Genel Şart ve Koşullar
Sipariş uyarınca Tedarikçiden sipariş edilen Mal ve/veya Hizmetlerin Iron Mountain tarafından satın alınmasının tabi olduğu, Iron
Mountain ve Tedarikçi (birlikte "Taraflar") arasında ayrı bir yazılı anlaşma olmadığı sürece Iron Mountain Arsivleme Hizmetleri
A.Ş. (“Iron Mountain”) tarafından, satıcı veya tedarikçi için (“Tedarikçi”) düzenlenen ekteki sipariş (“Sipariş”) aşağıda belirtilen
hüküm ve koşullara tabi olacaktır,
1.
1.1

Tanımlar
Bu Genel şartların ve koşulların amaçları için, aşağıdaki tanımlar ve yorumlar geçerli olacaktır:
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

2.
2.1

3.
3.1

Veri Sahibi: Iron Mountain'in çalışanları, yüklenicileri veya Iron Mountain'in diğer iştirakleri veya Iron
Mountain'un bir müşterisi veya bunlara bağlı kişiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kişisel Veriler
tarafından tanımlanabilen ya da kişisel verilerin konusu olan bir gerçek kişi.
Teslimat Kalemleri: Bilgisayar programları, veriler, raporlar ve teknik özellikler ve bunların taslaklarını da
içerecek şekilde, Tedarikçinin veya onun temsilcilerinin, taşeronlarının, danışmanlarının ve çalışanlarının
Hizmetlere ilişkin olarak herhangi bir biçimde geliştirdiği tüm belgeler, ürünler ve materyaller.
Belge: Yazılı herhangi bir belgeye ek olarak, herhangi bir çizim, harita, plan, diyagram, tasarım, resim veya başka
bir görüntü, teyp, disk veya herhangi bir formdaki bilgiyi bünyesinde bulunduran bir cihaz veya kaydı içerir.
Girdi Materyal: Bilgisayar programları, verileri, raporları ve teknik özellikleri de dahil olmak üzere Hizmetler ile
ilgili Iron Mountain tarafından sağlanan Belgeler, bilgiler ve materyaller.
"Fikri Mülkiyet Hakları: hakların tüm uygulamaları, uzatmaları veya yenilemeleri ile dünyanın herhangi bir
yerinde tüm benzer veya eşdeğer haklar veya koruma şekilleri dahil tescilli veya tescilsiz tüm patentleri, icatlar
üzerindeki hakları, kullanım modellerini, telif ve ilişkili hakları, hizmet markalarını, ticari, işletme ve alan
isimlerini, ticari giydirme veya dış görünüş hakları, şerefiye hakları veya geçme nedeniyle dava etme haklarını,
adil olmayan rekabet haklarını, tasarım haklarını, bilgisayar yazılımı haklarını, veritabanı hakkını, topografya
haklarını, gizli bilgi haklarını (ustalık bilgisi ve ticari sırlar dahil ) ve her türlü fikri mülkiyet hakkını ifade eder ;
Iron Mountain Ekipmanı: Iron Mountain tarafından sağlanan ve Hizmetlerin tedarikinde doğrudan veya dolaylı
olarak kullanılan herhangi bir ekipman, sistem, kablolama veya tesisat.
KDV: Katma Değer Vergisi.
Temsilci: Siparişte belirtildiği gibi, Anlaşma gereğince bildirim almak üzere Iron Mountain ve Tedarikçi
tarafından görevlendirilen veya çeşitli zamanlarda karşı tarafa yazılı olarak bildirilen kişiler. Görevlendirilen bir
kişi olmaması halinde, bildirimler, tarafların merkez ofislerine gönderilmelidir.

Kabul
Tedarikçi tarafından, bir Siparişte düzenlenen veya Siparişte bahsedilen veya onun eki olan iş bildirisi, ihtiyaçlar bildirimi,
teknik özellikler veya iş planında düzenlenen (aşağıda tanımlanan) Mal ve/veya Hizmetlerin tedarik edilmesinin veya
Tedarikçi tarafından sözkonusu Mal ve/veya Hizmetlerin kısmen veya tamamen tedarik edilmesinin kabul edilmesi,
Tedarikçinin işbu Genel Şart ve Koşulları kabul etmesini teşkil eder. Iron Mountain Siparişini kabul ederek, Tedarikçi bu
Genel Şart ve Koşulları aldığını ve bunlara uygun hareket etmeyi kabul eder. Iron Mountain, yazılı olarak açıkça kabul
etmediği herhangi bir fiyat veya teslimatı kabul etmek zorunda değildir. Tedarikçi tarafından önerilen veya ticari veya özel
uygulamaların ima ettiği veya bu Genel Şartlar ve Koşullara ek olarak veya bunlarla tutarlı olmayan herhangi bir şart veya
koşul, Iron Mountain tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe geçersizdir ve etkisi yoktur. Bu Genel Şart ve
Koşulların yanında, Sipariş, Hizmetlere uygulanabilir herhangi bir iş bildirimi (“İş Bildirimi”), Iron Mountain tarafından
yazılı olarak kabul edilen bu belgelerin herhangi birindeki değişiklikler ve yazılı olarak açıkça kabul edilen fiyatla ve/veya
teslimatla ilgili her türlü bilgi taraflar arasındaki anlaşmanın bütününü teşkil eder (birlikte "Anlaşma").

Genel
Tedarikçi, Anlaşmada ve duruma göre İş Bildirimi, gereklilikler bildirimi, teknik özellikler veya programda veya başka
türlü belirtilen özelliklere, teslimat tarihlerine ve fiyatlara uygun olarak mal ve/veya hizmetleri (“Mal” ve “Hizmetler”)
tedarik edecektir. Iron Mountain, Yükleniciye, Anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak belirtilen ücret ve meblağları
ödeyecektir.

Iron Mountain Genel Şartlar ve Koşullar (Rev. 6/13)

