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SATIN ALMA, TESLİMAT VE ÖDEME KOŞULLARI 

 
1. Genel Sözleşme 

İşbu sözleşme hükümleri, taraflar arasındaki tüm mal ve hizmet alım-satımlarının temelini oluşturur. İşbu sözleşmede 
belirlenen hükümler; aynı taraflar arasında daha sonra akdedilecek sözleşmelerin de mütemmim cüz’ü niteliğindedir ve işbu 
sözleşme tarihinden sonra imzalanacak sözleşmelerde sarih veya zımni olarak belirtilmese de, işbu sözleşme hükümleri 
geçerliliğini sürdürecektir. Sözleşmede belirtilmemiş hususların veya sözleşmeye aykırı hususların (iş ya da satın alma 
koşullarının) Alıcı tarafından uygulanması, Microdis Components Elektronik Ltd. Şti şirketinin açık ve yazılı muvafakatine 
tabidir. Taraflar arasında akdedilecek ek anlaşmalar veya işbu sözleşmede yapılacak değişiklikler,Microdis Components 
Elektronik Ltd.Şti yönetimi tarafından yazılı olarak onaylanmadığı sürece hükümsüzdür. 
 
2. Teklifler ve Fiyatlar 

Belirtilen fiyat ve ücretler; KDV hariç fiyat ve ücretlerdir. Microdis Components Elektronik Ltd. Şti tarafından yapılan sipariş 
teklifleri, yazılı olarak teklif edilmediği sürece; icap niteliğinde olmayıp, Microdis Components Elektronik Ltd.Şti tekliflerinde 
değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Sözleşme konusu mal ve hizmetlerin alıcıya; siparişinden en fazla iki ay sonra 
teslim edileceği durumlarda; Microdis Components Elektronik Ltd. Şti  -yazılı olarak teklif sunmuş olsa dahi- pazarda 
meydana gelen ortalama fiyat artışını alıcıya makul olarak yansıtacak oranda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. 
 
3. Sipariş, İptal ve Değiştirme 

Alıcının siparişi icap niteliğinde olup, alıcı tarafta bağlayıcı niteliktedir. İşbu icap; Microdis Components Elektronik Ltd. Şti 
tarafından KABUL beyanı ile kabul edildiği taktirde akit tamam olur ve alıcı ürünü almak ve ödemesini gerçekleştirmek 
edimleri ile yükümlü olur. Microdis Components Elektronik Ltd. Şti tarafından verilecek kabul beyanı, e-posta ile gönderilen 
yazılı sipariş onayı ile gerçekleştirilir. Microdis Components Elektronik Ltd.Şti’nin ayıplı maldan doğacak sorumlulukları hariç 
olmak üzere, onaylanmış siparişler iptal edilemez, teslim edilmiş ürünlerin geri verilmesi veya değişimi talep edilemez. Aksi 
durum, sadece Microdis Components Elektronik Ltd. Şti Yönetim Kurulu ile alıcı arasında önceden yazılı mutabakat 
sağlanması durumunda mümkündür. Alıcı’nın, gerçekleştirilmiş olan siparişi iptal etmesi, toplam ücretin %25’i oranında cezai 
şart ödemesi şartına bağlanmıştır. 
 
4. Ürün ve Üretici Bilgileri 

Ürün teknik dokümanları; üreticilerin internet siteleri kapsamında mevcut bulunmakla beraber; alıcı tarafından ayrıca yazılı 
olarak talep edilmesi halinde Microdis Components Elektronik Ltd. Şti ilgili teknik dokümanları sağlamakla mükelleftir. Üretici 
firmanın verdiği kalite ve dayanıklılık garantileri saklı olmak üzere; aynı ürünler kapsamında Microdis Components Elektronik 
Ltd. Şti tarafından herhangi bir kalite ya da dayanıklılık garantisi taahhüdü verilmemektedir. Garanti ya da satın alma riskinin 
Microdis Components Elektronik Ltd.Şti   üzerinde kalması ancak, açıkça ve yazılı olarak üstlenilmesi halinde ve garanti ya 
da satın alma riski olarak tanımlanması halinde mümkündür. Alıcıya sağlanan kataloglar, basılı materyaller, montaj 
talimatları, onarım ipuçları, reklam metinleri ve benzeri metinlerdeki tüm bilgi ve belgeler, garanti ya da satın alma riskinin 
Microdis Components Elektronik Ltd.Şti tarafından üslenilmekte olduğu anlamına gelmemektedir. Malların niteliklerine ilişkin 
numunelerin temin edilmesi için de aynı durum söz konusudur.  
 
