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CELLMARK KİMYA TİCARET A.Ş. 
GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI 

 
1. GENEL 
a. İşbu Genel Satın Alma Şartları, Altayçeşme Mah. Zühal Sok. No. 22 Niyazi Bey İş Merkezi Kat:3 Daire:6 

34843 Maltepe / İSTANBUL adresinde mukim CELLMARK KİMYA TİCARET A.Ş. (bundan sonra kısaca 
“CELLMARK” olarak adlandırılacaktır) tarafından veya CELLMARK tarafından yetkilendirilmiş ve onun 
adına çalışan/işlem yapan üçüncü şahıslar tarafından, tüm malların ve/veya hizmetlerin tedarik 
edilmesini/satın alınmasını (bundan sonra kısaca “ürünler” olarak adlandırılacaktır) hükme bağlar ve 
CellMark ile ürünleri sağlayan satıcı firma (bundan sonra kısaca “tedarikçi” olarak adlandırılacaktır) 
arasındaki tüm işlemleri düzenler ve bu işlemler için uygulanacak geçerlilik kurallarını belirler.  

b. Tedarikçi, CELLMARK’ın dahil olduğu CellMark Grubu internet sitesine eriştiğini, aşağıdaki şartları 
dikkatle okuyup anladığını, bu şartlar temelinde taahhütte bulunarak gelecekte taraflar arasındaki 
tüm ticari ilişkiler için bu şartların uygulanabilirliğini kabul ve taahhüt eder. 

 
2. FİYAT TEKLİFLERİ VE SİPARİŞ SÜRECİ 
a. Tedarikçinin, CELLMARK tarafından gönderilen sipariş formunu imzalaması ve/veya siparişi kabul 

ettiğini yazılı olarak bildirmesi ve/veya CELLMARK tarafından ürün için yapılan bir ödemeyi kabul 
etmesi ve/veya bu sipariş kapsamı ürün üzerinde çalışmaya başlaması ve/veya bu sipariş kapsamı 
ürünün herhangi birini CELLMARK’ a sevk etmesi, tedarikçi tarafından burada yer alan şartların ve 
hükümlerin kabul edildiği anlamına gelecektir.  

b. Sipariş emri, tedarikçi tarafından, tebellüğünü takip eden 3 gün içerisinde yazılı olarak teyit edilmediği 
takdirde, CELLMARK ayrıca hiçbir ihbar ve kanuni işleme gerek kalmaksızın siparişinden dönme 
hakkına sahip olacaktır. 

c. Bu sipariş emrinde yapılacak değişiklik ya da ilaveler, ancak tarafların usulüne uygun olarak 
yetkilendirdikleri temsilciler aracılığıyla tanzim ve imza edildiği takdirde geçerli olacaktır. 

d. CELLMARK tarafından tedarikçiye geçilen sipariş emrindeki fiyatlar aksi yazılı olarak mutabakata 
varılmadığı müddetçe, hiçbir güncellemeye tabi olmayan sabit fiyat olarak değerlendirilecektir ve 
herhangi bir değişikliğe tabi olmayacaklardır. Her halükarda fiyatlardaki nedeni belirtilmiş her türlü 
olası değişiklik, sadece CELLMARK tarafından önceden yazılı olarak kabul edildiğinde geçerli olacaktır. 

 
3. FİYATLAR  
a. CELLMARK’ın ürünler’inin fiyat ve para birimleri sipariş emrinde belirtildiği gibidir.  
b. Yabancı bir para biriminden anlaşılan faturaya esas birim fiyat, fatura tarihindeki Merkez Bankası 

Döviz Satış Kuru esas alınarak Türk Lirası’na çevrilecektir.  
 

4. ÖDEME 
a. Tedarikçi’ye yapılacak ödemeler, sipariş emrinde belirtildiği şekilde, CELLMARK’a gönderilecek fatura 

karşılığında, ödeme gününde tedarikçi’nin faturasında belirtilmiş olan banka hesabına havale 
şeklinde yapılacaktır. 

b. Fatura/faturalarda, sipariş numarası, fatura kapsamı ürün tanımı, birim fiyat, miktar, toplam fiyat 
bilgileri ve tedarikçi tarafından CELLMARK’ın sipariş emrinde belirtilen diğer bilgiler ile tedarikçinin 
banka hesap numaraları yer alacaktır. Aksi takdirde CELLMARK, faturayı tedarikçi’ye iade etme 
hakkına sahip olacaktır. 

c. Kısmi teslimatın kabul edildiği siparişlerde, teslim edilen ürün kadar ve fatura karşılığında ödeme 
yapılır. 
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d. Ödemenin yapılabilmesi için Madde 5’de belirtilen teslimat ve kabul şartlarının gerçekleşmesi şarttır. 

