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Appendix 1 

 
 HP CUSTOMER TERMS – MANAGED SERVICE 

 

These terms represent additional general provision to the 
SOW and governs the purchase of services as documented 
in this SOW by Partner for the Customer. 

 

1. Managed Services.  HP will provide the services as 
described in a Statement of Work (“SOW”). Each 
party will appoint a single point of contact as set 
forth in the SOW who will serve as their primary 
representative, have overall responsibility for 
managing performance, and meet with the other 
party’s representative to review progress. Change 
requests are governed by the change management 
procedures as set forth in the SOW. Partner will 
ensure to flow down these terms when applicable 
to the Costumer.  

2. Orders.  These terms may also govern sale of 
related stand-alone products, support, and custom 
services, as described in an accepted order (“Order”) 
or additional supporting material.  “Supporting 
Material” may include (as examples) additional 
statements of work, hardware or software 
specifications, data sheets, published warranties, 
and some Supporting Material may be available to 
Customer in hard copy or by accessing a designated 
HP website.   

3. Global Deployment. These terms may be used by 
Customer either for a single SOW or as a framework 
for multiple SOWs. In addition, these terms may be 
used on a global basis by the parties’ “Affiliates”, 
meaning any entity controlled by, controlling, or 
under common control with a party. Affiliates 
participate under these terms by placing Orders 
which specify delivery in the same country as the HP 
Affiliate accepting the Order; agreeing to a SOW; or 
a Local Country Participation Agreement (“LCPA”).  
The Order, SOW or LCPA shall reference this 
Agreement and specify any additional terms to 
reflect local law or business practices.  The LCPA 
may reference or be attached to an additional SOW. 

4. Prices and Taxes. Prices are set forth in the SOW or 
Order. Prices are exclusive of taxes, duties, and fees 
(including installation, shipping, and handling) 
unless otherwise stated. If a withholding tax is 
required by law, please contact the HP order 
representative to discuss appropriate procedures.  

 
Ek 1 

 
HP MÜŞTERİ HÜKÜMLERİ – YÖNETİLEN HİZMETLER 

 

Bu hükümler SOW'ya ek genel hükümleri teşkil etmekte 
olup işbu SOW'da belgelenen ve Müşteri için İş Ortağı 
tarafından yapılan hizmet satın alımlarını düzenlemektedir. 

1. Yönetilen Hizmetler.  HP bir İş Tanımında ("SOW") 
tarif edilen hizmetleri sağlayacaktır. Her bir taraf, 
SOW'da belirtildiği gibi tek bir irtibat noktası 
belirleyecek ve bu kişi o tarafın birincil temsilcisi 
olacak, performans yönetiminde genel sorumlu 
olacak ve ilerleme durumunu gözden geçirmek için 
diğer tarafın temsilcisi ile görüşecektir. Değişiklik 
talepleri, SOW'da belirtilen değişiklik yönetimi 
prosedürlerine tabidir. İş Ortağı, Müşteri için uygun 
durumlarda bu hükümlerin bire bir geçerli olması 
sağlayacaktır.  

2. Siparişler.  Bu hükümler; kabul edilen sipariş 
("Sipariş") veya diğer destekleyici materyalde 
açıklanan ilgili bağımsız ürünler, destek ve özel 
hizmetlerin satışı için de geçerli olabilir.  "Destekleyici 
Materyal" (örnek olarak) ek iş tanımlarını, donanım 
veya yazılım şartnamelerini, bilgi formlarını, 
yayımlanmış garantileri içerebilir ve bazı Destekleyici 
Materyaller, Müşteriye basılı kopya halinde veya özel 
bir HP web sitesine erişim yoluyla sunulabilir.   

3. Küresel Dağıtım. Bu hükümler Müşteri tarafından tek 
bir SOW için veya çerçeve niteliğinde birden fazla 
SOW için kullanılabilir. Ayrıca, bu hükümler tarafların 
"İştirakleri" tarafından, diğer bir deyişle, taraflardan 
biri tarafından kontrol edilen, onu kontrol eden veya 
onun genel kontrolü altında bulunan bir kuruluş 
tarafından küresel düzlemde kullanılabilir. İştirakler;  
Siparişi kabul eden HP İştiraki ile aynı ülkede teslimatı 
belirten Siparişler vererek; bir yerel ülke SOW'sunu 
veya bir Ülke Katılım Sözleşmesini ("CPA") kabul 
ederek işbu hükümlere katılırlar. Sipariş,  SOW veya 
CPA işbu hükümlere atıfta bulunacak ve yerel 
kanunları ya da iş uygulamalarını yansıtmak üzere ek 
hükümlere yer verecektir.  CPA, ek bir SOW'ya atıfta 
bulunabilir veya eklenebilir.  

