeniyle 
Satıcının maruz kaldığı makul maliyetleri ödeyecektir. 
Bu maliyetlerin, tamamen Satıcının bu Sipariş 
Mektubunun gereklerini yerine getirirken oluşmuş 

olması ve Satıcı adına tahakkuk etmeden önce Equinix 
tarafında onaylanmış olması gerekmektedir. Yukarıda 
bahse konu olan ödemeler Equinix'in iptal / fesih nedeni 
ile bu Sipariş Mektubu kapsamında tek sorumluluğunu 
oluşturacaktır. 

(c) Satıcının taahhüdüne, mülküne veya varlıklarına haciz 
veya icra emri gelmiş olması durumunda, Satıcı 
alacaklıları ile bir konkordato düzenlemesi yapacak veya 
Satıcının iflasını ilan etmesi veya aleyhine bir iflas 
başvurusu veya emri varsa geçici bir kayyum, alacaklı, 

idari alacaklı veya bir yönetici Satıcının taahhüdü, mülkü 
veya varlıklarını yönetmek için atandıysa, böyle bir 
durumda Equinix bu Sipariş Mektubunu Satıcıya önceden 
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herhangi bir bildirim yapmaksızın yazılı bildirimde 
bulunarak derhal fesih edebilir.  

(d) bu Sipariş Mektubunun iptal / fesih edilmesi, her iki 
tarafın oluşmuş haklarını, çözümlerini veya 
yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Madde 10, 11, 
15’den 18’e kadar olan kısım ve bu Madde 14 ve diğer 
herhangi bir yükümlülük bu Sipariş Mektubunun iptali / 
sonlandırılması durumunda yürürlülükte kalmaya devam 
edecektir. 

15. TARAFLARIN İLİŞKİSİ. Taraflardan her biri bir 

ortak, çalışan, ortak girişimci veya diğerinin temsilci 
olarak değil, bağımsız bir yüklenici olarak hareket 
edecekler, diğer tarafı bir sözleşme ile yükümlülük altına 
sokmayacaklar veya sokmaya çalışmayacaklardır. 

16. GİZLİLİK. Satıcı Equinix veya bu Sipariş Mektubu ile 
ilgili herhangi bir bilgiyi, satıcının bu Sipariş Mektubu 
dâhilindeki yükümlüklerini gerçekleştirmek üzere 
Equinix’in önceden yazılı iznini alarak açıkladıkları bilgiler 
dışındaki bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa açıklayamaz. 
Bu Madde 16’nın Equinix ile Satıcı arasında imzalanmış 

başka bir gizlilik anlaşması ile çakışması durumunda, 
diğer gizlilik anlaşmasının koşulları geçerli olacaktır. 

17. UYUM VE GEÇERLİ YASALAR.  

(a) Dış Yolsuzluk Uygulamaları Yasası - FCPA.. Satıcı bu 
Sipariş Mektubunun gereklerinin yerine getirilmesi ve bu 
Sipariş mektubu ile bağlantılı olarak tüm geçerli rüşvetle 
mücadele mevzuatına uyacaktır. Bu Sipariş Mektubu ile 
bağlantılı olarak, satıcının kamuda veya özel sektörde 
rüşvet amacına yönelik veya rüşvet etkisi yaratabilecek 
veya iş alabilmek için haraç, geri ödeme veya diğer yasa 

dışı veya uygun olmayan yollara başvurmaması veya rıza 
göstermemesi, herhangi bir ödeme veya transfer 
yapılmaması tarafların maksadını oluşturmaktadır. Satıcı, 
bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, sahiplerinin, iş 
ortaklarının, yöneticilerinin, direktörlerinin, çalışanlarının, 
acentelerinin, temsilcilerinin ve alt yüklenicilerinin Amerika 
Birleşik Devletleri, Dış Yolsuzluk Uygulamaları Yasası 
(“FCPA”) Başlık 15 Amerika Birleşik Devletleri Yasaları 
Madde 78 ve diğerleri kapsamında ve yapılan değişiklikler 
doğrultusunda, diğer hususların yanı sıra, devlet 
görevlilerine yapılan ödemeler konusundaki hususlardan 

tamamen bilgi sahibi olduklarını ve Ürünler ile Hizmetleri 
FCPA ve geçerli tüm uluslararası, federal, eyalet ve yerel 
rüşvet ve yolsuzluk yasaları da dâhil olmak ancak bunlarla 
sınırlı kalmamak kaydıyla tüm geçerli yasalara göre ifa 
edeceğini beyan, garanti ve taahhüt eder. 