5. TESLİMAT ve KABUL  

a. Sipariş konusu ürün, sipariş emrinde belirtilen teslim tarihinde CELLMARK’a teslim edilecektir. 
b. Mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, teslimat, süresi içerisinde yapılmadığı veya hiç yapılmadığı 

takdirde, CELLMARK hiçbir ihtar ve kanuni işleme veya tedarikçi’nin muvafakatine lüzum kalmaksızın, 
teyit edilmiş sipariş emrini iptal edip ürünler’i tedarikçi’nin nam ve hesabına bir başka tedarikçiye 
yaptırabilir. Tedarikçi, bu halde ortaya çıkabilecek fiyat farkını ve masrafları CELLMARK’a ödemeyi 
peşinen kabul ve taahhüt eder. 

c. Teslim edilen ürünün cins, miktar, ölçü, teknik özellik ve ambalaj şekli itibariyle uygunluğunun tespiti 
CELLMARK’ın yetkisindedir. Siparişe aykırı ürünün değiştirilmesi veya geri alınması tedarikçinin 
sorumluluğundadır. CELLMARK’ın talebi üzerine söz konusu değişiklik veya iade işlemi tedarikçi 
tarafından derhal gerçekleştirilecektir. 

d. Sipariş emrinde belirtilen asgari/azami miktar dışında eksik, fazla veya hasarlı ürünün, nakliye dahil 
her türlü mali ve hukuki sorumluluğu tedarikçiye aittir.  

e. Aksi belirtilmediği sürece CELLMARK tesislerinde ve araç üzerinde teslim edilecek ürünün ambalajı, 
forklift ile tahliyeye uygun şekilde yapılacaktır. Aksi halde ürünün tesellümü yapılmayacaktır. 

f. Tedarikçi gerek satışa arz gerek tasıma gerek ambalaj atıkları bakımından yürürlükteki uluslararası ve 
ulusal ilgili yasa, yönetmelik ve kurallara uymakla yükümlüdür.  Tehlikeli mallar için tedarikçi, ayrıca 
ADR/RID sınıflamasına dikkat edip, gerekli bildirimleri yapmak, bilgileri vermek ve tedbirleri almak ve 
bu konularda CELLMARK’a bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde CELLMARK diğer talep 
hakları saklı kalmak üzere teslimatı kabul etmeme hakkına sahiptir. 

g. Sevkiyata ait her hangi bir evrak kaybından dolayı malın beklemesi halinde tüm masraflar ve riskler, 
evrak gelinceye kadar tedarikçi’ye aittir. 

h. Tedarikçi, teslim edeceği ürünlerin sipariş emrinde belirtilen şartlara uygunluğunu sağlamak 
zorundadır. Tedarikçi tarafından teslim edilen ürünlerin her türlü kontrolü, muayenesi ve kabulü 
CELLMARK tarafından yapılacaktır. 

i. Uygunsuzluk olması durumunda, uygunsuzluğun tespiti CELLMARK’ın elinde bulunan ürünlerden 
analiz metoduna uygun olarak alınan numune ve kayıtların incelenmesi yoluyla bağımsız bir 
denetleme kuruluşu tarafından yapılacaktır. Analizin sonuçları taraflar için bağlayıcı olacaktır ve 
haksız çıkan taraf ilgili laboratuvar masraflarını karşılayacaktır. 

j. Önceden yazılı olarak onayının alınması şartı ile CELLMARK tarafından kısmi teslimatlar da kabul 
edilecektir. Ancak CELLMARK kısmi teslimat talebini kabul etmeyip, teyit edilmiş sipariş emrindeki 
ürünleri tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahip olacaktır. 