5. Küçük Siparişler 

Microdis Components Elektronik Ltd.Şti ürün bedeli 250 Euro’nun altında olan alıcı siparişlerinde; 50 Euro hizmet bedeli alma 
hakkını saklı tutmaktadır. Microdis Components Elektronik Ltd.Şti  muhayyerdir. 
 
6. Teslimat Süreleri ve Son Teslim Tarihleri 

Azami teslim süreleri her sipariş için birbirinden farklı olarak belirlenir. İşbu azami teslimat süreleri ile ilgili olarak Microdis 
Components Elektronik Ltd.Şti ’nin alıcıya yazılı onay ile bildirdiği teslim tarihi esas alınır. Yazılı teslim tarihi bildirimi olmadığı 
ahvalde, Microdis Components Elektronik Ltd.Şti teslim tarihinde muhayyerdir. Kısmi teslimatlar,makul bir çerçevede kabul 
edilebilirdir. Doğal mücbir sebeplerin vukuunda veya Microdis Components Elektronik Ltd. Şti şirketinin kontrolü dışında 
meydana gelebilecek vesair olaylar, grevler, şirketin kendisi ya da tedarikçinin işinde meydana gelen önceden tahmin 
edilemeyen fiili imkansızlıklar, öngörülemeyen nakliye ve teslimat engelleri ve benzeri diğer mücbir sebeplerin mevcudiyeti 
durumunda, Microdis Components Elektronik Ltd.Şti yazılı olarak bildirdiği teslimat sürelerini erteleme ya da sözleşmeden 
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kısmen veya tamamen dönme hakkını haizdir. Belirtilen sürede teslimat, özellikle Microdis Components Elektronik Ltd.Şti   
’nin tedarikçisinin doğru ve zamanında teslimat yapması şartına bağlı olarak gerçekleştirilir. Microdis Components Elektronik 
Ltd.Şti ,hizmetin sağlanamaması durumlarında alıcıya derhal bilgi verme ve kendisine daha önce yapılan ödemeleri iade ile 
mükelleftir. Alıcı; evrak, doküman ve onay belgelerinin temin edilmesi, ayrıca -önceden münferiden kararlaştırılması halinde- 
bir ön ödemenin alınması gibi işbirliği yükümlülüklerini kendi adına usulüne uygun olarak ve zamanında yerine getirdiği 
sürece teslim tarihine uymuş kabul edilir. Siparişin kısa bir süre için stokta bulunmayan kısmı, otomatik olarak 
karşılanamayan sipariş olarak kaydedilir ve daha sonra mümkün olan ilk tarihte teslim edilir. Aksi taktirde, faturada ürünün 
belirli bir zaman sonra yeniden sipariş edileceğine ilişkin bir kayıt şerh düşülür. 
 
Sipariş eden taraf, teslimatlarda yaşanabilecek gecikmeler ve engeller nedeniyle tazminat talep etme hakkından feragat 
etmektedir. İşbu husus, hayati vesair fiziksel bir zarar söz konusu olduğunda ya da Microdis Components Elektronik Ltd.Şti  
personelinin kasti bir fiilinin veya ciddi bir ihmalinin varlığı ile meydana gelecek zararda geçerli değildir.  
 