(b) Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi - OFAC. Satıcı ve alt 
yüklenicileri tüm ihracat kontrol ve ithalat yasalarına ve 
mevzuatına Sipariş Mektubunun geçerlilik süresince 
uyacaklardır. Satıcının, maliyetini kendisi karşılamak 
kaydıyla, gerekli ihracat, yeniden ihracat veya ithalat 

izinlerini alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Satıcı, 
herhangi bir Ürünün ve/veya Hizmetin ihracat kontrol 
yasalar veya mevzuatı ile yasaklanması durumunda 
Equinix'i bilgilendirecektir. Satıcı, kendisinin ve alt 

yüklenicilerinden herhangi birisinin, bu Sipariş 
Mektubunun yürürlülükte olduğu sürece; (i) geçerli olan 
tüm yaptırım ve ambargo yasaları ile zaman zaman 
yönetmeliklere tabi olan ve ABD Hazine Bakanlığının 
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi - "OFAC" tarafından veya 
diğer mevzuatları hazırlayan veya kanun hükmünde 
kararname ile (“Yaptırım Yasası”) ekonomik yaptırımlar 
uygulanan bir ülkede kurulu bir işletme olmadığını, (ii) 
Yaptırım Yasalarına tabi bir ülkede bulunan bir tarafın 
sahibi olmadığını, kontrol veya adına hareket edilmediğini, 

(iii) Yaptırım yasalarına tabi bir ülkedeki bir devlet kurumu 
veya bu kurum adına hareket eden bir tüzel kişilik 
olmadığını onaylayacaktır. Satıcı, ne kendisinin ne de 
sahiplerinin, yöneticilerinin veya direktörlerinin halihazırda 
ABD Hazine Bakanlığının OFAC listesi Özellikle 
Belirlenmiş Vatandaşlar veya benzer istenmeyen kişiler 
listesinde olmadığını ve bu Sipariş Mektubunun yürürlülük 
süresince de olmayacağını beyan eder.  

(c) Veri Gizliliği. Satıcının veri işleyici olarak Equinix ile 
ilgili veya Equinix tarafından tein edilen verileri işlerken 

Satıcı, veri sahiplerine bilgi verme yükümlülüğü de dâhil 
olmak üzere, tüm geçerli veri koruma ve gizlilik yasalarına 
mevzuatlarına ve uyacaktır. Satıcı sadece bu Sipariş 
Mektubunda Equinix tarafından verilen talimatlar 
doğrultusunda ve sadece bu Sipariş Süresi müddetince, 
Equinix ile ilgili veya Equinix tarafından verilen verileri 
işleyecektir. Satıcı uygun idari, teknik ve kurumsal 
önlemleri uygulayarak tüm kişisel verileri (geçerli yasa 
kapsamında tanımlandığı üzere) (i) kaza ve yasa dışı 
imhaya karşı; (ii) kaza ile kaybolmaya, değiştirilmesine, 

yetkisiz açıklanmasına veya erişime ve (iii) diğer yasa dışı 
işleme şekillerine karşı koruyacaktır. Bunun ötesinde, 
Satıcı kişisel verileri işleme almaya yetkili herhangi bir 
kişinin, aynı zamanda gizlilik ile ilgili yeterli seviyede 
yükümlülüklere de uyacağını garanti etmektedir. Gerekli 
olması durumunda, Satıcı, Equinix’e gerekli tüm yardımı 
ve işbirliğini sağlayarak veri sahiplerinin kişisel verilerine 
erişmelerini, bu verileri düzeltmelerini, silmelerini veya 
aktarmalarını sağlayacaktır. Satıcı, Equinix’ten önceden 
yazılı bir onay almaksızın alt işlemcileri dâhil edemez. 
Kişisel bilgilerin Avrupa Ekonomik Alanının dışına 

çıkartılması durumunda, Satıcı geçerli yasaların 
gerektirdiği şekilde söz konusu transfer işlemlerinin 
korumasına yönelik olarak tüm uygun önlemelerin 
alındığından emin olacaktır. Bu Sipariş Mektubunun 
sonlandırılmasından sonra, Satıcı kendisi ile paylaşılan 
tüm kişisel verileri genel olarak kabul görmüş ve 
yönetilebilir şekilde veya Equinix tarafından verilen talimat 
doğrultusunda kişisel verileri imha edecektir. Satıcı tüm ve 
her bir kopyayı ve yedeklemeleri geri çevrilemez şekilde 
silecektir. Equinix ile ilgili veya Equinix’den kaynaklanan 

gerçek, olması muhtemel veya şüpheli kişisel verilerle ilgili 
bir ihlal durumunda, Satıcı derhal (her ne olursa olsun veri 
ihlalini takip eden yirmi dört (24) saatten daha uzun 
olmayan bir süre içinde) Equinix’e bildirecektir. Bu 
bildirimde veri ihlalinin içeriği ile ilgili bir özet yer alacak 
veri ihlalinin etkisini azaltmak için yapılan tüm etkinliklerin 
bir özeti de yer alacaktır. Equinex, Satıcının bu Madde 
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17(c) ile uyumunu her takvim yılı içinde bir kez 
denetleyecektir ve Satıcı herhangi bir düzensizlik veya 
ihlalin bulunması durumunda böyle bir denetimin 
masraflarını ödemek zorunda kalacaktır. Equinix’in talebi 
üzerine, taraflar taslağı Equinix tarafından sağlanan ayrı 
bir veri işleme sözleşmesini imzalayacaklardır. 