4. Fiyatlar ve Vergiler. Fiyatlar, SOW veya Siparişte 
belirtilir. Aksi belirtilmedikçe fiyatlara vergiler, 
gümrük vergileri ve diğer ücretler (kurulum, sevkiyat 
ve taşıma) dahil değildir. Yürürlükteki kanunlar 
uyarınca stopaj vergisi uygulanması gerekiyorsa 
lütfen ilgili prosedürleri görüşmek için HP sipariş 
temsilcisine başvurun.  
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5. Invoices and Payment. Taking into consideration the 
stated in clause 5 of the SOW, Partner/Customer agrees 
to pay all invoiced amounts within thirty (30) days of HP’s 
invoice date. HP  

6. Risk of Loss.  Risk of loss or damage for products 
will pass to Customer or its designee upon delivery.  

7. Services Performance. All services are performed 
using generally recognized commercial practices 
and standards.  Customer agrees to provide prompt 
notice of any such service concerns and HP will re-
perform any service that fails to meet this standard.    

8. Eligibility.  HP’s service commitments do not cover 
claims resulting from: 
• improper use, site preparation, or site or 

environmental conditions or other non-
compliance with applicable Supporting Material; 

• modifications or improper system maintenance 
or calibration not performed by HP or 
authorized by HP; 

• failure or functional limitations of any non-HP 
software or product impacting systems 
receiving HP support or service; 

• malware (e.g. virus, worm, etc.) not introduced 
by HP; or 

• abuse, negligence, accident, fire or water 
damage, electrical disturbances, transportation 
by Customer, or other causes beyond HP’s 
control. 

 
9. Software License.  The following license terms apply 

whether HP provides software to Customer as part 
of a managed service or as a separate software 
transaction.  

a. Grant. HP grants Customer a non-
exclusive, non-transferable license to use 
one copy of the HP-branded version or 
release of the software in the Order or as 
part of a managed service for Customer’s 
internal purposes only.   For non-HP 
branded software, the third party’s 
license terms will govern its use.   

b. Term. The license granted is perpetual, 
unless: (a) software provided as part of a 
managed service SOW, in which case it 
will expire according to the termination 
provisions in the SOW or (b) the Customer 
purchases a term license, as stated in the 
Order.   However, in either event HP may 
terminate the license on written notice if 
Customer fails to comply with the terms 
of this SOW.  

Faturalar ve Ödeme. İş Ortağı/Müşteri, SOW'nun 5. 
Maddesinde belirtilenleri göz önünde bulundurarak 
faturalanan tüm tutarları HP'nin fatura tarihinden 
sonraki otuz (30) gün içinde hizmetlerin yerine 
getirilmesini askıya alabilir veya iptal edebilir.   

6. Zarar Riski.  Ürünlerle ilişkili zarar veya hasar riski, 
teslimatın ardından Müşteriye veya Müşterinin 
görevlendirdiği kişiye geçer.  

7. Hizmet Performansı. Tüm hizmetler genel olarak 
kabul görmüş ticari uygulamalar ve standartlar 
kullanılarak gerçekleştirilir.  Müşteri hizmet 
sorunlarını derhal bildirecektir, HP ise yukarıda 
belirtilen standartlara uymayan hizmetlerini yeniden 
sağlamayı taahhüt etmektedir..  

8. Uygunluk.  HP'nin hizmet taahhütleri, 
aşağıdakilerden dolayı yapılan hak taleplerini 
kapsamaz: 
• uygun olmayan kullanım, kurulum yeri hazırlığı 

ya da geçerli olan Destekleyici Materyalde 
belirtilenler ile uyumlu olmayan kurulum yeri, 
çevre koşulları veya başka bir uyumsuzluk; 

• HP tarafından yapılmayan veya izin verilmeyen 
sistem üzerinde yapılmış değişiklikler veya 
uygunsuz sistem bakımı ya da kalibrasyon 
işlemleri; 

• HP'ye ait olmayan yazılımların veya ürünlerin 
arızaları veya işlevsel sınırlamaları yüzünden, HP 
desteği veya hizmeti almakta olan sistemlerin 
etkilenmesi; 

• HP tarafından verilmemiş (örneğin virüs, solucan 
vb.) kötü niyetli yazılımlar; ya da 

• Müşterinin usulüne uygun olmayan kullanımı, 
ihmali, Müşterinin neden olduğu kaza, yangın 
veya su kaynaklı hasar, elektriksel bozulma, 
nakliye veya HP'nin kontrolü altında olmayan 
diğer nedenler.  