4.
4.1

5.
5.1

6.
6.1

7.
7.1

8.
8.1

Vergiler ve Diğer Giderler
KDV ve harçlar, gümrük vergileri, tarifeler, resimler ve devletin uyguladığı ek ücretler gibi diğer masraflar dahil olmak
üzere tüm geçerli satış vergileri (ancak “Sevkiyat” ın altındaki 6. maddede belirtilen ücretler hariç) Tedarikçi faturasında
ayrı olarak belirtilecek ve Iron Mountain, İşbu Anlaşmada ve (varsa) İş Bildiriminde düzenlenen Faturalama/Ödeme
hükümlerine uygun olarak, düzgün bir şekilde ödenmesi gereken ve Tedarikçi tarafından Iron Mountain’a sunulan
Tedarikçi faturasında, tüm masrafların doğru bir şekilde belirtilmesi koşuluyla, Malların satın alınması ya da Tedarikçi
tarafından Hizmetlerin sunulması ile ilgili tüm geçerli vergiler ya da diğer masraflar için Tedarikçi'ye tazminat ödemeyi
kabul eder.
Mülkiyet Hakkı ve Kaybolma Riski
Tedarikçi, Mallar teslim edilene kadar (ve Iron Mountain tarafından yazılı olarak istenirse, Iron Mountain'in tesisinde bu
malların montajına kadar) ve her halükarda Mallar Iron Mountain tarafından yazılı olarak kabul edilene kadar Malların
kaybolma riskini üstlenecektir. Mallar'daki tam mülkiyet hakkı, Iron Mountain tarafından Malların yazılı kabulü üzerine
otomatik olarak Iron Mountain'a geçer.
Sevkiyat
Iron Mountain tarafından Siparişte veya İş Bildiriminde belirtilen fiyat, Malların, tanımlanmış olan Iron Mountain'un
bulunduğu yere teslim edilmesine ilişkin (bu şekilde belirtilmişse tahmini) tüm nakliye, taşıma ve nakliye masraflarını ve
belirtilen yerde (belirtilmişse) Iron Mountain'un tesisinde Malların kurulum masrafını içerir. Mallar spesifikasyonlara
uygun olarak monte edildiğinde ve Iron Mountain tarafından yazılı olarak kabul edildiğinde, Iron Mountain'a teslim
edilmiş sayılacaktır.
Denetim
Daha önce yapılan herhangi bir denetime veya teste bağlı olmaksızın, Mallar, Iron Mountain tarafından belirlenen varış
noktasında Iron Mountain'un nihai denetimine, testine ve kabulüne tabidir. Mallar, performans testi gerektiren bir
türdense, Iron Mountain, bu testi, Mallar teslim edildikten ve ilgiliyse,Tedarikçinin kurulumu bitirmesinden hemen sonra
gerçekleştirecektir. Iron Mountain, Mallar, Anlaşmada belirtilen performans şartlarını karşılamıyorsa, Tedarikçiye yazılı
olarak derhal bildirimde bulunacaktır ve Tedarikçi, Iron Mountain’den hiçbir ek ücret talep etmeden, Malların bu şartları
yerine getirmesini sağlamak için derhal düzeltici eylem gerçekleştirecek veya Malları uygun mallarla derhal değiştirecektir
(ve bu uygunluğun, Iron Mountain tarafından başka denetim, test yapılması sonrası yazılı olarak kabul etmesine ve
gerekirse Tedarikçiden başka iyileştirme işlemi yapmasını istemesine tabi olarak). Iron Mountain'un Tedarikçi'nin montajı
yapmasına izin vermesi, kabul teşkil etmeyecektir.
Garantiler
Tedarikçi aşağıdakileri beyan ve garanti eder: (i) Malların Iron Mountain'a teslim edilmesiyle Iron Mountain, Mallar'daki
tüm üçüncü şahıs haklarından tamamen arındırılmış bir garantiye sahip olacaktır, (ii) Mallar, (Iron Mountain tarafından
belirlenen ve / veya Mallara yönelik Tedarikçinin ürün literatüründe veya Siparişte belirtilen tüm performans özellikleri de
dahil olmak üzere) açıklamaları ile uyumlu olacaktır, ve Mallar, teknik özelliklere uyacak şekilde tasarlanmış ve
üretilmiştir, (iii) Mallar, yeterli kalitede olacak ve Tedarikçi tarafından belirtilen veya Tedarikçiye Iron Mountain
tarafından açıkça ya da dolaylı olarak bildirilen her amaca uygun olacaktır, ve bu konuda Iron Mountain, Tedarikçinin
beceri ve kararına güvenmektedir, (iv) ilgili olduğu hallerde, mallarda tasarım, malzeme ve işçilik kusurları olmayacak ve
aksi Anlaşmada düzenlenmediği sürece, kabulden sonraki 12 ay süresince bu halde kalacaktır, (v) Mallar, malların üretimi,
etiketlenmesi, ambalajı, muhafazası, taşınması ve teslimatı ile ilgili tüm geçerli tüzel ve yasal şartlara uyacaktır, (vi) Iron
Mountain, Malları teslimattan önce istediği zaman muayene ve test etme hakkına sahip olacaktır, (vii) Mal veya
Hizmetlerin hiçbir kısmı veya Iron Mountain'un bunları kullanımı, herhangi bir üçüncü şahsın Fikri Mülkiyet Haklarını
ihlal etmeyecektir, (viii) Tedarikçi, Iron Mountain'a Mal veya Hizmet sağlama hakkına ve yetkisine sahiptir ve
Tedarikçinin bu Anlaşmayı akdetmesi, Tedarikçinin bağlı olduğu herhangi bir akdi ilişki veya başka ilişkiyle
çatışmayacaktır. (ix) Hizmetler söz konusu olduğunda, Hizmetler gerekli tüm özen ve beceri ile yerine getirilecektir, (x)
Hizmetler, her zaman, geçerli sektörel veya profesyonel standartlara uygun olarak, Iron Mountain'un gerekliliklerine aşina
olan ve bu tür Hizmetlerin uyumlu bir şekilde ve benzeri hizmetler için sektördeki geçerli ticari uygulamalara ve
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standartlara uygun olarak yerine getirilebilmesi için uygun beceri, eğitim ve geçmişe sahip personel tarafından verilecektir,
(xi) buna ek olarak, Tedarikçi, Malları sağlamak veya Hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan tüm ruhsatları,
izinleri ve diğer işletme yetkilerini almak ve sürdürmekten sorumludur, (xii) Hizmetler, Iron Mountain'a Tedarikçi
tarafından verilen tüm açıklama ve teknik özelliklere ve İş Bildirimine uyacaktır, (xiii) Hizmetler ve Teslimat Kalemleri,
çeşitli zamanlarda yürürlükte olan tüm mevzuata uygun olarak, verilecek ve sağlanacak olup, Tedarikçi, bu mevzuattaki
herhangi bir değişiklikten haberdar olur olmaz Iron Mountain'u bu değişiklik hakkında bilgilendirecektir.
8.2

Iron Mountain'un Anlaşma kapsamındaki hakları, Iron Mountain'un lehine zımni yasal şartlara ilavedir. Bu madde 8'in
hükümleri, Anlaşma uyarınca herhangi bir iş ifası, kabul veya ödemeden sonra da geçerli olacak ve Tedarikçi tarafından
sağlanan ikame edilmiş veya iyileştirici hizmetleri de kapsayacaktr.