 
7. Sevkiyat, Nakliye Ücretleri ve Ambalajlama 

Sözleşme konusu ürünlerde; ilgili ürünün nakliye amacıyla Microdis Components Elektronik Ltd.Şti’nin depolarından çıkışını 
müteakip, taşıma riskleri alıcı üzerine geçer. Türkiye dışına yapılan sevkiyatlarda, belirtilen koşullara ek olarak Incoterms 
2000’e göre uluslararası teslimat koşulları da işbu taşıma hükümlerini tamamlayıcı niteliktedir. Sevkiyat, nakliye ücretleri ve 
ambalajlama maliyetleri alıcıdan münferiden tahsil olunur. Sevkiyatın, alıcıdan kaynaklanan nedenlerle gecikmesi hallerinde 
de (özellikle alıcının 6. Maddede belirtilen işbirliği yükümlülüğünü zamanında yerine getirememesi durumlarında), ürünlerin 
(usulüne uygun bir şekilde) nakliyatı yapacak görevliye teslim edilmesini müteakip risk alıcıya geçer. Microdis Components 
Elektronik Ltd.Şti,hava yolu ile yapılacak nakliyatta,UPS Express, Fed-ex, Trans-o-flex ,TNT, DHL ya da Panalpina Global 
Sky Express şirketleri ile çalışma gerçekleştirmektedir. Karayolu taşımacılığında alıcı tarafından bildirilecek taşıma şirket i, 
geçerli taşıma şirketi olarak kabul edilir. İlgili nakliyattan kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk alıcı üzerindedir. 
 
8. Ödeme 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 21/2 maddesi gereğince faturanın alındığı tarihten itibaren 8 gün içerisinde itiraz edilmeyen 
faturalar kabul edilmiş sayılır. Alıcının ücret ödeme yükümlülüğü; (başka bir ödeme şekli üzerinde yazılı mutabakata 
varılmadığı ahvalde) ürünler ve fatura alıcıya ulaştığı anda başlar. Alıcı tarafından temerrüde düşülen ödemelerde; sözleşme 
konusu borca aylık % 11,75 (yüzde 11,75) oranında temerrüt faizi uygulanacaktır. Alıcı tarafından, Microdis Components 

Elektronik Ltd.Şti’nin herhangi bir banka hesabına ulaşması halinde, ödeme edimi alıcı tarafından ifa edilmiş kabul edilecektir. 
Kıymetli evrak ile ödeme yapılması hali, ancak daha önce taraflar arasında yazılı mutabakatla sarih olarak beyan edilmesi 
halinde mümkündür. Hizmetlere ve özel siparişlere ilişkin faturalarımız, teslimattan sonra kesinti olmaksızın tüm ödeme ile 
birlikte hesaplanır. Sözleşme imzalandıktan sonra sipariş veren tarafın mali durumu önemli ölçüde kötüleşirse, teslimat 
halinde dahi işbu ödemeler, sadece güncel ödemeler için kabul edilecektir. Evvel borçlar için kıymetli evrak kabulü mümkün 
değildir. Microdis Components Elektronik Ltd.Şti,miktarı fazla olarak kabul edilebilecek siparişlerde de peşin ödeme talep 
etme hakkını saklı tutmaktadır. Sözleşme imzalandıktan sonra Microdis Components Elektronik Ltd.Şti’nin mali durumunun 
elverişsiz hale gelmesi durumuna münhasıran da, peşin ödeme talep edebilme yetkisi saklıdır.Alıcı tarafından gerçekleştirilen 
ödemeler, alıcının öncelikle en eski borçları üzerinden mahsup edilerek tahsil olunacaktır. Alıcı tarafından gerçekleştirilecek 
her türlü ödeme, öncelikle ödenmesi gereken her türlü masrafa, daha sonra faize ve en son olarak asıl alacağa mahsup 
edilecektir.Microdis Components Elektronik Ltd.Şti. faturalar da ödeme tarihinden itibaren fiyatlandırılmış olan döviz kurunda 
%1 den fazla artış meydana gelmesi durumunda, kur farkı faturası düzenleme hakkını saklı tutar. 
 