 
9. Yazılım Lisansı.  Yazılımın HP tarafından Müşteriye 

yönetilen bir hizmet kapsamında ya da ayrı bir 
yazılım işlemi olarak sağlanmasına bakılmaksızın 
aşağıdaki lisans hükümleri geçerlidir.  

a. Lisansın Verilmesi. HP; Müşteriye Siparişte 
belirtilen veya yönetilen bir hizmetin 
parçası olan yazılımın HP markalı bir sürüm 
veya modelinin bir nüshasını sadece kendi 
kurum içi amaçlarına yönelik olarak 
kullanması için münhasır olmayan ve 
devredilemez bir lisans verir.   HP markalı 
olmayan yazılım için kullanım üçüncü 
tarafın lisans koşullarına tabi olacaktır.   
Süre. Verilen lisans aşağıdaki durumlar 
dışında süresizdir: (a) yönetilen bir hizmet 
SOW'sunun parçası olarak sağlanan 
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Restrictions. Customer may make one 
copy of the software for archival 
purposes or when it is an essential step in 
authorized use, as long as Customer 
reproduces copyright notices on software 
and documentation. Customer may not 
modify, reverse engineer, disassemble, 
decrypt, decompile or make derivative 
works of software. 
 

10. Sales of Products and Services.  In addition to a 
managed service, Customer may purchase HP 
hardware and software products, accompanying 
support, and related professional services.  If so, 
the following terms apply to such purchases: 

a. Title. Title for products sold will pass upon 
delivery to Customer or its designee. 
Where permitted by law, HP retains a 
security interest in products until full 
payment is received. 

b. Support Services. HP’s support services 
will be described in the applicable 
Supporting Material, which will cover the 
description of HP’s offering, eligibility 
requirements, service limitations and 
Customer responsibilities, as well as the 
Customer systems supported. 

c. Software Performance. HP warrants that 
its branded software products will 
conform materially to their specifications 
and be free of malware at the time of 
delivery. HP warranties for software 
products will begin on the date of delivery 
and unless otherwise specified in 
Supporting Material, will last for ninety 
(90) days. HP does not warrant that the 
operation of software products will be 
uninterrupted or error-free or that 
software products will operate in 
hardware and software combinations 
other than as authorized by HP in 
Supporting Material.  

d. Updates. Customer may order new 
software versions, releases or 
maintenance updates (“Updates”), if 
available, separately or through an HP 
software support agreement. Additional 
licenses or fees may apply for these 
Updates or for the use of the software in 
an upgraded environment.  Updates are 
subject to the license terms in effect at 

yazılımların kullanım süresi, SOW'daki 
fesih hükümlerine göre sona erer; (b) 
Müşteri, Siparişte belirtildiği şekilde süreli 
bir lisans satın alabilir. Ancak iki durumda 
da Müşteri işbu SOW'nun hükümlerine 
uymazsa HP, yazılı bildirimde bulunarak 
lisansı feshedebilir.  

c. Kısıtlamalar. Müşteri; yazılım ve 
dokümanlardaki telif hakkı notlarını da 
kopyaladığı sürece, yetkili kullanımda 
olmazsa olmaz bir adım olduğunda ya da 
arşiv amaçlı olarak yazılımın bir kopyasını 
çıkarabilir. Müşterinin yazılımı değiştirme, 
yazılım üzerinde tersine mühendislik 
uygulama, yazılımın kaynak kodunu 
oluşturma, yazılımın şifresini çözme, 
yazılımı kaynak koda dönüştürme veya 
yazılımdan türev olan eser oluşturma hakkı 
yoktur. 

10. Ürün ve Hizmetlerin Satışı.  Müşteri, yönetilen bir 
hizmete ek olarak, HP donanım ve yazılım ürünleri, 
bunlar için destek ve ilişkili profesyonel hizmetler 
satın alabilir.  Bu durumda söz konusu satın alımlar 
için aşağıdaki hükümler geçerli olur: 

a. Mülkiyet Hakkı. Satılan ürünlerin mülkiyet 
hakkı, teslim edilmeleriyle birlikte 
Müşteriye veya Müşterinin görevlendirdiği 
kişiye geçer. Kanunlar tarafından izin 
verildiği ölçüde, ödemenin tamamını alana 
kadar satılan ürünler üzerinde HP'nin 
teminat hakkı saklı kalır. 

b. Destek Hizmetleri. HP'nin destek 
hizmetleri ilgili Destekleyici Materyalde 
açıklanır ve bu da HP'nin ne sunduğunun, 
uygunluk gerekliliklerinin, hizmet 
sınırlamalarının ve Müşteri 
sorumluluklarının, ayrıca desteklenen 
Müşteri sistemlerinin tanımını kapsar. 