8.3

Mal veya Hizmetlerin bir yazılım içermesi durumunda, Tedarikçi söz konusu yazılıma ilişkin olarak aşağıdakileri beyan ve
taahhüt eder: (i) Yazılım, malzeme ve işçilik bakımından kusur barındırmayacaktır, (ii) yazılım, bu tür yazılımlar için
Tedarikçinin o zamanki güncel dokümantasyonuna ve spesifikasyonuna maddi olarak uyacaktır, ve (iii) yazılım, herhangi
bir virüs, Trojan atı, gizli kapı yazılım, arka kapı, zamanlayıcı, saat, sayaç içermez veya veriyi veya programlamayı silecek
veya taşıyacak veya herhangi bir yazılımın veya donanımın, bunların tasarlanıp yaratıldığı şekliyle çalıştırılamaz,
güvenliksiz veya kullanılamaz bir hale gelmesine sebep olan diğer sınırlama rutini, talimatı veya tasarımı içermez veya
Tedarikçi veya herhangi bir üçüncü şahsa, veriye ya da programlama koduna erişim sağlar veya bunları değiştirme
kabiliyeti sağlar. Yazılımın böyle bir üçüncü taraf teknolojisini içermesi durumunda, Tedarikçi şunları garanti eder: (1)
Tedarikçi, söz konusu üçüncü taraf teknolojisini, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde
kullanma hakkına sahiptir, (2) Tedarikçi, bu Anlaşma uyarınca, söz konusu üçüncü taraf teknolojisini kullanmayı Iron
Mountaina verme hakkına sahiptir, (3) Tedarikçi, bu üçüncü şahıs teknolojisi ile ilgili tüm kısıtlamalara ve gereksinimlere
uygundur ve (4) Iron Mountain'un bu Sözleşmeye uygun olarak üçüncü şahıs teknolojisini kullanması, Iron Mountainun
sahibi olduğu veya bağımsız olarak Iron Mountain tarafından lisanslanan herhangi bir teknoloji veya Fikri Mülkiyet
Haklarındaki Iron Mountain'un haklarını veya menfaatlerini kısıtlamayacak, değiştirmeyecek veya başka şekillerde
kısıtlamayacaktır.

8.4

Garanti dönemi, Malların veya Hizmetlerin Iron Mountain tarafından kabul edildikleri tarihten itibaren bir yıldır.

8.5

Yukarıda belirtilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda, Tedarikçi, Iron Mountain'a hiçbir ücret ödetmeden, bu tür
garanti ihlallerini düzeltmek üzere Malları veya Hizmetleri derhal tamir edecek, değiştirecek, modifiye edecek veya
yeniden ifa edecektir. Tedarikçi, başkaları tarafından üretilen ve / veya montajı yapılan ürünlere ilişkin hiçbir garanti
vermez, ancak Tedarikçi, Iron Mountain'a, kendisine herhangi bir üçüncü tarafça verilmiş olan herhangi bir garantinin
yararını işbu anlaşmayla, bunu yapabileceği ölçüde, devreder.

8.6

Bu madde 8'de belirtilen garanti hakları, Iron Mountain'u ve Iron Mountain'un Mallarını yeniden satan Iron Mountain'un
müşterilerini kapsamaktadır.

8.7

Iron Mountain, Tedarikçiye, haberdar olduğu tüm kusurları derhal sözlü veya yazılı olarak haber vermeyi kabul eder. Iron
Mountain, Tedarikçinin kusurlu Malların onarımını veya değiştirilmesini hemen yapamadığı veya yapmayı reddettiği
hallerde, bu değişim veya onarımı yaptırtabilir ve bu durumda Tedarikçi, talep üzerine, ilgili tüm masrafları ve giderleri
eksiksiz olarak karşılayacaktır. Iron Mountain'un kusurları düzeltmeye yönelik eylemi, Tedarikçi'nin bu anlaşmadaki
herhangi bir yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

9.
9.1

Faturalandırma; Ödeme
Tedarikçinin faturaları, Iron Mountain'un, Siparişte veya İş Bildiriminde belirttiği adrese teslim edilecektir. Aksi Siparişte
veya İş Bildiriminde belirtilmediği sürece, Iron Mountain, Iron Mountain'un, Tedarikçiden, uygun şekilde ibraz edilen
(işbu madde 9'un hükümleri uyarınca) ve ihtilafsız olan faturanın aldığı tarihten itibaren kırk beş (45) gün içinde (ancak
hiçbir durumda kabulden önce) faturaları ödemeyi kabul eder. Ancak sözkonusu faturanın, Siparişte belirtilen Mal veya
Hizmetlerle eşleşen, sağlanan Malların veya Hizmetlerin doğru bir açıklamasını içermesi şarttır ve Ayrıca Iron Mountainun
makul gördüğü detayı veren şekilde, vergilerin (KDV veya başka türlü) veya diğer ücretlerin ayrı bir satır kalemi olarak
belirtilmesi şarttır. Yukarıdaki koşulları taşımayan faturalar, Tedarikçiye geri gönderilecek olup, ödeme süresi, Iron
Mountain doğru ve eksiksiz bir fatura alana kadar başlamayacaktır. Aksi önceden yazılı olarak kararlaştırılmadıkça veya
önceden İş Bildiriminde belirtilmediği sürece, Tedarikçi kendi giderlerinden sorumlu olacaktır, ve önceden kararlaştırılan
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seyahat giderleri, her halükarda yalnızca beraberinde ilgili makbuzlar olması durumunda, Iron Mountainun, Tedarikçiler
için seyahat politikasına uygun olacaktır. Tedarikçi, Iron Mountain'un onaylayacağı şekilde Mal ve Hizmetlerin temininde
Tedarikçinin kullandığı sürenin ve malzemelerin tam ve doğru kayıtlarını tutacaktır ve Tedarikçi, talep etmesi üzerine Iron
Mountainun bu kayıtları incelemesine izin verecektir. Iron Mountain, Anlaşma uyarınca ödemesi gereken tutarı ödemezse,
Tedarikçi, Iron Mountain'a, gerek hüküm öncesinde gerekse de sonrasında, vade tarihinden fiili ödeme tarihine kadar, yerel
merkez bankasındaki taban kredi faizi oranı üzerinden faiz uygulayabilir. Iron Mountain, talep üzerine derhal faizi
ödeyecektir.
10. İlerleme Takvimi
10.1 Sipariş veya İş Bildirimi, bitiş tarihleri ve/veya teslimat takvimlerine göre ödeme öngörüyorsa, Tedarikçi, bu bitiş tarihleri
ve/veya teslimat takvimlerindeki değişikliklerden Iron Mountain'u derhal haberdar edecektir. Iron Mountain tarafından
talep edildiği takdirde, işbu anlaşma uyarınca düzenlenmiş herhangi bir iş emri belgesinin alınmasından itibaren beş (5) iş
günü içerisinde, Tedarikçi, Malların teslim edilmesi veya Hizmetlerin yerine getirilmesi için daha ayrıntılı bir program
hazırlayacak ve Iron Mountain'un onayına sunacaktır. Bu program, çeşitli teslimat ve montaj aşamalarının başlangıç ve
bitiş tarihlerini gösterecektir, ve işin koşulları gereği ifası süresince gözden geçirilecektir. Iron Mountain'un yazılı onayı
olmadan, bitiş tarihi veya teslimat program sürelerine ilave bir süre uzatımı yapılmayacaktır.
11. Değişiklikler
11.1 Iron Mountain, çeşitli zamanlarda, Mal veya Hizmetlerde değişiklik yapılmasına izin verebilir ancak Tedarikçinin, Iron
Mountainun önceden yazılı izni olmadan herhangi bir değişikliği (maliyet, miktar, teslimat veya tamamlama
programındaki herhangi bir değişiklik dahil ama bununla sınırlı olmaksızın) yapmaya başlamaması şarttır. Iron Mountain,
Tedarikçi'ye değişikliğin yazılı bir onayını vererek Mal veya Hizmetlerdeki tüm değişiklikleri teyit edecektir. Tedarikçi,
değişikliğin istenmesinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, Mallar ve / veya Hizmetler için varsa maliyet, miktar,
teslimat veya tamamlama programındaki ayarlamalar dahil, bu tür değişikliklerin etkisini detaylı olarak anlatan, Taraflarca
imzalanmış yazılı bir Değişiklik Belgesini Iron Mountain'a teslim edecektir.
11.2 Iron Mountain, Siparişte veya İş Bildiriminin kapsamında veya icrasında bir değişiklik yapılmasını talep ederse, Tedarikçi,
makul bir süre içinde (ve aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça, Iron Mountain'un talebinin alınmasından sonra en geç
on iş günü içinde) Iron Mountain'a aşağıdaki kalemlere dair yazılı bir tahmin verecektir:
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.

değişikliği uygulamak için gereken olası süre;
sözkonusu değişiklik sebebiyle Tedarikçinin masraflarındaki her türlü değişiklikler;
değişikliğin İş Bildirimi üzerindeki olası etkisi ve
değişikliğin Anlaşma üzerindeki diğer etkileri.