 
6. İPTAL  

Tedarikçinin haksız şekilde malları teslim etmemesi veya eksik teslim etmesi veya sipariş emrinin 
tedarikçi tarafından iptali halinde, CELLMARK bu eylemler dolayısıyla oluşmuş veya oluşabilecek tüm 
zararları tedarikçiden talep ve tazmin etme hakkına sahiptir.  

 
7. VERGİ 
a. Sipariş emrinde belirtilen ürünün bedeli CELLMARK tarafından ödenecek olup, sipariş ile ilgili, 

doğması halinde diğer vergi, resim, harç ve sair bütün masraflar tedarikçiye ait olacaktır.  
b. Ürünün ithali tedarikçi tarafından yapıldığında, bu ürünün ithalat mevzuatına uygun olarak 

gümrüklendirilmesinden, vergilendirilmesinden, geçerli kanuni hükümlerine uyulmasından, mevzuat 
ve 3. şahıs hak ihlallerinden tedarikçi sorumludur.  

c. Sipariş emrinin tedarikçi tarafından teyidinden sonra, ürünün belirtilen teslim süresi içinde veya 
TTK'da kayıtlı olup, resmi kuruluşlardan belgelenen zorunlu nedenlerle uzatılan teslim süresi içinde 
tesliminde; ürün bedelinde, vergi artışı, yeni vergi/resim konulması, maliyet artışı ve/veya benzeri 
hiçbir nedenle artış kabul edilemez. 
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8. MÜCBİR SEBEP  
a. Tedarikçi, ürünlerin teslimatını engelleyecek savaş, yangın, yasal grev, sel, deprem, fırtına gibi mücbir 

sebeplerin oluşumunu takiben, yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirememe 
nedenlerini ayrıntılı olarak, mücbir sebebin meydana geldiği tarihten itibaren derhal CELLMARK’a 
yazılı olarak bildirecektir. Bu hususların takdiri ile süre uzatımı verilmesi tamamen CELLMARK’a aittir. 

b. CELLMARK tarafından uygun görülmesi halinde, mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar geçecek süre 
teslimat süresine eklenecektir.  

c. Mücbir sebebin uzaması halinde, CELLMARK sipariş emrinde belirtilen tarihten gecikmiş teslimatı, 
tedarikçinin onayı alınmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahip olacaktır. 

d. Mücbir sebebin derhal bildirilmemesi durumunda hak talebi söz konusu olamaz. 
 

9. UYUŞMAZLIK, ASKIYA ALMA ve FESİH  
a. İşbu sözleşme CELLMARK’la iş birliği yapan tüm tedarikçileri kapsar. Sipariş, CELLMARK tarafından 

kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Karşılıklı olarak taraflarca yazılı olarak farklı bir sözleşme 
yapılmadığı sürece her siparişte ve/veya işbirliğinde geçerliliğini korur. 

b. Tedarikçi’nin işbu "Genel Satın Alma Sözleşmesi” koşullarına aykırı hareket etmesi, taahhütlerini 
gereği gibi yerine getirmemesi ve/veya fiyat, tedarik süresi vb nedenlerden ötürü rekabet gücünün 
kaybedilmesi sonucu anlaşmaya varılamaması durumunda CELLMARK tek taraflı olarak sözleşmeyi 
her an yazılı olarak bildirmek suretiyle feshetme hakkına sahiptir.  
i) Tedarikçi’nin CELLMARK‘a karşı yükümlülüklerini yerine getirirken temerrüde düşmesi ve 

planlanan teslimat tarihinden önce tedarikçi’nin performansının yeterli güvencesini CELLMARK‘a 
vermemesi halinde veya tasfiyeye gitmesi halinde (yeniden yapılanma veya birleşme amacıyla 
tasfiye dışında) veya aleyhine bir iflas davasının açılması durumunda veya tedarikçi’nin 
aktiflerinin tümü veya neredeyse tamamı için bir mütevellinin veya kayyumun tayin edilmesi veya 
tedarikçi’nin bir konkordatoya girmesi veya alacaklılar lehine bir devir yapması durunda, 
CELLMARK’a derhal yazılı ihbarda bulunmak sureti ile;  

ii) Tedarikçi sipariş emrinde belirtilen herhangi bir hükmü esaslı olarak ihlal eder (ve ihlalin 
giderilebilir nitelikte olduğu durumlarda) CELLMARK tarafından bu konuda uyarılmasını 
müteakiben söz konusu ihlali derhal gidermez ise CELLMARK sipariş emrini feshedebilir.  

c. Genel Satın Alma Şartları’nın feshi veya herhangi bir nedenle iptal edilmesi, son bulması işbu Genel 
Satın Alma Şartları hükümleri saklı kalmak üzere tarafların Genel Satın Alma Şartları’na dayalı doğmuş 
hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.  