c. Yazılım Performansı. HP, HP markalı 
yazılım ürünlerinin bildirilen özelliklerine 
esaslı olarak uyumlu olacağını ve teslimat 
sırasında kötü amaçlı yazılım (malware) 
içermeyeceğini garanti etmektedir. Yazılım 
ürünleri için HP garantileri teslimat 
tarihinde başlayacak ve ilgili Destekleyici 
Materyalde aksi belirtilmedikçe doksan 
(90) gün geçerli olacaktır. HP yazılım 
ürünlerinin çalışmasının kesintisiz veya 
hatasız olacağını veya yazılım ürünlerinin 
HP tarafından Destekleyici Materyalde izin 
verilenler dışındaki donanım ve yazılım 
birleşimlerinde çalışacağını garanti etmez.  
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the time that HP makes them available to 
Customer. 

e. Product Performance. All HP-branded 
products are covered by HP’s limited 
warranty statements provided with the 
products or otherwise made available in 
Supporting Material. Non-HP branded 
products and services receive warranty 
coverage as provided by the relevant 
third-party supplier. When HP receives a 
valid warranty claim, HP will either repair 
the relevant defect or replace the 
product. If HP is unable to do either within 
a reasonable time, Customer will be 
entitled to a full refund upon the prompt 
return of the product to HP. HP will pay for 
shipment of repaired or replaced 
products to Customer and Customer will 
be responsible for return shipment of the 
product to HP. 

f. Delivery. HP will use all commercially 
reasonable efforts to deliver products in a 
timely manner. HP may elect to deliver 
software and related product/license 
information by electronic transmission or 
via download.  

g. Remedies. This SOW states all remedies 
for warranty claims. To the extent 
permitted by law, HP disclaims all other 
warranties.  

11. Intellectual Property Rights. No transfer of 
ownership of any intellectual property will occur 
under this SOW. Customer grants HP a non-
exclusive, worldwide, royalty-free right and 
license to any intellectual property that is 
necessary for HP and its designees to perform the 
ordered services. If deliverables are created by HP 
specifically for Customer and identified as such in 
Supporting Material, HP hereby grants Customer a 
worldwide, non-exclusive, fully paid, royalty-free 
license to reproduce and use copies of the 
deliverables internally.   

12. Intellectual Property Rights Infringement. HP will 
defend and/or settle any claims against Customer 
or Partner that allege that an HP-branded product 
or service as supplied under this SOW infringes the 
intellectual property rights of a third party. HP will 
rely on Customer or Partner’s prompt notification 
of the claim and cooperation with HP´s defense. 
HP may modify the product or service so as to be 
non-infringing and materially equivalent, or HP 
may procure a license. If these options are not 

Güncellemeler. Müşteri, eğer mevcut ise 
ayrı olarak veya bir HP yazılım desteği 
anlaşmasıyla yeni yazılım sürümleri veya 
bakım güncelleştirmeleri 
("Güncellemeler") sipariş edebilir. Bu 
Güncellemeler için veya yazılımın 
yükseltilmiş (upgraded) bir ortamda 
kullanılması için ek lisans veya ücretler 
gerekebilir.  Güncellemeler, HP'nin 
Müşteriye ürünü sunduğu zaman 
yürürlükte olan lisans koşullarına tabi 
olacaktır. 

e. Ürün Performansı. HP markalı tüm ürünler 
için, ürünlerle verilen veya Destekleyici 
Materyalde başka bir yolla sunulan HP'nin 
sınırlı garanti hükümleri geçerlidir. HP 
markalı olmayan ürün ve hizmetler, ilgili 
üçüncü taraf tedarikçi tarafından sağlanan 
garantiye tabi olur. HP, geçerli bir garanti 
talebi aldığında ya ilgili kusuru onaracak ya 
da ürünü değiştirecektir. HP bunların ikisini 
de makul bir süre içinde yapamazsa 
ürünün HP'ye ivedi bir şekilde iadesinin 
ardından Müşteriye parasının tamamı geri 
ödenecektir. HP onarılan veya değiştirilen 
ürünlerin Müşteriye sevkiyatından doğan 
ödemeleri yapacaktır ve ürünün HP'ye iade 
edilmesi halinde bu sevkiyattan Müşteri 
sorumlu olacaktır.  

f. Teslimat. HP ürünleri zamanında teslim 
etmek için ticari açıdan makul bütün çabayı 
gösterecektir. HP, yazılımları ve bunlara 
ilişkin ürün/lisans bilgilerini elektronik 
iletim veya indirme (download) vasıtasıyla 
teslim etmeyi tercih edebilir.  

g. Telafi Yolları. İşbu SOW, garanti talepleri 
için geçerli bütün hakları belirtmektedir. 
HP, yasaların izin verdiği ölçüde, burada 
beyan edilenler dışında bir garanti 
sağlamamaktadır.  