11.3 Önerilen bir değişikliğin her iki tarafça kabul edilmemesi halinde, Anlaşmada herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
Anlaşmadaki veya bu Anlaşmada geçen herhangi bir belgedeki hiçbir değişiklik, Tarafların her birince veya her biri adına
yazılı olarak imzalanmadığı takdirde geçersizdir.
11.4 Tarafların her ikisi de önerilen bir değişikliğe yazılı olarak rıza gösterirse, sözkonusu değişiklik yalnızca, kabul edilmiş
olan değişikliğin dikkate alınması için, Tedarikçinin masraflarındaki, Çalışma Bildirimindeki ve Anlaşmanın diğer ilgili
şartlarındaki gerekli değişikliklerin kabul edilmesinden sonra yapılacaktır.
11.5 Tedarikçi, yürürlükteki herhangi bir güvenlik koşuluna veya yasal zorunluluğa uymak için tedarik edilecek Hizmetlerin
veya Malların kapsamına veya icrasına yönelik bir değişiklik talep ederse ve bu tür değişiklikler, Mal ve veya Hizmetlerin
niteliğini, kapsamını veya ücretlerini önemli ölçüde etkilemezse, Iron Mountain makul olmayan bir şekilde sözkonusu
değişikliğe rıza göstermekten imtina edemez veya rızayı geciktiremez. Tedarikçinin masrafları, İş Bildirimi veya
Anlaşma'nın diğer şartları, bu değişiklik sebebiyle değişmeyecektir.
12. Montaj
12.1 İlgiliyse, Tedarikçi, gerekli tüm materyallerin teslimatının ayarlanması ve gerçekleştirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı
kalmamak kaydıyla, Malları seçecek, düzenleyecek, Malların montajının zamanını belirleyecek ve gerçekleştirecektir.
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Tedarikçi, Taraflar karşılıklı olarak alternatif bir montaj programını yazılı olarak kabul etmedikçe, malların Iron
Mountain'un tesisine teslim edilmesinden en geç iki (2) iş günü sonra Malların montajına başlayacaktır. Yerel koşulları
doğrulamak ve kurulum çalışmalarında olağandışı koşulların olmayacağını tespit etmek için teslimat veya montaj yerlerini
ziyaret etmek Tedarikçinin sorumluluğundadır.
Malları monte eden deneyimli bir montajcının makul olarak
öngöremeyeceği olağandışı gizli koşulları n olması halinde ve bu tür koşulların montaj başlayana kadar tespit edilmesinin
imkansız olması halinde, Tedarikçiye yalnızca, montaj sırasında gerçekleşebilecek ve/veya karşılaşılabilecek bu tür
olağandışı gizli koşulların sebep olduğu ilave işlere özgü makul giderler, Tedarikçi sözkonusu ilave işleri yapmadan önce
sözkonusu koşulları Iron Mountaina bildirmesi şartıyla, ödenecektir.
12.2 Tedarikçi, montaj ekibinin davranışının profesyonel olmasını ve Iron Mountain'un ticari faaliyetlerine zarar vermemesini
sağlayacak ve . Iron Mountain'un sahada güvenlik politikalarına uyumluluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Iron
Mountain'un tüm makul talimatlarına uyacaktır. Tedarikçi, Malların boşaltılması dahil sahadaki tüm malzeme taşıma
işlerinden sorumlu olacaktır.
13. Sigorta
13.1 Malları ve / veya Hizmetleri sunmadan önce, Tedarikçi, Anlaşmanın süresi boyunca ve sonraki 6 yıl boyunca, işveren
sorumluluk sigortası, kamu sorumluluk sigortası ve Iron Mountainun kabul edebileceği mesleki tazminat sigortası dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Anlaşmada belirtilen Hizmetler ve/veya Malların sağlanması için, itibarlı bir
sigorta şirketiyle yeterli sigorta ( veya Iron Mountain tarafından çeşitli zamanlarda Tedarikçiye bildirilen tutarlardaki
sigortayı) yaptıracak ve sürekli olarak muhafaza edecektir. Iron Mountain'un talebi üzerine, ancak en az yılda bir kez ve
sigorta kapsamı miktarlarında ve / veya limitlerinde herhangi bir yenileme veya azalış olması üzerine, Tedarikçi Iron
Mountain'a sigorta sertifikaları verecek ve Iron Mountain'un istemesi halinde, Iron Mountain'u, herhangi bir genel
sorumluluk sigortasıyle ilgili olarak ek sigortalı olarak isimlendirecektir.
14. Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Tazminatlar
14.1 Dolaylı Zarar. Iron Mountain, ister sözleşme, ister haksız fiil, isterse başka nedenle olsun, Iron Mountain’a, bu tür bir zarar
veya kayıp olasılığı bildirilmiş dahi olsa, Tedarikçinin kar veya gelir kaybından veya işbu Anlaşmayla ilgili olarak
Tedarikçinin maruz kaldığı dolaylı, arızi, sonuçsal veya ekonomik tazminattan dolayı sorumlu olmayacaktır.
14.2 Ölüm / Kişisel yaralanma. Bu Anlaşmada yazılı hiçbir şey, herhangi bir Tarafın, kendisinin ihmalinden doğan ölüm veya
kişisel yaralanma veya dolandırıcılık veya hileli hatalı beyanına ilişkin veya sözkonusu tarafın kendi sorumluluğunu
hariçte bırakması veya sınırlandırmasının veya hariçte bırakmaya veya sınırlandırmaya teşebbüsünün yasadışı olduğu
başka bir meseleye ilişkin sorumluluğunu sınırladığı şeklinde yorumlanmayacaktır.
14.3 Iron Mountain'un herhangi bir takvim yılı içerisinde Yükleniciye karşı olan azami toplam yükümlülüğü (ücretler veya onlar
üzerindeki faizleri ödeme yükümlülüğü hariç), Iron Mountain'un o yıla ilişkin Anlaşmaya göre Tedarikçiye ödemesi
gereken toplam tutarı aşmayacaktır.
14.4 Tedarikçi, Iron Mountain aleyhine hükmedilecek veya tahakkuk edebilecek veya Iron Mountain tarafından ödenecek her
nevi dolaysız, dolaylı veya bağlantılı yükümlülüklerden (kar kaybı, iş kaybı, şerefiye kaybı ve benzeri zararlar dahil),
maliyetler, yasal işlemler, zararlar ve giderlerden (adli ve diğer mesleki ücret ve masraflar dahil) Iron Mountain
çalışanlarının veya aracılarının, herhangi bir müşteri veya üçüncü tarafın maruz kaldıkları yükümlülük, zarar, hasar,
yaralanma, maliyet veya masraflara ilişkin olarak Iron Mountain aleyhine yöneltilecek her nevi tazminattan, sözkonusu
yükümlülük, zarar, hasar, yaralanma, maliyet veya masrafların, Anlaşmanın Tedarikçi tarafından ihlal edilmesi veya
ihmalkar şekilde ifa edilmesinden veya Anlaşmanın ifa edilememesinden veya ifada gecikilmesinden kaynaklandığı
ölçüde, sorumlu olacaktır.
15. Fikri Mülkiyet Tazminatı
15.1 Tedarikçi, herhangi bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Haklarının veya Hizmetlerin ürünlerinin (Teslimat Kalemleri dahil)
kullanımından ya da tedarikinden doğan diğer hakların, ilgili kanun kapsamında olsun olmasın, iddia edilen veya fiili ihlali