(d) Kölelikle Mücadele. Satıcı, alt yüklenicilerinin tüm 
geçerli ücret, çalışma saatleri, kölelikle mücadele ve insan 
kaçakçılığı yasalarına uymamalarını sağlayacağını ve bu 
Sipariş Mektubunun performansı ile ilgili Ürünlerin ve/veya 

Hizmetlerin ifası esnasında insan kaçakçılığı veya çocuk 
ve zorla işçi çalıştırmayacağını garanti etmektedir. Satıcı, 
bu Sipariş Mektubu ile bağlantılı olarak tedarik zinciri 
içinde herhangi gerçek veya şüphe duyulan kölelik, çocuk 
veya zorla işçi çalıştırma ve insan kaçakçılığı olayının 
farkına varır varmaz Equinix'i bilgilendirecektir.  

(e) Policies: Satıcı ve alt yüklenicileri 
http://investor.equinix.com/phoenix.zhtml?c=122662&p=ir
ol-govConduct adresinde yer alan Equinix Business 
Partner Code of Conduct kapsamında belirtilenler de dâhil 

olmak üzere Equinix tarafından talep edilebilecek tüm 
geçerli politika ve prosedürlere uyacaktır. Equinix, bir 
bildirim ile etkinleştireceği politika ve prosedür değiştirme 
hakkını saklı tutmaktadır. 

(f) Geçerli Yasalar. Madde 17 dâhilindeki diğer koşulara 
halel getirmeksizin, Satıcı bu Sipariş Mektubu dâhilindeki 
işleri tüm geçerli yerel, eyalet ve federal güvenlik 
yasalarına, kurallarına, yönetmeliklerine ve kılavuzlarına 
(çevre, tehlikeli maddeler, sağlık ve/veya güvenlik de dâhil 
ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın) uygun şekilde yerine 

getirecektir. 

18. DİĞER. Taraflardan herhangi birisinin bu Sipariş 
Mektubunun bir şart veya koşulundan feragat etmesi, 
ileride böyle bir koşul veya şarttan veya daha sonraki 
ihlallerden feragat edileceği anlamına gelmez ve bu 
şekilde yorumlanamaz. Bu sipariş mektubu kapsamında 
herhangi bir haktan veya çözümden feragat sadece yazılı 
olarak belirtildiği takdirde geçerli olacaktır. Tarafların 
herhangi birinin üzerindeki bir yükümlülük diğer tarafça, 
tamamıyla kendi uhdesinde olmak üzere, karşı taraf 
üzerindeki diğer haklarına herhangi bir halel getirmeksizin 

veya diğer haklarını etkilemeden kaldırılabilir, 
birleştirilebilir veya üzerinde anlaşmaya varılabilir, zaman 
tanınabilir veya müsamaha gösterilebilir. Bu sipariş 
Mektubu Equinix ve Satıcı harici herhangi bir taraf için 
herhangi bir hak veya yarar oluşturmaz veya böyle bir 
izlenim bırakamaz. Bu Sipariş Mektubu ve burada niyet 
edilen işlemler, yasalardaki çatışmalara bakılmaksızın 
Equinix’in kurulduğu veya merkezinin bulunduğu ülke 
veya eyalette geçerli olan yasalara göre yürütülecek, 
yorumlanacak ve tatbik edilecektir. Malların Uluslararası 

Satışı için Sözleşmelerle ilgili Birleşmiş Milletler 
Konvansiyonu bu Sipariş Mektubu veya buna bağlı olarak 
yapılan satın alımlar veya satışlar için geçerli 
olmayacaktır. Taraflar gayrikabil rücu olarak Equinix’in 
kurulduğu veya genel merkezinin bulunduğu ülke veya 

eyaletin münhasır yargı alanını kabul etmektedirler. Bu 
Sipariş Mektubunun herhangi bir şart veya koşulunun 
geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda geri kalan 
şart ve koşullar yürürlülükte kalacak ve geçerliliklerini 
koruyacaklardır Satıcı, Equinix’in önceden alınmış yazılı 
onayı olmaksızın herhangi bir hakkını ve yükümlülüğünü 
atayamaz, transfer edemez ve/veya alt yükleniciye 
devredemez. Yukarıdakilere istinaden, Satıcı kendisi 
adına çalışan alt yükleniciden tamamıyla sorumlu ve 
yükümlü olacaktır. Equinix, bu Sipariş Mektubu 

kapsamındaki herhangi veya tüm haklarını ve/veya 
yükümlüklerini herhangi bir üçüncü tarafa atamaya 
ve/veya transfer etmeye yetkilidir. 

http://investor.equinix.com/phoenix.zhtml?c=122662&p=irol-govConduct
http://investor.equinix.com/phoenix.zhtml?c=122662&p=irol-govConduct