9. Mahsup Etme ve İhtiyati Haciz 

Alıcı’nın kendi alacakları ve borçları arasında mahsup gerçekleştirmek istemesi halinde; işbu mahsubu sadece yasal olarak 
kesinleşmiş borçlarda veya Microdis Components Elektronik Ltd. Şti’nin açıkça ve yazılı olarak kabul ettiği borçlarında 
gerçekleştirebilecektir. Microdis Components Elektronik Ltd.Şti.kendi alacakları veya diğer Microdis Grubu şirketlerinin 
alacaklarını; alıcının Microdis veya Microdis Grubundan alacaklarından mahsup etme hakkını haizdir. 
 
10. Mülkiyetin Korunması 

Sözleşme konusu ürünlerin mülkiyeti; ödemeleri tam olarak gerçekleştirilene kadar Microdis Components Elektronik Ltd.Şti    
üzerindedir. Mülkiyet hakkı, ancak alıcının ürün veya hizmet ile ilgili üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmesi 
halinde müşteriye geçer. Mülkiyetin alıcıya geçmesinden önce; ürünlerin alıcı elinde (3. kişilerce) yasal takibata maruz 
bırakılması halinde (haciz vb..) alıcı; işbu ürünlerin Microdis Components Elektronik Ltd.Şti ’nin mülkiyetinde olduğunu resmi 
işlemi gerçekleştiren memura bildirmek, resmi evraka kaydettirmek ve durumu derhal Microdis Components Elektronik Ltd.Şti   
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’ne bildirmek sorumluluğu altındadır. Alıcının keyfiyeti resmi memura bildirmemesi veya resmi evraka kaydettirmemesi 
halinde, hukuki sorumluluk (tazminat vb..) alıcı üzerinde olacaktır. Alıcı,Microdis Components Elektronik Ltd.Şti’nin mülkiyetini 
tehdit eden her türlü karara karşı mülkiyeti korumak amacıyla, mülkiyet hakkı dahilindeki ürünleri rehin bırakma, vs.işlemlerde 
bulunma hakkına sahiptir. Alıcı, haczin kaldırılması ve malların yeniden elde edilmesi için gerekli tüm masrafları ve malların 
üçüncü bir tarafa geçmesini önlemek için gerekli tüm yasal masraf ve maliyetleri üslenmektedir. Microdis Components 
Elektronik Ltd.Şti, Alıcının ödemede temerrüde düşmesi haline münhasıran ve diğer tüm haklarını saklı tutmak suretiyle 
sözleşmeden dönme hakkını saklı tutmaktadır. Alıcı tarafından temerrüde düşülen durumlarda; mülkiyeti alıcıya geçmemiş 
ürünlerde Microdis Components Elektronik Ltd.Şti şirketinin hapis hakkı saklıdır. Alıcının, Microdis Components Elektronik 
Ltd.Şti  mülkiyetinde olan mallar üzerindeki beklenen hakkı işlenen ya da üzerinde değişiklik yapılan mallar için de geçerlidir. 
Bununla beraber söz konusu ürünlerin, Microdis Components Elektronik Ltd.Şti şirketinin mülkiyetinde olmayan başka 
ürünlerle birlikte işlenmesi, birleştirilmesi ya da karıştırılması durumlarında, Microdis Components Elektronik Ltd.Şti teslim 
edilen ürünlerin değerinin işlenme sırasında başka işlenen malların değeri oranında müşterek mülkiyet hakkını kazanır. Alıcı, 
yeni malları Microdis Components Elektronik Ltd.Şti için muhafaza eder. Mülkiyet hakkıyla korunan mallar için geçerli olan 
hükümler işlenen ya da değişikliğe uğrayan ürünler için de geçerlidir. Alıcı tarafından sağlanacak teminat mektupları ile 
teminat altına alınan ödemelerde; karşılıklı kabul gören peşin ödeme tarihinde veya taksit ödeme tarihlerinde alıcı tarafından 
temerrüde düşülmesi halinde, borcun tamamının muaccel hale geleceği gibi; Microdis Components Elektronik Ltd.Şti de işbu 
alacağını, belirtilen teminat mektubu karşılığı olarak bakiye tüm borç için tahsil edecektir. Mülkiyeti koruma mevzuatı 
Almanya’dakiyle aynı teminatları vermeyen bir hukuk sistemine sahip ülkelere yapılan mal teslimatlarında, alıcı işbu 
sözleşme ile Microdis Components Elektronik Ltd.Şti’ne eşdeğer bir teminat hakkı vereceğini kabul eder. Bu konuda Alıcı, bu 
tür bir teminat hakkının etkinliği ve infazı için gerekli ve yararlı olabilecek tüm önlemleri alır. 
 