 
10. DEVİR VE TEMLİK 

Genel Satın Alma şartlarından doğan haklar ve yükümlülükler ancak CELLMARK ve tedarikçinin yazılı 
mutabakatları ile üçüncü kişilere devredebilir. Devredilmesi halinde dahi, tedarikçinin 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden devralan ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

 
11. YASALARA UYUM  

Tedarikçi, herhangi bir yasanın, anlaşmanın, kuralın ya da yönetmeliğin doğrudan ya da dolaylı bir 
şekilde ihlaline neden olacak veya ihlaliyle sonuçlanacak şekilde hiçbir eylem ve işlemde 
bulunmayacaktır.  

 
12. DELİL ANLAŞMASI 
a. Genel Satın Alma Şartları ilgili her türlü hususun ispatında, yasal belgeler dışında, tarafların yetkili 

temsilcileri tarafından Genel Satın Alma Şartları’na uygun olarak hazırlanmış olması şartıyla, e-mail, 
faks ve elektronik formdaki belgeler de delil olarak kullanılabilir.  
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b. Tedarikçi, sipariş teklifini gönderdiği faks ya da e-mailin kendilerine ait olduğunu ve bu belge ile 
CELLMARK ile arasındaki iletişim belge suretlerinin geçerliliğini kabul eder.  

c. İhtilaf halinde CELLMARK ‘ın defter ve belgeleri ve kayıtları esas alınacaktır.  
13. DAVRANIŞ KURALLARI VE SORUMLULUK  

Tedarikçi, kurumsal kültür ilkelerine, çalışma kurallarına, iş ahlakı ilkelerine uygun olarak hareket 
edecek, taahhütlerini profesyonelce ve yapılması gerektiği biçimde yerine getirecektir. Rüşvet, 
yolsuzluk, menfaat ilişkisi yasaktır. 

 
14. BİLDİRİMLER 

İşbu Genel Satın Alma Şartları koşullarına bağlantılı olarak yapılacak veya verilecek tüm bildirimler, 
ticari ikamet adresine yapılır. Bu bildirimler, alınmasa bile geçerli ve bağlayıcıdır. 

 
15. DENETİM  

CELLMARK, Genel Satın Alma Şartları süresince tedarikçi’nin işyeri veya tesislerini incelemeye 
yetkilidir. Yine CELLMARK‘ın Genel Satın Alma Şartları kapsamındaki hak ve alacakları denetlemek 
amacıyla yetki verdiği kişiler vasıtasıyla tedarikçi’ye gerekli soruları sorma hak ve yetkisi vardır. Bu 
denetlemeler, normal iş saatleri içerisinde yürütülecek ve tedarikçi’nin faaliyetlerine makul olmayan 
biçimde müdahaleden kaçınılacaktır. Keza tedarikçi, CELLMARK’ın Genel Satın Alma Şartları 
kapsamında isteyeceği, elinde ve/veya kontrolünde olan her türlü bilgi ve belgeyi de gecikmeksizin 
temin ve tevdi edecektir.  

 
16. GİZLİLİK  

CELLMARK, tedarikçi’ye açıkladığı ve kendi mülkiyetinde ve/veya gizli olduğunu belirttiği ya da 
açıklamanın yapıldığı koşullar dolayısıyla iyi niyete uygun olarak CELLMARK‘ın mülkiyetinde ve/veya 
gizli bilgi olarak mütalaa edilmesi gereken her türlü materyal ve bilgi gizli olup korunur, açıklanamaz. 
CELLMARK, ticari ilişkileri ile ilgili tedarikçi’nin bilgilerini kayıt altına almakta ve gerekli hallerde bağlı 
olduğu grup ve onun bağlı firmalarına ve de yetkili mercilere bu bilgileri aktarma hakkına sahiptir.  

