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1. TANIMLAR
Müşteri: TÜBİTAK SAGE’den Lojistik Destek Hizmeti almayı talep eden, talebini Sipariş
Emri/Sözleşme ile resmileştiren kurum/kuruluş.
Lojistik Destek Hizmeti: TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmiş tüm sistem/alt sistem/parçalara
yönelik, Müşteri tarafından Sipariş Emri/Sözleşme ile talep edilen lojistik destek faaliyetlerinin
tümüdür.

2. KOŞULLAR
2.1.

Bu belge, TÜBİTAK SAGE ile Müşteri arasında Lojistik Destek Hizmeti (bundan sonra Hizmet

olarak anılacaktır) kapsamında bağıtlanmış idari, mali ve hukuki şartları içerir.
2.2.

Talep edilen Hizmetin verilmesi, yazılı başvurunun TÜBİTAK SAGE tarafından kabulü ile

mümkündür.
2.3.

TÜBİTAK SAGE’den aldığı belgeleri maksadı aşan bir şekilde kullanan Müşteri, herhangi bir

yargı kararına gerek duyulmadan, Hizmet bedelinin 10 katını ve yasal gecikme faizini TÜBİTAK
SAGE’ye ödemeyi kabul eder.
2.4.

TÜBİTAK SAGE, Hizmetin icrası süresince Hizmete tâbi kalemde oluşabilecek ve kasıt unsuru

taşımayan hasarlardan sorumlu değildir. Kasıt unsurunun tespiti TÜBİTAK SAGE tarafından kurulan
komisyon tarafından yapılır. Kararın TÜBİTAK SAGE aleyhine olması durumunda Müşterinin zararı
tazmin edilir.
2.5.

Hizmetin başvurusundan sonuçlanmasına kadar geçen süreçte, TÜBİTAK SAGE ile Müşteri

arasındaki tüm yazışma ve ekleri bu şartnamenin bir parçası olarak kabul edilir.
2.6.

İhtiyaç halinde, Hizmete tâbi kalemle ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler esnasında, Müşteri

tarafından sağlanacak olan Tesis/Altyapı/Araç/Gereç/Aygıt’tan kaynaklanan kazalar sebebiyle;
TÜBİTAK SAGE çalışanları, cihazları, altyapılarına gelebilecek zarar ve ziyandan Müşteri sorumludur.
2.7.

İhtiyaç halinde,

Hizmete

tâbi kalemin çalışır

duruma

getirilmesi için gerekli tüm

Araç/Gereç/Aygıt, güç üniteleri vb. gereksinimler Müşteri tarafından sağlanacaktır. Hizmete tâbi
kalemin çalışır duruma getirilmesi esnasında yaşanabilecek aksaklıklar Müşteri sorumluluğundadır.
2.8.

Hizmetin icrası öncesi TÜBİTAK SAGE’ye teslim edilmesi ve sonrasında TÜBİTAK SAGE’den

teslim alınması için gerekli tüm nakliye işlemleri Müşteri tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu belgenin tamamı veya bir kısmı TÜBİTAK SAGE’nin izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, içeriği açıklanamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Belgenin
bir sözleşme kapsamında hazırlanması durumunda ilgili sözleşmedeki hükümler geçerlidir. Aksi belirtilmedikçe “KONTROLSÜZ KOPYA” dır ve güncel
olmayabilir. Herhangi bir amaçla kullanılmadan önce güncelliği kontrol edilmelidir.
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Müşteri tarafından, Hizmete tâbi kalemle ilgili sözleşme ve işbu Geçerlilik Koşulları

onaylandıktan sonra Hizmete tâbi kalemin 10 iş günü içerisinde TÜBİTAK SAGE’ye gönderilmesi
gerekmektedir.
2.10.

Talep edilen Hizmetin enerjik malzeme ile ilgili olması durumunda, Hizmete tâbi kalemin

gönderimi “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali,
Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve
Esaslarına İlişkin Tüzük”e uygun olarak yapılmalıdır.
2.11.