11. Ayıp vs. Kusurdan Doğan Sorumluluk 

Sözleşme konusu ürünlerde açıkça görülen ayıplar, Microdis Components Elektronik Ltd.Şti ’ne derhal; açıkça görülmeyen 
ayıplar ise teslimatı müteakiben 8 gün içerisinde Microdis Components Elektronik Ltd.Şti   ’ne bildirilecektir.Hizmet yerine 
tazminat verilmesi önceden tahmin edilemeyen dolaylı zararlarda tazminat, özellikle finansal kayıplar ve kaybedilmiş 
kazançlarda söz konusu değildir. Bu durum, hayati vs. fiziksel bir zarar nedeniyle yapılan taleplere ilişkin ya da Microdis 
Components Elektronik Ltd.Şti şirketinin personelinin ciddi ihmali ya da kasti bir davranışından kaynaklanan ya da temel bir 
yükümlülüğünü ihlal etmesinden kaynaklanan zararlarda geçerli değildir.  
 
12. Mali Sorumluluk 

Hayati vs. fiziksel bir zarar söz konusu olduğunda ya da Microdis Components Elektronik Ltd.Şti personelinin ciddi ihmali ya 
da kasti davranışı nedeniyle ya da temel bir yükümlülüğü ihlal etmesi nedeniyle meydana gelen zarar ve hasar durumunda, 
şirket hukuki sorumluluğu üstlenmekte olup, bu hususların dışında kalan ve haksız fiilden kaynaklandığı iddia olunan 
hususlardan dolayı Microdis Components Elektronik Ltd.Şti personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir. Alıcının 
kusurundan kaynaklanan taleplerinde uygulanacak zamanaşımı müddeti bir yıldır. Sözleşme konusu malzemelerde mevcut 
bulunabilecek ayıplar kapsamında da aynı zamanaşımı şartı geçerlidir. Zaman aşımı müddeti mallar teslim edildiğinde başlar.  
 
13. Uygulanacak Hukuk ve Yetki Şartı. 

İşbu sözleşmeden –doğrudan veya dolaylı olarak- kaynaklanan her türlü ihtilaf,TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUKUKU’NA 
tabidir. Bununla beraber, işbu sözleşmeden –doğrudan veya dolaylı olarak- kaynaklanacak her türlü ihtilafta; İSTANBUL 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. IPR (Fikri Mülkiyet Hakları) ve CISG (Uluslararası Satım Sözleşmelerine 
İlişkin Birleşmiş Milletler Anlaşması) ihtilafların çözümünde uygulanamaz. 
 
14. Bölünebilirlik Kuralı 

İşbu sözleşmede belirtilen hükümlerden birinin veya birkaçının mevcut mevzuat hükümleri gereği geçersiz sayılması 
durumunda; bu husus diğer hükümlerin geçerliliğine halel getirmeyecektir. Sözleşmenin diğer tüm hükümleri akdedildiği 
şekilde ve akdedildiği dönem itibariyle GEÇERLİ olarak kabul edilecektir. 
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