ÜRÜN / HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.

TARAFLAR

İşbu Hizmet Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır);
a.
Paket satın alımını gerçekleştiren kişi (Bundan böyle “Hizmet Alan” olarak
anılacaktır) ile
b.
Adresinde mukim, UNIQGENE BİYOTEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (Bundan
böyle “Uniqgene” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
Hizmet Alan ve Uniqgene işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” olarak, birlikte ise “Taraflar”
olarak anılacaktır.
2.

TANIMLAR

2.1.Rapor: Uniqgene tarafından gen analizi sonucunda ortaya konulacak değerler
2.2.Ağız Swap Örneği: Uniqgene tarafından alınan numunelerin gen analizlerinin yapılması
için sürüntü alınmış şekli
2.3.Numune: Uniqgene tarafından örnek alınması için temin edilecek test kitleri
2.4. Materyal: Uniqgene hizmetlerin ifa edilmesi amacıyla sahip olduğu verileri, yazılımları,
tasarımları, şablonları, araçları, modelleri, sistemleri, diğer yöntemler ve teknik bilgileri ve de
know-how’ı kullanabilir.
3.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Uniqgene tarafından Hizmet Alan’a sağlanacak olan ürün ve
hizmetler kapsamında Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.
Tara ar, işbu Sözleşme süresince Uniqgene tara ndan ürün ve hizmetlerinin sağlanması
hususunda mutabık kalmış r. Uniqgene, söz konusu hizmetleri ( en geç 1 ay içinde) sağlayacak r.
3.2.
İşbu Sözleşme kapsamında Hizmet Alan tara ndan Uniqgene’e (Paketlere göre tutarlar) + KDV
tutarında ücret ödenecek r.

3.3. Uniqgene tarafından sunulacak Hizmetler işbu sözü geçen faaliyetlerle sınırlıdır.
Uniqgene, ek hizmetin maliyeti ve/veya uygulanma şekli konusunda Taraflar arasında yazılı
mutabakat oluşturmadıkça, yapılacak olan ek hizmet ile bağlantılı bir çalışmaya başlamak
zorunda değildir.
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3.4. Hizmet Alan, Sözleşme konusu Hizmetler’in etkin ve sürdürülebilir şekilde
yürütülebilmesi için Uniqgene’e ihtiyaç duyulan numuneleri, riski kendisine ait olmak üzere,
talep edildiği şekilde ve gecikmeksizin temin edecektir. Hizmet alan, temin edeceği bilgi ve
belgelerin gerçeği yansıttığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Hizmet Alan, Hizmetler’in uygulanmasından, Hizmetler’in istenilen şartları taşıyıp
taşımadığının doğrulanmasından ve Hizmetler’in Hizmeti Alan ya da Hizmeti Alan’ın
faaliyetlerini ilgilendiren yönetmelikler ve kanuni düzenlemeler de dahil ilgili tüm mevzuata
uygun olup olmadığının doğrulanmasından tek başına sorumludur.
3.6. Uniqgene, Hizmet Alan’ın vereceği önerileri takip ederek, verilecek Hizmetler’in
yürürlükteki kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olacağını taahhüt eder. Bu önerileri
vermek Hizmet Alan’ın sorumluluğundadır.
3.7. Hizmetler’e ilişkin tüm idari kararların alınması, Hizmetler’in neticesinde elde edilen
bulguların kullanılması veya uygulanması ve Hizmetler’in amacınıza uygun olup olmadığının
belirlenmesi Hizmet Alan’ın sorumluluğunda olacaktır.
3.8. Uniqgene’nin hizmetlerini ifa etmek için talep edebileceği makul bilgiler, kaynaklar ve
destekler Hizmet Alan tarafından sağlanacaktır.
3.9. Hizmet Alan’ın bilgisi dahilinde, Hizmet Alan tarafından veya Hizmet Alan namına
sağlanan tün bilgiler (“Hizmet Alan Bilgileri”) doğru ve eksiksiz olacaktır. Hizmet Alan
Bilgileri, üçüncü şahısların hiçbir telif hakkını veya diğer haklarını ihlal etmeyecektir.
4.