Fikri Mülkiyet Hakları. Fikri mülkiyet hakkının 
sahipliği işbu SOW kapsamında devredilemez. 
Müşteri HP'ye, HP'nin ve temsilcilerinin sipariş 
edilen hizmetleri gerçekleştirebilmesi için gerekli 
olan fikri mülkiyet hakları için, münhasır olmayan, 
dünya çapında geçerli, telif ücreti ödenmeyecek bir 
hak ve lisans vermektedir. Teslim edilecek öğeler 
HP tarafından Müşteri için özel olarak oluşturulursa 
ve bu durum Destekleyici Materyalde belirtilirse HP 
işbu belgeyle Müşteriye ürünleri çoğaltma ve 
kopyalarını dahili olarak kullanması için dünya 
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available, HP will refund to Customer or Partner 
the amount paid for the affected product in the 
first year or the depreciated value thereafter or, 
for support services, the balance of any pre-paid 
amount or, for professional services, the amount 
paid. HP is not responsible for claims resulting 
from any unauthorized use of the products or 
services. This section shall also apply to 
deliverables identified as such in the relevant 
Supporting Material except that HP is not 
responsible for claims resulting from deliverables 
content or design provided by Customer. 

13. Confidentiality. Information exchanged under this 
SOW will be treated as confidential if identified as 
such at disclosure or if the circumstances of 
disclosure would reasonably indicate such 
treatment. Confidential information may only be 
used for the purpose of fulfilling obligations or 
exercising rights under the SOW, and shared with 
employees, agents or contractors with a need to 
know such information to support that purpose. 
Confidential information will be protected using a 
reasonable degree of care to prevent 
unauthorized use or disclosure for 3 years from 
the date of receipt or (if longer) for such period as 
the information remains confidential. These 
obligations do not cover information that: i) was 
known or becomes known to the receiving party 
without obligation of confidentiality; ii) is 
independently developed by the receiving party; 
or iii) where disclosure is required by law or a 
governmental agency.  

14. Personal Information. Each party shall comply 
with their respective obligations under applicable 
data protection and privacy laws and regulations. 
To the extent that HP is processing any personal 
data to which it has access on behalf of Customer, 
HP’s Customer Data Processing Addendum shall 
apply. HP’s Customer Data Processing Addendum 
is available on www.hp.com/privacy or upon 
request.  

15. Global Trade Compliance. Products and services 
provided under these terms are for Customer’s 
internal use and not for further 
commercialization. If Customer or Partner 
exports, imports or otherwise transfers products 
and/or deliverables provided under these terms, 
Customer or Partner will be responsible for 
complying with applicable laws and regulations 
and for obtaining any required export or import 
authorizations. HP may suspend its performance 
under this SOW to the extent required by laws 
applicable to either party. 

çapında, münhasır olmayan, tamamı ödenmiş, telif 
ücreti ödenmeyecek bir lisans verir.   

12. Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali. HP, işbu SOW 
kapsamında sağlanan HP markalı ürünün veya 
hizmetin üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal 
ettiğini iddia eden, Müşteri veya İş Ortağı aleyhine 
herhangi bir talep için savunma yapacak ve/veya sulh 
yoluyla sorunu çözecektir. HP, Müşteri veya İş 
Ortağının bu tür talepleri derhal bildireceğine ve 
savunması sırasında işbirliği yapacağına 
güvenmektedir. HP, ihlal durumu oluşturmayacak ve 
esaslı açılardan denk olacak şekilde ürünü veya 
hizmeti değiştirebilir veya ilgili konuda lisans alabilir. 
Bu seçenekler kullanılamıyorsa, etkilenen ürünle ilgili 
başvuru ürünün Müşteriye teslimatını takip eden ilk 
yıl içinde gerçekleşmişse Müşteri tarafından ödenen 
miktarın tamamı, eğer daha sonra bir zamanda 
başvuru olmuşsa amortisman payı düşürülmüş 
miktar (net defter değeri) Müşteriye iade edilecektir. 
HP, ürünlerin veya hizmetlerin yetkisiz kullanımından 
kaynaklanan iddia ve taleplerden sorumlu değildir. 
İşbu madde hükümleri, ilgili Destekleyici Materyalde 
bu kapsamda olduğu belirtilen teslim edilecek öğeler 
için de geçerli olacak fakat teslim edilecek öğeler için 
Müşterinin sağladığı içerik ve tasarımdan 
kaynaklanan hak taleplerinden HP sorumlu 
olmayacaktır.  