sonucu Iron Mountain aleyhine hükmedilecek veya tahakkuk edebilecek veya Iron Mountain tarafından ödenecek her nevi
dolaysız, dolaylı veya bağlantılı yükümlülükler (kar kaybı, iş kaybı, şerefiye kaybı ve benzeri zararlar dahil), maliyetler,
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yasal işlemler, zararlar ve giderlere (adli ve diğer mesleki ücret ve masraflar dahil) karşı Iron Mountainu tamamıyla tazmin
edecektir.
16. İş Ürününün Mülkiyeti
16.1 “İş Ürünü”, İş Ürününün patent, telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya diğer yasal koruma almaya uygun olup olmadığına
bakılmaksızın, Hizmetlerin sunulması sırasında Tedarikçinin (veya taşeronlarının) tasarlayabileceği veya geliştirebileceği
tüm Teslim Kalemleri, buluşları, yenilikleri, iyileştirmeleri veya diğer Hizmetlere ilişkin ürünleri ifade eder. Tedarikçi,
bu tür tüm İş Ürünlerinin, yaratılmaları üzerine derhal Iron Mountain'a, onun tek özel mülk malı olarak devredileceğini
kabul eder. Herhangi bir sebepten ötürü Iron Mountain, böyle bir İş Ürününün tek ve münhasır mülkiyetine sahip değilse,
Tedarikçi işbu belgeyle, niteliği veya türü ne olursa olsun tüm ilgili Fikri Mülkiyet Hakları dahil ama bunlarla sınırlı
olmaksızın İş Ürünü üzerindeki tüm hak ve menfaatleri, tam tasarruf hakkıyla birlikte ve tüm üçüncü şahıs haklarından ari
olarak Iron Mountaina devir ve temlik eder. Tedarikçi, masrafları Iron Mountain'a ait olmak üzere, yukarıdaki devrin
gerçekleştirilmesi için ve İş Ürünü üzerinde Iron Mountainun haklarını korumak için gerekli olabilecek diğer belgeleri
akdetmeyi ve diğer işlemleri gerçekleştirmeyi kabul eder. Tedarikçi, herhangi bir bireyin şu anda veya gelecekteki
herhangi bir zamanda hak talep edebileceği, Hizmetlerin ürünlerindeki (Teslimat Kalemleri dahil olmak üzere) her türlü
telif haklarına ilişkin bir feragatname alacaktır.
17. Gizli Bilgi
17.1 Tedarikçi, gizli vasıflı olup, Tedarikçiye Iron Mountain, onun çalışanları, temsilcileri, danışmanları veya taşeronlarınca
açıklanmış olan tüm Girdi Materyali ve her türlü teknik veya ticari know-how, şartnameler, buluşlar, prosesler veya
inisiyatifler ile Iron Mountainun işletmesini veya Tedarikçinin edinilebileceği Iron Mountainun ürünlerini ilgilendiren
diğer gizli bilgileri (birlikte "Gizli Bilgi"), sıkı gizlilik içinde muhafaza edecektir. Tedarikçi, söz konusu gizli bilgilerin
ifşasını, Anlaşma uyarınca yükümlülükleri ifa eden kendi ekibiyle ve Tedarikçinin Iron Mountain nezdindeki
yükümlülüklerinin ifası sürecinde lüzumu halinde kendi çalışanları, aracıları, danışmanları veya taşeronlarıyla sınırlı
tutacak ve böylesi bir durumda da çalışanları, aracılarını veya taşeronları dahil yukarıdaki kişilerin hepsini, Tedarikçinin
işbu Anlaşma kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinin aynısına tabi tutmaktan sorumlu olacaktır.
17.2 Tüm Girdi Materyalleri, gizli bilgiler, Iron Mountain Teçhizatı ve tedarikçiye Iron Mountain tarafından tedarik edilen
diğer tüm malzeme, ekipman ve aletler, çizimler, teknik özellikler ve veriler daima Iron Mountain'un münhasır mülkü
olacak ve öyle kalacaktır, ancak Tedarikçi tarafından kendi gözetimi altında güvenli bir şekilde muhafaza edilecek ve Iron
Mountain'a iade edilene kadar Tedarikçi tarafından iyi durumda tutulup muhafaza edilecektir. Bunlar, Iron Mountain'un
yazılı talimatları veya izinlerine uygun olarak yapılması haricinde, başka bir şekilde atılmamalı veya kullanılmamalıdır.
17.3 Aksi yürürlükteki kanun veya yönetmelikçe gerekli görülmedikçe, bu gizlilik yükümlülükleri, Gizli Bilgilerin her ifşa
edilmesiyle ilgili olarak, bu Anlaşmanın tarihinden itibaren sınırsız bir süre boyunca geçerli olacak, ancak Gizli Bilgiler,
Tedarikçi'nin makul düzeyde yeterli kanıt ile aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu kanıtlayabildiği bilgileri içermeyecektir:
(a) bu Anlaşma uyarınca alınmadan önce Tedarikçinin bilgisinde olan, (b) Iron Mountaina karşı gizlilik yükümlülüğü
olmadan açıklama yapma hakkına sahip olan bir üçüncü şahıs tarafından Tedarikçiye açıklanan, (c) Tedarikçi tarafından
işbu Anlaşmanın ihlali olmadan veya herhangi bir üçüncü tarafın Iron Mountain'a borçlu olduğu herhangi bir gizlilik
yükümlülüğünün ihlali olmaksızın genel olarak kamuya açık olan veya ticarette bilinen veya bilinir hale gelen, (d)
Müteakip ifşa üzerinde sınırlama olmaksızın Iron Mountainun bir üçüncü şahsa sağladığı bilgi ya da (e) Tedarikçi veya
onun çalışanları veya taşeronları tarafından bağımsız olarak geliştirilen bilgi.
18. Emniyet ve Güvenlik
18.1 Tedarikçi, bir Iron Mountain tesisinde ya da onun binası ve müştemilatında Hizmetleri gerçekleştiriyorsa, Tedarikçi Iron
Mountain'un güvenlik ve emniyetle ilgili politika ve prosedürlerine uymayı kabul eder.
19. Verilerin Korunması
19.1 Tedarikçi, Iron Mountain'un depolama işinin doğası gereği, hassas Kişisel Verilerin korunması için yüksek düzeyde bir
güvenlik sağlanması gerektiğini kabul etmektedir. “Kişisel Veri”, herhangi bir Iron Mountain çalışan bilgisi veya Iron
Mountain müşteri bilgisi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi ile
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ilişkili herhangi bir veri olarak tanımlanır. Tedarikçinin ve / veya Tedarikçinin personelinin, Kişisel Verilerin nerede
bulunduğu fark etmeksizin, Anlaşma ile bağlantılı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir Kişisel Veriye erişebileceği
öngörülebilir ise, Tedarikçi, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (değiştirildiği şekliyle) kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmek için uygun olan, geçerli sektör standartlarıyla tutarlı, yeterli teknik, fiziksel ve kurumsal
kontrolleri uygulamayı ve sürdürmeyi kabul eder.
19.2 Kişisel Veriler ile ilgili olarak, Tedarikçi aşağıdakileri beyan ve garanti eder:
19.2.1. Kişisel Verileri, Hizmetlerin sunulmasından başka bir amaç için ve yalnızca Hizmetlerin sağlanması için gerekli
olduğu ölçüde olması haricinde saklamayacak, erişimi olmayacak, kullanmayacak, ifşa etmeyecek veya başka
şekilde işlemeyecek;