Enerjik malzemelerin 2.10.’da belirtilen tüzüğe uygun şekilde gönderilmemesi halinde,

TÜBİTAK SAGE herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu durumda Müşteri TÜBİTAK
SAGE’den herhangi bir ücret talep edemez.
2.12.

Hizmet ile ilgili işlemler sırasında TÜBİTAK SAGE güvenlik ve gizlilik prosedür ve talimatları

uygulanacaktır.
2.13.

Hizmet ile ilgili çalışmalara TÜBİTAK SAGE dışı kurumlardan katılacak kişiler, TÜBİTAK

SAGE’de uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürleri, Talimatları ve Kuralları ile İş Sağlığı ve
Güvenliği Mevzuatı ve TÜBİTAK SAGE’nin Gizlilik kapsamında yürürlükte olan tüzük, yönetmelik,
tebliğ vb. her türlü yasal düzenlemeye uymakla yükümlüdür. Taraflar arasında işbu Hizmete ilişkin
Sözleşme kapsamında paylaşılan çalışan bilgileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) kapsamında Bilmesi Gereken Prensibine göre yalnızca işbu Hizmete ilişkin Sözleşme
amacına uygun olarak kullanılacaktır.
2.14.

Hizmete tâbi kalemin, Hizmetin tamamlandığına dair Müşteriye yapılan bildirimden itibaren en

çok 20 iş günü içinde teslim alınması gereklidir.

3. ÖDEMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
3.1.

Müşteri sorumluluklarından kaynaklanan ve TÜBİTAK SAGE’nin takvimini etkileyecek

herhangi bir gecikme olması durumunda, TÜBİTAK SAGE’nin sözleşme bedelini güncelleme hakkı
saklıdır.
3.2.

Hizmetin icrası sırasında Hizmete tâbi kalemden veya Müşteri tarafından sağlanacak olan

yardımcı Araç/Gereç/Aygıt’tan kaynaklanan bir sebep ile herhangi bir faaliyetin tekrar edilmesi talep
edilirse, ilgili ücret toplam ücrete eklenecektir.
3.3.

TÜBİTAK SAGE tarafından Hizmet ile ilgili işleme başlanması sonrasında, müşterinin ilgili

Hizmetten vazgeçmesi durumunda, vazgeçilen zamana kadar gerçekleştirilmiş olan faaliyetlere
karşılık gelen ücret, TÜBİTAK SAGE tarafından hesaplanır ve Müşteriye fatura edilir.
3.4.

Aksi belirtilmediği sürece ücretlere KDV dahil değildir.

Bu belgenin tamamı veya bir kısmı TÜBİTAK SAGE’nin izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, içeriği açıklanamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Belgenin
bir sözleşme kapsamında hazırlanması durumunda ilgili sözleşmedeki hükümler geçerlidir. Aksi belirtilmedikçe “KONTROLSÜZ KOPYA” dır ve güncel
olmayabilir. Herhangi bir amaçla kullanılmadan önce güncelliği kontrol edilmelidir.
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Başvuruda farklı şekilde belirtilmediği ve TÜBİTAK SAGE tarafından onaylanmadığı sürece

fatura gönderimi kargo ile yapılır. Hizmete ilişkin veriler ve raporlar ise Hizmete tâbi kalem ile birlikte
teslim edilir.

4. ANLAŞMAZLIKLARIN HALİ
4.1.

İşbu Hizmete ilişkin Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından dolayı doğabilecek

tüm anlaşmazlıkların öncelikle karşılıklı müzakere yoluyla iyi niyet çerçevesinde sulh yolu ile
çözülmesi esastır. Anlaşmazlıkların iyi niyet çerçevesinde çözümlenememesi durumunda, Ankara
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Bu belgenin tamamı veya bir kısmı TÜBİTAK SAGE’nin izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, içeriği açıklanamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Belgenin
bir sözleşme kapsamında hazırlanması durumunda ilgili sözleşmedeki hükümler geçerlidir. Aksi belirtilmedikçe “KONTROLSÜZ KOPYA” dır ve güncel
olmayabilir. Herhangi bir amaçla kullanılmadan önce güncelliği kontrol edilmelidir.
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