13. Gizlilik. İşbu SOW kapsamında değiş tokuş edilen 
bilgiler, açıklanırken gizli bilgi olarak tanımlanırsa 
veya açıklama koşulları gizli bilgi olarak 
değerlendirilmeleri gerektiğine makul bir şekilde 
işaret ediyorsa gizli bilgi olarak değerlendirilecektir. 
Gizli bilgiler yalnızca, bu SOW'dan doğan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya hakların 
kullanılması amacıyla kullanılabilir ve bu amacın 
desteklenmesi için ilgili bilgiye sahip olması gereken 
çalışanlar, acenteler ya da yüklenicilerle 
paylaşılabilir. Gizli bilgiler, bilgilerin alındığı tarihten 
sonraki 3 yıl veya daha uzun ise bilgilerin gizli kaldığı 
dönem boyunca yetkisiz kullanımı veya ifşayı 
önlemek için makul bir özenle korunacaktır. Bu 
yükümlülükler şu bilgileri kapsamaz: i) alıcı tarafın 
gizlilik yükümlülüğü olmadan bildiği veya sonradan 
öğrendiği bilgiler; ii) bilgileri alan tarafın bağımsız 
şekilde geliştirdiği bilgiler; iii) ifşa edilmesi kanunlar 
veya devlet kurumları tarafından gerekli kılınan 
bilgiler.  

Kişisel Bilgiler. Taraflardan her biri, geçerli veri 
koruma veya gizlilik yasaları ve yönetmelikleri 
uyarınca üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine 
getirecektir. HP'nin Müşteri adına erişim 
sağlayabildiği tüm kişisel verileri işlemesi halinde, 
HP'nin Müşteri Verilerini İşlemesi ile ilgili Zeyilname 
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16. Limitation of Liability. HP’s liability to Customer 
and Partner under this SOW is limited to the 
greater of €1,000,000 (one million Euros) or the 
amount payable by Partner to HP under the SOW 
for the twelve (12) months preceding the breach. 
Neither Customer, Partner nor HP will be liable for 
lost revenues or profits, downtime costs, loss or 
damage to data or indirect, special or 
consequential costs or damages. This provision 
does not limit either party’s liability for: 
unauthorized use of intellectual property, death 
or bodily injury caused by their negligence; acts of 
fraud; willful repudiation of the SOW; nor any 
liability which may not be excluded or limited by 
applicable law. 

17. Termination.  If either party becomes insolvent, 
unable to pay debts when due, files for or is 
subject to bankruptcy or receivership or asset 
assignment, the other party may terminate this 
SOW and cancel any unfulfilled obligations. Any 
terms in the SOW which by their nature extend 
beyond termination or expiration of the SOW will 
remain in effect until fulfilled and will apply to 
both parties' respective successors and permitted 
assigns.  

18. Dispute Resolution. Any disputed matter under 
this SOW will be referred to the parties’ Project 
Managers, except for HP’s right to terminate for 
Customer or Partner’s failure to pay and except 
with respect to each party’s right to pursue 
equitable remedies. If the Project Managers are 
unable to resolve the disputed matter within 2 
weeks, the matter will be escalated to the parties’ 
sponsoring executives. If these representatives 
fail to reach a mutual resolution within the 
following 2 weeks, or such other period as may be 
agreed to by the parties, the matter will be 
referred to the managers of such sponsoring 
executives. HP may suspend performance of 
services under this SOW to the extent a disputed 
matter (including without limitation, a force 
majeure event or unfulfilled dependency) is not 
resolved within 60 days of the commencement of 
this dispute resolution process.  

19. Force Majeure. Neither party will be liable for 
performance delays nor for non-performance due 
to causes beyond its reasonable control, except 
for payment obligations.  

Dependencies.  Customer will comply with the 
general obligations specified in this Terms, 
together with any specific Customer obligations 
described in the relevant Statement of Work, in a 

geçerlidir. HP'nin Müşteri Verilerini İşlemesi ile ilgili 
Zeyilname www.hp.com/privacy adresinde 
bulunabilir veya talep üzerine sağlanabilir.  

15. Küresel Ticarete Uygunluk. Bu koşullar kapsamında 
sağlanan ürünler ve hizmetler Müşterinin şirket içi 
kullanımına yöneliktir ve diğer ticari amaçlarla 
kullanılamaz. Müşteri veya İş Ortağı bu hükümler 
çerçevesinde sağlanan ürün ve/veya teslim 
edilecekleri ihraç ederse, ithal ederse veya başka bir 
yolla devrederse, yürürlükteki yasa ve 
yönetmeliklere uymaktan ve gerekli ihracat veya 
ithalat izinlerini almaktan da Müşteri veya İş Ortağı 
sorumlu olacaktır. HP, iki taraftan herhangi birinin 
tabi olduğu, yasalar gereğince bu SOW 
çerçevesindeki edimlerini askıya alabilir.  