19.2.2. Kişisel Veriyi (i) Iron Mountainun önceden açık yazılı rızası olmadan üçüncü bir şahsa ifşa etmeyecek veya
aktarmayacak, ve bu tür bir izin verilen aktarım olması halinde, Tedarikçi, üçüncü şahsın, üçüncü şahsın
Anlaşmada belirtilen standartlara ve koşullara uymasını zorun kılan, Iron Mountainun kabul edilebileceği bir
yazılı anlaşma akdetmesini sağlayacaktır veya (ii) kanun gereğince ifşanın gerekli olduğu durumlar haricinde
üçüncü bir şahsa ifşa etmeyecektir.
19.2.3. makul bir talep üzerine ve Tedarikçinin işinde önemli bir aksaklık olmaksızın, Iron Mountaina veya yetkili
temsilcilerine, en az yirmi dört saat önceden haber verilmesi kaydıyla, Tedarikçinin elinde bulundurduğu veya
sakladığı Kişisel Verileri incelemeleri için izin verecektir. Eğer Veri Sahibi, Tedarikçinin elindeki kişisel veriyi
incelemek isterse, Tedarikçi, Kişisel Veriyi alır ve Iron Mountain'a derhal iade eder ki böylece Iron Mountain, bu
tür Kişisel Verilerin incelenmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebilir. Iron Mountain'un herhangi bir
isteğinin sona ermesi üzerine, Tedarikçi, Kişisel Verileri Iron Mountain'a iade edecek ya da Iron Mountain'un
direktifiyle, Kişisel Verileri düzeltecek, silecek, güncelleyecek ya da başka türlü değiştirecektir;
19.2.4. Kendi çalışanları ve temsilcilerinin Anlaşmaya uymasını sağlayacak;
19.2.5. Anlaşmanın uygulanmasına başlanmasından hemen sonra ve sonrasında Anlaşma süresince en az yılda bir kez,
kendilerine Kişisel Verilere erişim imkanı verilen çalışanları için uygun gizlilik ve veri koruma eğitimi verecek;
Iron Mountain, zaman zaman, bu hükmün şartlarına uygunluğu gösteren sözkonusu eğitime ilişkin kanıtı talep
etme hakkına sahip olacaktır;
19.2.6. Kapsamlı bir yazılı bilgi güvenliği ve veri koruma programının sürdürülmesi dahil, Anlaşma kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmek için uygun olan, mesleki sektör standartlarıyla tutarlı, yeterli teknik, fiziksel ve
kurumsal kontrolleri uygulayıp sürdürecektir;
19.2.7. kendi bilgi güvenliği ve veri koruma programlarını ve prosedürlerini, bunların, Anlaşma kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli ve uygun olduklarından emin olmak için periyodik olarak gözden
geçirecektir;
19.2.8. Anlaşmada izin verilmeyen Kişisel Verilerin herhangi bir şekilde erişilmesini, elde edilmesini, kullanılmasını
veya ifşasını belgeleyecek ve derhal Iron Mountain'a bildirecektir; ve
19.2.9. Anlaşmanın gerekliliklerine aykırı olarak Tedarikçi tarafından Kişisel Verilerin kullanılması veya ifşa
edilmesinin, Tedarikçi tarafından bilinen, zararlı bir etkisini mümkün olduğu ölçüde hafifletecektir.
19.3 Tedarikçi, Anlaşmanın Tedarikçi'ye Kişisel Verilere ilişkin herhangi bir mülkiyet veya diğer menfaati devretmediğini anlar
ve kabul eder.
Uygulanabilecek diğer benzer koşulları sınırlamaksızın, Tedarikçi, Iron Mountainun Müşteri
gerekliliklerine yanıt olarak uygulanan politika ve koşullar ve/veya ilgili kanunlar ve yönetmelikler (bunların çeşitli
zamanlarda değiştirilmiş halleri) dahil, Iron Mountain’in kişisel veriyi korumak için çeşitli zamanlarda talep edebileceği
tüm makul politikalara ve gerekliliklere (anlaşmaların akdedilmesi dahil ama bununla sınırlı olmamak üzere) uyacaktır.
Bununla birlikte, Tedarikçi bu tür gereklilikleri maddi gider veya malzeme riski olmaksızın yerine getiremiyorsa ve Iron
Mountain buna rağmen uyum konusunda ısrar ediyorsa, Iron Mountain bu Sözleşmeyi ihbar üzerine feshedebilir.
19.4 Tedarikçi, Iron Mountain veya onun Müşterilerinden birisinden alınan Kişisel Verilerin veya Iron Mountain veya onun
Müşterilerinden biri adına Tedarikçi tarafından yaratılan veya teslim alınan Kişisel Verilerin kullanımı ve ifşasıyla alakalı
kendi iç uygulamaları, defterleri ve kayıtlarını Iron Mountain’in kullanımına sunmayı veya Kişisel Verilerle ilişkili
yargılama yetkisine sahip bir resmi dairenin gerekli görmesi sebebiyle Iron Mountain’in talebi üzerine Iron Mountain’in
kullanımına sunmayı kabul eder.
19.5 İşbu anlaşmada düzenlenen diğer yükümlülük hükümlerine ilave olarak ancak yerlerine geçmemek üzere, Tedarikçi,
Tedarikçinin kişisel verileri işlemesi veya erişimi olması, Tedarikçinin bu Anlaşmayı ihlal etmesi veya Tedarikçinin
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Kişisel Verilerin işlenmesi ve güvenliği için geçerli olan herhangi bir kanuna uymaması sebebiyle herhangi bir üçüncü
şahsın yaptığı makul yasal masraflar dahil herhangi bir hak talebi, talep, masraf veya zarar için Iron Mountain'a karşı
sorumlu olacaktır.
19.6 İşbu Anlaşma'nın herhangi bir nedenle feshi üzerine, Tedarikçi, Iron Mountain veya müşterileri adına Tedarikçi tarafından
oluşturulan veya alınan tüm Kişisel Verileri iade edecek veya Iron Mountain'un yazılı talebi üzerine tümünü imha edecek
ve bunların kopyalarını saklamayacaktır, ve Tedarikçi kendi üçüncü taraf hizmet tedarikçilerinin de aynısını yapmasını
sağlayacaktır.
20. Süre ve Fesih
20.1 İşbu anlaşmada belirtildiği şekilde feshedilmedikçe, Anlaşma, işin, İş Bildirimi veya Siparişte belirtilen koşullara uygun
olarak (veya duruma göre koşullar beyanı, şartname veya programa uygun olarak) Iron Mountain’in yeterli gördüğü ölçüde
tamamlandığı tarihe kadar sona ermeyecektir ve Iron Mountain tarafından Tedarikçiye yazılı olarak bildirilir.
20.2 Iron Mountain, Tedarikçi'ye yazılı bir ihbarda bulunarak, hemen geçerli olmak üzere, sebepli veya sebepsiz Anlaşmayı
istediği zaman feshedebilir. Fesih durumunda, Iron Mountain, fesih tarihine kadar ve fesih günü teslim edilen Mallar veya
Hizmetlerin tümü için, Tedarikçi tarafından fiili olarak teslim edilen Mallar veya Tedarikçinin çalıştığı saatler bazında
(eğer İş Bildirimi veya Sipariş kapsamında bir sabit fiyat kararlaştırılmışsa, o sabit fiyat miktarını aşmamak kaydıyla)
Tedarikçiye ödeme yapmayı kabul eder.
20.3 Anlaşmanın feshiyle(nedeni ne olursa olsun), fesih itibariyle tarafların tahakkuk etmiş hakları ve yükümlülükleri ve
aşağıdaki maddeler devam edecek ve tamamen geçerli kalacaktır:
20.3.1.
20.3.2.
20.3.3.
20.3.4.
20.3.5.
20.3.6.