 
17. UYGULANAN KANUN ve MAHKEME YERİ  

İyi niyet ve sorunların karşılıklı müzakereler yoluyla halledilmesi esası olunurken, yorumlanması, ifa 
edilmesi veya feshedilmesi dahil olmak üzere, işbu sözleşme veya bunun ihlalinden doğan veya 
bunlarla ilgili olarak, bir tarafın diğerine yazılı ihbarını müteakip 3 gün içerisinde, tarafların 
görüşmeler yoluyla çözemedikleri herhangi bir ihtilaf, tartışma veya talepte, “nihai olarak” İstanbul 
Anadolu Mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkiye sahiptir. 
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CELLMARK KIMYA TICARET A.S. 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PROCUREMENT  
 

1. GENERAL  
a. These General Terms and Conditions of Procurement regulate the procurement/purchase of any and all 

goods and/or services (hereinafter referred to as “the products/goods”) by CELLMARK KIMYA TICARET A.S. 
(hereinafter referred to as “CELLMARK”) located at Altaycesme Mah. Zuhal Sok. No. 22 Niyazi Bey Is Merkezi 
Kat: 3 Daire: 6, 34843 Maltepe/ISTANBUL or by third parties authorized by and acting/working for 
CELLMARK, and set out all the transactions between CellMark and the vendor providing the products 
(hereinafter to be referred to as “the Supplier” and establish the validation rules applicable for such 
transactions.  

b. The Supplier hereby acknowledges and undertakes that it has accessed to the internet site of the CellMark 
Group which also includes CELLMARK, read carefully and understood the below given terms and conditions, 
that it will contract engagements under such terms and conditions and the applicability of the said terms 
and conditions for all business connections between the parties in the future.   

 
2. PRICE OFFERS AND ORDERING PROCESS 
a. Supplier’s signing an purchase order and/or informing the acceptance of an order in writing and/or 

accepting the payment of CELLMARK for any product and/or starting to work on a product covered under 
an order and/or shipping any product covered under an order to CELLMARK shall be construed as the 
acceptance and acknowledgement of the terms and provisions given herein.  

b. CELLMARK shall be entitled to withdraw any order without requiring any further notice and legal action in 
this regard in case the Supplier fails to confirm the related purchase order in writing within 3 days following 
the receipt thereof.  

c. Any change or addition in the purchase orders may only be valid if such would be issued and signed by duly 
authorized representatives of the parties hereto.   

d. Unless otherwise agreed in writing, the prices indicated in the purchase orders sent by CELLMARK to the 
Supplier shall be deemed as fixed prices without any price adjustment and such prices shall not be subject 
to any change. In any case, any possible change in prices of which the related reasons thereof have been 
informed, may only be valid if such will be agreed by CELLMARK in writing and in advance.  

 
3. PRICES  
a. The prices of the products of CELLMARK and the applicable currencies are same as the ones specified in the 

confirmed purchase orders.  
b. The unit price applicable for invoices payable in foreign currencies shall be converted into Turkish Lira by 

applying the Selling Rate of Exchange of the Central Bank on the invoice date.  
 

4. PAYMENT  
a. Payments to be made to the Supplier shall be affected on the related payment dates and same as specified 

in the purchase order and against an invoice to be sent to CELLMARK via transfers to the Supplier’s bank 
account designated in its invoice.  
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b. The related purchase order number, the product description covered under the invoice, unit price, quantity, 
total price and other information specified in the purchase order of CELLMARK and the bank account 
numbers of the Supplier shall be given in the invoice/invoices.  

c. For orders with agreed partial deliveries, payment for the lot of the delivered products shall be affected 
against invoice.  

d. The delivery and acceptance conditions specified in Article 5 must be met in order to affect any payment.  
 

5. DELIVERY and ACCEPTANCE  
a. The ordered product shall be delivered to CELLMARK on the delivery date specified in the purchase order. 