SORUMLULUK SINIRLAMALARI

4.1. Hizmet Alan, Uniqgene’nin kendisine sağlayacağı Hizmetler’de yer alacak tavsiye ve
görüşlerin herhangi bir şekilde kesinlik taahhüdü teşkil etmediğini, Uniqgene’nin sunacağı
tüm görüş ve analizlerin sektörel, ulusal ve uluslararası birçok parametreden etkilenmeye açık
olduğunu ve işbu görüş ve analizlerin hayata geçirilmesine ilişkin ticari riskin yalnızca
Hizmet Alan’ın sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
5.

GİZLİLİK

5.1. İşbu Sözleşme’nin bedeli ve Sözleşme metni gizlidir. Taraflar bu Sözleşme dolayısı ile
elde etmiş olduğu bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıs veya kuruluşlara açıklayamaz. Taraflar,
çalışan ve yakınlarının da aynı şekilde belirlenen gizlilik hükümlerine uymasını sağlamakla
yükümlüdür.
5.2. Taraflar’dan birinin ve/veya çalışanlarının/yakınlarının gizlilik hükümlerine aykırı
davranması halinde diğer Taraf uğramış olduğu doğrudan zararların kesinleşmiş mahkeme
kararı ile sabit olması halinde tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile Sözleşme’yi derhal
feshedebilir.
6.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

6.1. Uniqgene hizmetlerin ifa edilmesi amacıyla sahip olduğu verileri, yazılımları,
tasarımları, şablonları, araçları, modelleri, sistemleri, diğer yöntemler ve teknik bilgileri ve de
know-how’ı kullanabilir.(“Materyaller”) Herhangi bir Hizmet’in telim edilmiş olup
olmadığına bakılmaksızın, Materyaller üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları ve Hizmetlerle
ilgili derlenen her türlü çalışma dokümanı Uniqgene mülkiyetindedir. Bu fikri mülkiyet
haklarına, Hizmet Alan’a sunulmuş olsun olmasın veya Hizmet Alan tarafından herhangi bir

kısmında herhangi bir katkı sunulmuş olsun olmasın tüm analiz ve görüşler materyaller
dahilindedir.
7.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında işlenen kişisel verileri sadece Sözleşme’deki
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) ile bağlı düzenlemelerinde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde
işleyecektir.
7.2. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında işlenen kişisel veri/veya özel nitelikli kişisel
verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve/veya aktarılmasına ilişkin olarak KVKK ve bağlı
düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin
ilkelere riayet ettiğini, kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarını
karşıladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.3. Hizmet Alan, kendisinin muhatap olduğu öğrencilerden elde edeceği kişisel verilerin
KVKK ve bağlı mevzuatlara uygunluğunu veri sorumlusu sıfatıyla sağlamakla yükümlüdür.
Hizmet Alan, verilecek hizmet öncesi öğrencilerini başta KVKK’nın 10. Maddesi, Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’nun güncel kararları ve bağlı mevzuatlar uyarınca olmak üzere elde
edilecek kişisel veriler ve kullanılma amaçları doğrultusunda bilgilendirecek, aydınlatacak ve
gerektiği hallerde açık rızasını alacaktır.
7.4. Öğrencilerin KVKK ve bağlı mevzuatlara uygun biçimde elde edilmemiş kişisel
verilerine ilişkin Uniqgene’nin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.
7.5. Hizmet Alan, kişisel veri işleme süreçlerinde KVKK’nın 12. Maddesi uyarınca uygun
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.
8.

TEBLİGAT

8.1. Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi amacıyla sınırlı
olmaksızın yapılacak her türlü bildirim ve tebligat için yukarıda 1. Maddede yazılı adresin
adrese yazılı olarak elden teslim, iadeli taahhütlü mektup, noter aracılığı, hızlı kargo veya eposta aracılığı ile yapılacaktır. Taraflar 1. Maddede yazılı adreslerinin kanuni yerleşim yeri
olduğunu ve bu adrese yapılacak bildirim ve tebligatın şahsına yapılmış sayılacağını, kanuni
yerleşim yerini değiştirdiğinde yeni yerleşim yerini on beş (15) gün içinde Noter kanalı ile
diğer Taraf’a bildirmeyi, aksi takdirde Sözleşme’de yazılı yahut usulünce son bildirilen
yerleşim yerine yapılacak bildirim ve tebligatın geçerli olacağını, keza Tebligat Kanunu’nun
elektronik tebligata ilişkin maddesi uyarınca tebligata elverişli bir elektronik posta adresinin
(kayıtlı elektronik posta adresi) olması ve bu adresin de bildirilmesi durumunda bildirimlerin
bu adrese yapılmasının da geçerli tebligat hükmünde olacağını kabul ve beyan eder.
9.