Madde 14 (Sorumluluğun Sınırlandırılması);
Madde 16 (İş Ürününün Mülkiyeti);
Madde 17 (Gizli Bilgi);
Madde 19 (Veri Koruma);
Madde 20 (Fesih); ve
Madde 25.11 (Geçerli Hukuk).

21. Bildirimler
21.1 Anlaşmayla bağlantılı olarak bir tarafa tebliğ edilen bir bildirim veya diğer iletişim, Iron Mountain Temsilcisine veya
Tedarikçi Temsilcisine posta yoluyla veya şahsen teslim edilerek gönderilir.
21.2 Aşağıdaki hallerde bildirimin alındığı kabul edilecektir:
21.2.1. Postayla teslimi halinde postaya verildikten 48 saat sonra; ve
21.2.2. Şahsa teslimi halinde, teslimat tarihinde.
22. Taraflar Arasındaki İlişki
22.1 İşbu Anlaşmadaki hiçbir husus, Taraflar arasında bir ortaklık oluşturacak veya Taraflardan herhangi birinin diğerinin
acentesi olarak hareket etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmamıştır, Taraflardan hiçbiri diğerinin hesabına veya namına
hareket etme veya (herhangi bir beyan veya garantide bulunma, herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenme ve
herhangi bir yetkinin kullanılması da dahil) diğerini herhangi bir şekilde taahhüt altına sokma yetkisine sahip değildir.
23. Çalışanların Transfer Olmaması
23.1 Tedarikçi ya da Iron Mountain, Hizmetlerin sağlanması sonucunda Tedarikçi'nin veya herhangi bir üçüncü tarafın
çalışanlarının Iron Mountain'a transfer olmasını öngörmez.
23.2 Ancak, Tedarikçi tarafından veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından istihdam edilen kişinin / kişilerin istihdam
sözleşmesinin, Anlaşma kapsamında sağlanan Hizmetlerin bir sonucu olarak, sanki aslında Iron Mountain ile yapılmış
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olduğu tespit edilirse veya yapılmış gibi bir etkisinin olduğu iddia edilirse, (bu) madde 23.3 ila 23.4'e -dahil- ait hükümler
uygulanacaktır.
23.3 Tedarikçi, Tedarikçi veya bir üçüncü şahıstan kişi/kişilerin Iron Mountain’a transfer olmasıyla veya iddia edilen
transferiyle alakalı Iron Mountainun maruz kaldığı tüm giderler (yasal giderler dahil), talepler, zararlar, kayıplar ve
yükümlülüklerden sorumlu olacaktır.
23.4 Iron Mountain kendi takdirine bağlı olarak ilgili kişinin / kişilerin istihdamını sona erdirebilir ve Tedarikçi, söz konusu
kişinin/kişilerin istihdamıyla bağlantılı olarak, istihdamlarının Iron Mountain’a geçtiğinin varsayıldığı tarihten bunların
feshedildiği tarihe kadar Iron Mountain’un maruz kaldığı tüm yükümlülükler için ve sözkonusu fesihle bağlantılı tüm
yükümlülükler için Iron Mountain'a tam olarak sorumlu olacaktır.
24. Rüşvetle mücadele
24.1 Tedarikçi:
24.1.1. Rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla mücadele ile alakalı yürürlükteki tüm kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere
uyacak;
24.1.2. Rüşvet veya yolsuzluk teşkil eden faaliyet, uygulama veya eylemlerde bulunmayacak;
24.1.3. Iron Mountainun çeşitli zamanlarda güncellediği, Iron Mountain’in Rüşvetle Mücadele Politikasına (istek üzerine
temin edilebilir) uygun hareket edecek;
24.1.4. İlgili gereksinimlere, ilgili politikaya ve madde 24.1.2'ye uyulmasını sağlamak için kendi politikaları ve
prosedürleri olacak ve bunları bu Anlaşma süresince muhafaza edecek ve gereken yerlerde uygulattıracak;
24.1.5. Bu Anlaşma’nın yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak Tedarikçiye yönlendirilen her türlü uygunsuz mali veya
diğer avantajla ilgili istek veya talebi derhal Iron Mountain’a bildirecek;
24.1.6. Yabancı bir kamu görevlisinin Tedarikçinin bir memuru veya çalışanı olması veya Tedarikçiden doğrudan veya
dolaylı bir menfaati olması durumunda, Iron Mountain'u yazılı olarak bu durumdan haberdar edecek ve Tedarikçi,
bu anlaşma tarihinde kendi bünyesinde memur, çalışan veya doğrudan veya dolaylı sahipler olarak yabancı kamu
görevlisi bulunmadığını garanti eder;
24.1.7. bu Anlaşma tarihinden itibaren üç ay içinde ve sonrasında yılda bir kez, Tedarikçinin bir yöneticisi tarafından
imzalanmış, bu Rüşvetle Mücadele maddesine Tedarikçinin ve onunla ilişkili madde 24.2 kapsamındaki tüm
kişilerin uyacağını, Iron Mountain’a yazılı olarak tasdik edecektir. Tedarikçi, uyumla ilgili bu tür destekleyici
kanıtları Iron Mountain’un makul talebi üzerine verecektir.
24.2 Tedarikçi, bu anlaşmayla ilgili mal sağlayan veya hizmet veren Tedarikçiyle ilişkili herhangi bir kişinin, bu işleri, yalnızca,
işbu madde 24'te Tedarikçiye uygulanan şartlara eşdeğer şartları sözkonusu kişiye uygulayan veya o kişiden elde eden
yazılı bir sözleşme temelinde yapmasını sağlayacaktır. Tedarikçi, sözkonusu kişilerin bu maddeye uymasından ve ifa
etmesinden sorumlu olacak ve ve sözkonusu kişilerin bu Maddeyi ihlalinden doğrudan Iron Mountaina karşı yükümlü
olacaktır.
25. Muhtelif hükümler
25.1 Zaman Esastır. Malların teslim edilmesi ve/veya Hizmetlerin verilmesine ilişkin süreler bu Anlaşmanın esaslı unsurunu
teşkil eder.