Except force majeure, in case that the deliveries will not be done at all or not done within the stipulated 
time frame, CELLMARK shall be entitled to cancel such confirmed purchase orders without requiring any 
notice or legal action or obtaining the consent of the Supplier in this regard, and have such products 
manufactured on behalf and for the account of the Supplier by another Supplier. In such a case, the Supplier 
hereby acknowledges and undertakes to pay any probable price difference and cost to CELLMARK.  

b. CELLMARK shall be entitled to assess the conformity of the delivered products in terms of type, quantity, 
size, technical specifications and packing method. The Supplier shall be responsible for replacing or taking 
back any product not conforming to the purchase order. Such replacement or return shall be done by the 
Supplier immediately upon the request of CELLMARK in this regard.   

c. Other than the minimum/maximum quantities specified in the purchase order, all kinds of financial and legal 
liabilities related with any product shortage, surplus or damaged product including transportation rest with 
the Supplier.  

d. Unless otherwise specified, the packing of the products to be delivered to the facilities of CELLMARK on 
truck shall be arranged as suitable for unloading with forklifts. Otherwise, the products shall not be accepted.  

e. The Supplier shall be liable for complying with the applicable international and national laws, regulations 
and rules in terms of offering and transportation of the products as well as packing wastes thereof. For 
dangerous goods, the Supplier shall also observe ADR/RID classifications, serve the required notices, provide 
the necessary information and take the measures in this regard, and notify CELLMARK on such issues. 
Otherwise, CELLMARK shall be entitled to reject any delivery reserving its other rights to claim.  

f. If the goods could not be shipped due to any missing shipping document, the storage costs and risks shall 
be borne by the Supplier until the missing document is provided.  

g. The Supplier shall ensure that the products to be delivered comply with the conditions indicated in the 
purchase order. CELLMARK shall conduct all kinds of inspection, examination and acceptance processes for 
the products delivered by the Supplier.  

h. In case of any inconformity, such inconformity shall be assessed by an independent inspection 
establishment on the basis of examining the records and samples taken from the inventory of CELLMARK in 
conformity with the analysis method. The results of such analysis shall be binding for the parties and the 
party turn out to be in the wrong shall borne the related laboratory costs.  

i. CELLMARK may also accept partial deliveries provided that its written approval will be obtained in advance. 
However, CELLMARK shall be entitled to reject any partial delivery request and unilaterally cancel the order 
for the products specified in the confirmed purchase order.  

 
6. CANCELLATION  

In case that the Supplier insupportably fails to deliver the goods or makes short delivery or cancel the 
purchase order, CELLMARK shall be entitled to claim compensation from the Supplier for its losses and 
damages already arisen or to arise due to such acts.  

 
7. TAXES 
a. The price of the goods specified in the purchase order shall be paid by CELLMARK, and other taxes, duties, 

charges and all other costs arisen due to the order, if any, shall be borne by the Supplier.  
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b. When the products will be imported by the Supplier, the liability of clearing the goods in conformity with 
the import regulations, having such goods excised, complying with the provisions of the applicable laws, and 
the violation of the legislations and third-party rights rest with the Supplier.  

c. After the confirmation of any purchase order by the Supplier, any increase in the product price, taxes, newly 
levied taxes/duties, increase in costs, etc. for any reason whatsoever during the designated delivery period 
or during the delivery term extended due to force majeure listed in the Turkish Commercial Code and 
evidenced via documents issued by official bodies may not be acceptable.  

 
 

8. FORCE MAJEURE  
a. The Supplier shall inform CELLMARK in writing immediately upon any force majeure such as of war, fire, 

legal strike, flood, earthquake, storm, etc. which prevents the delivery of the products, and give the details 
of the reasons for not fulfilling its liabilities partially or as a whole. Granting any time extension due to such 
reasons shall be at the sole discretion of CELLMARK.  

b. If deemed appropriate by CELLMARK, the time until the end of the force majeure shall be added to the 
delivery lead time.  

c. In case the force majeure strings out then CELLMARK shall be entitled to unilaterally cancel the delivery in 
delay on the basis of the date given in the purchase order. 

d. No right may be claimed if the force majeure would not be informed immediately.  
 