16. Sorumluluğun Sınırlandırılması. HP'nin işbu SOW 
kapsamında Müşteri ve İş Ortağına karşı 
yükümlülüğü, 1.000.000 € (bir milyon Euro) veya 
daha yüksekse İş Ortağının ihlalden önceki on iki (12) 
ay için SOW kapsamında HP’ye ödemesi gereken 
tutar kadardır. Gelir veya kâr kaybı, kesinti süresi 
maliyetleri, veri kaybı veya hasarı ya da dolaylı, özel 
veya sonuca ilişkin maliyet veya hasarlardan ne 
Müşteri, ne İş Ortağı ne de HP sorumludur. Bu hüküm, 
tarafların şunlarla ilgili yükümlülüklerini sınırlamaz: 
fikri mülkiyetin yetkisiz kullanımı, ihmal nedeniyle 
meydana gelen ölüm ya da bedensel yaralanma; 
dolandırıcılık fiilleri; SOW'nun kasıtlı olarak kabul 
edilmemesi; geçerli kanunlar uyarınca hariç 
tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak diğer 
sorumluluklar.  

17. Fesih.  Taraflardan herhangi biri iflas ettiğinde, 
borçlarını vadelerinde ödeyemez hale geldiğinde, 
iflas beyanı verdiğinde veya iflasa, tavsiye durumuna 
veya mal varlığı devrine maruz kaldığında, diğer taraf 
bu SOW'yu feshedebilir ve yerine getirilmemiş 
yükümlülükleri iptal edebilir. Bu SOW'nun doğası 
gereği bu SOW'nun feshi veya sona ermesinden 
sonra yerine getirilmesi gerekli tüm koşulları, yerine 
getirilinceye kadar yürürlükte kalacaktır ve her iki 
tarafın halefleri ve izne tabi olarak devir yaptığı 
taraflar için de geçerli olacaktır.  

Anlaşmazlık Çözümü. İşbu SOW kapsamında 
anlaşmazlık yaşanan, Müşteri veya İş Ortağının 
ödeme yapmaması nedeniyle HP'nin fesih hakkı ve 
her bir tarafın adil çözüm yoluna başvurma hakkı ile 
ilgili olanlar dışındaki her tür konu tarafların Proje 
Yöneticilerine intikal ettirilecektir. Proje Yöneticileri, 
anlaşmazlık yaşanan konuyu 2 hafta içinde çözüme 
kavuşturamazsa konu tarafların sponsor 
yöneticilerine taşınacaktır. Bu temsilciler, sonraki 2 
hafta veya taraflarca kabul edilebilecek bir süre 
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timely manner.  Customer acknowledges that 
HP’s ability to deliver the services is dependent 
upon Customer and Partner’s full and timely 
cooperation with HP, as well as the accuracy and 
completeness of any information and data 
Customer and/or Partner provides to HP.    

21. General.  

a. Authorization to Install Software. HP may be 
required to install copies of third party or HP-
branded software in order to deliver services 
and Customer authorizes HP to accept 
license terms that accompany the software 
on its behalf.   

b. Assignment. Neither party may assign this 
SOW in whole or part, without the prior 
written consent of the other.  

c. Hiring. Customer and Partner agrees not to 
solicit, offer to employ, or enter into 
consultant relationships with any HP 
employee involved in the performance of 
services under this SOW for 1 year after the 
date he or she ceases to perform such 
services. However, Customer and Partner 
may hire any such employee who responds 
to a general hiring program conducted in the 
ordinary course of business, and not 
specifically directed to HP employees.  

d. Entire agreement.  This SOW represents our 
entire understanding with respect to its 
subject matter and supersedes any previous 
communication or agreements that may 
exist. Modifications to the SOW will be made 
only through a written amendment signed by 
both parties.  

e. Independent Contractor.  HP is an 
independent contractor in the performance 
of this SOW and neither HP nor any HP 
personal or Affiliates are employees or 
agents of Customer or the Partner.  

f. Governing Law. The SOW will be governed by 
the laws of the country of HP or the HP 
Affiliate accepting the Order or executing an 
CPA or SOW, and the courts of that locale will 
have jurisdiction, however, HP or its Affiliate 
may, bring suit for payment in the country 
where the Customer or Partner Affiliate that 
placed the Order or executed an CPA or SOW 
is located. Customer, Partner and HP agree 
that the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods 
will not apply. Claims arising or raised: (I) in 

içinde karşılıklı çözüme ulaşamadıkları takdirde, 
konu bu sponsor yöneticilerin müdürlerine 
iletilecektir. Uyuşmazlık çözüm sürecinin (bir mücbir 
sebep veya yerine getirilmemiş bağımlılık dahil ancak 
bununla sınırlı olmamak üzere) başlangıcından 
itibaren 60 gün içinde ihtilaflı konunun 
çözülememesi halinde HP, işbu SOW kapsamındaki 
hizmetlerin ifasını askıya alabilir.  