25.2 Yürürlük. İşbu anlaşmadaki şartlar, hükümler, beyanlar ve garantiler, Mal ve Hizmetlerin teslim edilmesinden ve
ücretlerin ve meblağların ödenmesinden sonra da geçerli olacaktır.
25.3 Tadilat. İşbu Anlaşmada yapılacak hiçbir değişiklik veya tadilat, yazılı olmadığı sürece ve kendisine karşı uygulanacak
olan Tarafın usulünce yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.
25.4 Bütünlük. İşbu Anlaşma taraflar arasında konuyla ilgili tüm anlaşmayı teşkil etmekte olup, konuyla ilgili daha evvelden
yapılan tüm mutabakatların, beyanların ve taahhütlerin yerini alır.
25.5 Feragat. Yazılı olmadıkça, bu anlaşmadaki hiçbir şart veya hükümden feragat edilemez, ve herhangi bir ihlalden ya da
temerrütten feragat edilmesi, başka ihlalden ya da temerrütden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.
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25.6 Mücbir Sebepler. Tarafların ikisi de, tarafların makul kontrolünün ötesindeki sebeplerle ("Mücbir Sebep"), bu Anlaşma
kapsamındaki yükümlülüklerinin gecikmesi veya yerine getirilmemesinden dolayı sorumlu olmayacaktır ancak bu hüküm,
Mücbir Sebepten etkilenen tarafın, karşı tarafa derhal Mücbir Sebebin niteliği ve gerçekleştiğini ve muhtemel süresini
yazılı olarak bildirmesine tabidir ve etkilenen tarafın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Mücbir sebebin devam ettiği
süre zarfında Mücbir Sebepten etkilendiği ölçüde askıya alınabilecektir fakat etkilenen tarafın, bu bildirimden sonraki 30
gün içinde işe tekrar başlayamaması durumunda, diğer taraf, yazılı bir bildirimde bulunarak Anlaşmayı feshedebilecektir.
25.7 Devir. Tedarikçi, bu Anlaşmayı kısmen ya da tamamen, Iron Mountainun önceden yazılı izni olmadan devredemez veya
taşerona veremez. Iron Mountain, işbu Anlaşma’yı tamamen veya kısmen bir iştirakine devredebilir.
25.8 Haciz İbra Belgesi. Bu Anlaşma kapsamında teslim edilen tüm Mallar ve verilen Hizmetler, haciz ve takyidatlardan ari
olacaktır. Tedarikçi, son ödemeden önce Tedarikçi ve Tedarikçinin alt yüklenicileri tarafından imzalanmış haciz ibra
belgelerini alacaktır.
25.9 Ayrılabilirlik. İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmün bir bölümünün) herhangi bir mahkeme
tarafından geçersiz, gayrihukuki veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi halinde, o hükmün (veya hükmün o
bölümü), gerektiği ölçüde, işbu Anlaşmaya dahil sayılmayacak ve işbu Anlaşmanın diğer hükümlerinin geçerliliğiyle
uygulanabilirliği etkilenmeyecektir. Sözkonusu hüküm veya onun bir bölümü, onu uygulanabilir hale getirmek için
gereken en düşük ölçüde değiştirilecek ve Anlaşmanın geri kalanı tamamen yürürlükte kalacaktır.
25.10 Üçüncü Şahısların Hakları. Anlaşmanın tarafı olmayan bir kimsenin, Anlaşma uyarınca veya onunla bağlantılı olarak
herhangi bir hakkı olmayacaktır.
25.11 Geçerli Hukuk. İşbu Anlaşma ve işbu Anlaşmadan veya Anlaşmanın konusu veya teşkilinden veya bunlarla bağlantılı
olarak doğan her türlü ihtilaf veya iddia, (sözleşme dışı ihtilaf veya iddialar dahil), Türkiye hukukuna tabi olacak ve ona
göre yorumlanacaktır. Taraflar, işbu Anlaşmadan ya da konusu veya teşkilinden ya da bunlarla bağlantılı olarak doğan her
türlü ihtilaf veya iddianın (sözleşme dışı ihtilaf veya iddialar dahil) çözümünde münhasır yargı yetkisinin Tükiye
mahkemelerin elinde bulunacağını gayrikabilirücu kabul ederler.
25.12 Anlaşmazlıkların Çözümü. Anlaşmayla bağlantılı olarak herhangi bir anlaşmazlık olması halinde, Tedarikçinin Mal
ve/veya Hizmetlerin tedarikinden sorumlu muhasebe müdürü ve Iron Mountainun müdürü, sözkonusu anlaşmazlığın
niteliğine ilişkin detayları içeren, taraflardan birinin diğerine gönderdiği yazılı talepten sonraki 10 gün içinde, iyi niyetle,
anlaşmazlığı çözmek için görüşecektir.
25.13 Anlaşmanın Bütünlüğü. İşbu Anlaşma ve işbu Anlaşmada atıfta bulunulan dokümanlar, Taraflar arasındaki mutabakatın
bütününü teşkil etmekte olup, Anlaşmanın konusuyla ilgili olarak, yazılı veya sözlü,Taraflar arasında geçmişte hâsıl olmuş
tüm önceki taslaklar, düzenlemeler, uzlaşmalar veya anlaşmaların yerini alırlar.
25.14 Reklam. Tedarikçi, Iron Mountain'un adını, ticari markasını veya logosunu herhangi bir şekilde kendi web sitesinde veya
üçüncü taraflara verilen reklam veya diğer yazılı materyallerinde kullanmamayı kabul eder. Tedarikçi, Tedarikçinin web
sitesi ve Iron Mountain'un web siteleri arasında doğrudan veya dolaylı olarak bir bağlantı oluşturmayacak, Iron
Mountain’un önceden yazılı izni olmaksızın siteye Tedarikçiye bir referans veya atıf uygulamayacaktır. Tedarikçi,
Anlaşmanın varlığı ya da niteliği dahil ama bununla sınırlı olmamak üzere Iron Mountain’dan veya onun Tedarikçiyle olan
faaliyetlerinden bahsedilen herhangi bir haber bülteninin ya da kamu iletişiminin yayınlanması için Iron Mountain'dan
önceden yazılı onay almayı kabul eder.
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