MÜCBİR SEBEP

9.1. Savaş, doğal afetler, yangın, grev, lokavt, sabotaj, patlamalar da dahil olmak üzere,
tarafların iradesi dışında meydana gelen her türlü mücbir sebepten kaynaklanan gecikme,
kayıp ve zararlardan dolayı Taraflar’ın sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Mücbir sebep

süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, bu durumu
derhal diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin mevcudiyetinin otuz (30) günü
aşması halinde hakları ihlal edilen taraf Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptirler.
10.

ZARAR VE TAZMİNAT

10.1. Hizmet Alan, işbu Sözleşme ile belirtilmiş bulunan mevzuat ve yükümlülüklere aykırı
davranması halinde Uniqgene ile diğer Uniqgene yetkililerinin, yöneticilerinin, yöneticilerinin
ve çalışanlarının ortaya çıkabilecek tüm alacaklar, masraflar, zararlar, para cezaları, kayıplar,
yükümlülükler ve giderlerden (yargılama giderleri, avukat ücretleri, üçüncü kişi zararı, idari
para cezaları ve cezai yaptırımlar da dahil olmak üzere) doğabilecek zararlarını derhal,
nakden ve defaten tazmin edecek ve zarar görmemelerini sağlayacaktır.
11.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

11.1. İşbu Sözleşme Paket Sa n alımının gerçekleşmesi ile yürürlükte olacak r. Hizmet Alan, diğer
Taraf’a otuz (30) gün önceden iadeli taahhütlü mektup ile yazılı bildirimde bulunarak ve neden ileri
sürmeksizin her zaman işbu Sözleşme’yi tek tara ı olarak fesih edebilir

11.2. Sözleşme’nin tek taraflı feshi durumunda Hizmet Alan, fesih tarihine kadar
Uniqgene’nin sunduğu tüm Hizmetler’in bedelini ve Uniqgene tarafından yapılan ve
belgelendirilen tüm masrafları Uniqgene’ye derhal ödeyecektir. Bunlara fesih tarihi itibariyle
Uniqgene’nin hazırlamaya başlamış olduğu ve henüz teslim edilmemiş veya finalize
edilmemiş Hizmetler’in bedelleri de dahildir.
12.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1. Bu Sözleşme’nin uygulanması sırasında Taraflar arasında doğabilecek her türlü
anlaşmazlık, öncelikle iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çözüme kavuşturulmaya
çalışılır. Bu şekilde çözümlenemeyen ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri
münhasıran yetkilidir.
13.

DİĞER HÜKÜMLER

13.1. İşbu Sözleşme’ye yapılacak her türlü değişiklik Taraflar’ca yazılı olarak yapıldığı ve
imzalandığı takdirde hukuken bağlayıcı olacaktır.
13.2. İşbu Sözleşme’nin dili Türkçe olup Sözleşme’ye Türk Hukuku uygulanacaktır.
13.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün mevzuata aykırı ve/Veya uygulanamaz
olduğu tespit edilirse, Taraflar yazılı olarak bu hükümleri Sözleşme’nin amacına uygun
kalmak kaydıyla benzeri, uygulanabilir ve/veya mevzuata uygun hükümler ile değiştirecek ve
bu Sözleşme’nin bütünlüğü bozulmamış olarak kalacaktır. Her hal ve durumda, bu tür bir
aykırılık ya da uygulanamazlık Sözleşme’nin kalan hükümlerinin uygulanabilirliğini ya da
geçerliliğini etkilemeyecektir.
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13.4. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasından doğacak olan damga vergisi taraflarca eşit olarak
ödenecektir.

13.5. Taraflar’dan birinin bu Sözleşme’den doğan bir hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması
ya da kullanmakta gecikmesi bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat ettiği anlamına
gelmeyeceği gibi, bir hak, yetki veya imtiyazın tek başına ya da kısmen kullanılması onun
daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasını da
engellemez.