9. DISPUTES, SUSPENSION and TERMINATION  
a. This agreement shall be applicable for all the Suppliers cooperating with CELLMARK. Any order shall become 

valid and enter into force on the date accepted by CELLMARK. Unless a different agreement is entered into 
by and between the parties hereto in writing, these terms and conditions shall be applicable and valid for 
each order and/or collaboration.  

b. If the Supplier acts contrary to the provisions of this “General Procurement Contract”, fails to fulfill its 
commitments properly and/or not reaching an agreement as the result of losing the competitive capacity 
due to price, delivery lead time, etc., CELLMARK shall be entitled to terminate the agreement unilaterally by 
serving a written notice at any time. 
i) If the Supplier fails to meet its obligations against CELLMARK and fails to provide CELLMARK with 

appropriate guarantee for its performance before the scheduled delivery date or goes into liquidation 
(other than liquidation for restructuring or merger purposes) or a bankruptcy lawsuit is filed against the 
Supplier or a trustee or administrator is appointed for all or almost all of the assets of the Supplier, or 
composes with its creditors or makes an assignment in favor of its creditors then by serving an 
immediate written notice CELLMARK may:  

ii) terminate the purchase order if the Supplier materially breaches any provision given in the purchase 
order (and in cases where the breach can be corrected) and fails to correct its breach immediately 
following the warning of CELLMARK in this regard.  

c. Save for the provisions of these General Terms and Conditions of Procurement, the termination or 
cancellation or expiry of these General Terms and Conditions of Procurement for any reason may not 
eliminate or abolish the rights and liabilities of the parties hereto under these General Terms and Conditions 
of Procurement.   
 

10. TRANSFER AND ASSIGNMENT  
Rights and obligations arisen under these General Terms and Conditions of Procurement may only be 
transferred and assigned to third parties upon the written mutual understanding of CELLMARK and the 
Supplier. Even after any transfer or assignment, the transferee and the Supplier shall be jointly and severally 
responsible for the fulfilment of the liabilities of the Supplier.  
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11. COMPLIANCE WITH LAWS  
The Supplier may not deal with any act or transaction which may lead to or cause the violation of any law, 
agreement, rule or regulation directly or indirectly. 

 
12. EVIDENCE AGREEMENT  
a. For evidencing any issue related with the General Terms and Conditions of Procurement, documents sent 

via email and fax and documents in electronic format may be used as proof in addition to the legal 
documents provided that such should be drawn up by the authorized representatives of the parties hereto 
in conformity with the General Terms and Conditions of Procurement.  

b. The Supplier hereby acknowledges that the fax number or email address used for sending order proposals 
belong to the Supplier and confirms the validity of such documents and copies of correspondences between 
the Supplier and CELLMARK.  

c. In case of any dispute, the books, documents and records of CELLMARK shall be applicable and valid.  
 

13. CODE OF CONDUCT AND RESPONSIBILITY  
The Supplier shall act in conformity with the corporate culture principles, working regulations and business 
ethics principles, and fulfill its commitments professionally and as required to be done. Bribing, corruption 
and relations based on interest are prohibited. 

 
14. NOTICES  

Any notice to be served or given under these General Terms and Conditions of Procurement shall be sent 
to the commercial addresses. Such notices shall be valid and binding even if they would not be received.  

 
15. INSPECTION  

CELLMARK shall be authorized to inspect the workplace or facilities of the Supplier during the validity of 
these General Terms and Conditions of Procurement. Likewise, CELLMARK shall be authorized and 
permitted to ask the required questions to the Supplier via its authorized persons in order to inspect its 
rights and receivables under the General Terms and Conditions of Procurement. Such inspections shall be 
carried out during the regular working hours, and any unreasonable intervention in the operations of the 
Supplier shall be avoided. The Supplier shall immediately provide and submit all kinds of information and 
data available and/or controlled by the Supplier when requested by CELLMARK under these General Terms 
and Conditions of Procurement. 

 
16. CONFIDENTIALITY  

All kinds of materials and information disclosed by CELLMARK to the Supplier by stating that such materials 
and information are confidential and/or owned by CELLMARK or materials and information required to be 
considered as confidential and/or owned by CELLMARK under the conditions of disclosure in good faith shall 
be kept confidential and may not be disclosed. CELLMARK is entitled to record the Supplier’s information 
related with the business relations and transfer such data to its affiliated group and group’s subsidiaries and 
competent authorities when required. 

 
17. APPLICABLE LAW and JURISDICTION/VENUE  

Any dispute arisen hereunder shall be tried to be settled by mutual negotiations and in good faith. Any and 
all disputes, claims or disagreements related with this agreement or breach of this agreement including the 
interpretation, performance or termination hereof which may not be settled within 3 days following the 
written notice of any party hereto to the other shall be conducted exclusively and “finally” in the Istanbul 
Anatolian Courts and execution offices. 
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