19. Mücbir Sebepler. Taraflardan hiçbiri, ödeme 
yükümlülükleri haricinde, kendi makul kontrolü 
dışındaki sebeplerden ötürü işi yapmadaki 
gecikmelerden ya da işin yapılmamasından sorumlu 
tutulmayacaktır.  

20. Bağımlılıklar.  Müşteri, işbu Hükümlerde belirtilen 
genel yükümlülüklere ve ilgili İş Tanımında açıklanan 
özel Müşteri yükümlülüklerine uyacak ve bu 
yükümlülükleri zamanında yerine getirecektir.  
Müşteri; HP'nin hizmetleri sunabilmesinin, Müşteri ve 
İş Ortağının HP ile tam ve zamanında işbirliği 
yapmasına ve Müşteri ve/veya İş Ortağı tarafından 
HP'ye sunulan bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasına 
bağlı olduğunu kabul eder.    

21. Genel Hususlar.  

a. Yazılım Kurma Yetkisi. HP'nin hizmet 
sunabilmek için üçüncü taraf veya HP 
markalı yazılımlar kurması gerekebilir ve 
bunun için Müşteri, yazılımla birlikte gelen 
lisans hükümlerini kendi adına kabul 
etmesi için HP'ye yetki vermektedir.   

b. Devir. Tarafların hiçbiri işbu SOW'yu diğer 
tarafın izni olmadan kısmen veya 
tamamen devredemez.  

c. İşe Alma. Müşteri ve İş Ortağı, işbu SOW 
kapsamında hizmetlerin ifasına dahil olan 
HP çalışanlarına, ilgili çalışan söz konusu 
hizmetleri yerine getirmeye son 
vermesinden sonraki 1 yıl boyunca iş 
teklifinde bulunmamayı veya bu 
çalışanlarla danışmanlık ilişkisine 
girmemeyi kabul eder. Öte yandan Müşteri 
ve İş Ortağı, özellikle HP çalışanlarına 
yöneltilmiş olmayan, olağan iş seyri 
içindeki genel bir işe alma programına 
başvurmuşlarla bu tür kişileri işe alabilir.  

d. Tüm sözleşme.  İşbu SOW, sözleşmenin 
konusuna ilişkin mutabakatın tamamını 
oluşturur ve daha önceki her türlü iletişim 
veya sözleşmenin yerine geçer. İşbu 
SOW'da yapılacak değişiklikler, sadece iki 
tarafın da imzaladığı yazılı değişiklik 
sözleşmesi ile yapılacaktır.  



 

CTMS-Turkey-ENG-Turkish AUGUT 2020  8 
 

the United States will be governed by the 
laws of the state where Customer US Affiliate 
is headquartered, excluding rules as to choice 
and conflict of law.  

 
 

e. Bağımsız Yüklenici.  HP; işbu SOW'nun 
ifasında bağımsız bir yüklenicidir. HP, HP 
personeli  veya İştirakleri Müşterinin veya 
İş Ortağının çalışanları veya temsilcileri 
değildir.  

f. Geçerli Hukuk. SOW; HP'nin ülkesi veya 
Siparişi kabul eden ya da CPA veya SOW 
imzalayan HP İştirakinin ülkesinin 
kanunlarına tabidir ve o ülkenin 
mahkemeleri yargı yetkisini haizdir. Fakat 
HP veya İştiraki, Siparişi veren ya da CPA 
veya SOW imzalayan Müşterinin veya İş 
Ortağının bulunduğu ülkede ödemeler ile 
ilgili dava açabilir. Müşteri, İş Ortağı ve HP; 
Uluslararası Mal Satışları Hakkında 
Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 
uygulanmayacağını kabul ederler. (i) 
Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya 
çıkan veya öne sürülen hak iddiaları, 
hukukun seçimi ve ihtilafı kuralları 
haricinde, Müşterinin ABD İştirakinin 
merkez ofisinin bulunduğu eyaletin 
kanunlarına tabi olacaktır.  

 
 

 

 


