
Satış Şartları ve Koşulları 
Metko Limited 
 
 
1.TANIMLAR 
1.1 Bu Koşullara için uygulanacak tanımlamalar ve kuralların yorumlanması aşağıda belirtilen şekildedir: 
 
"Alıcı", Satıcıdan Mal satın alan kişi, firma veya şirket,  yetkili veya kamu kurumunu ifade etmektedir. 
"Sözleşme", Malın satışı ve satın alınması için Alıcı ve Satıcı arasında, bu koşullar dahilinde herhangi bir sözleşmeyi ifade etmektedir. 
 
"Mal", Satıcı tarafından Alıcıya temin edilen sözleşmede kararlaştırılmış olan her türlü mal, donanım, bileşen, yedek parça ve 
malzemeyi ifade etmektedir (bunların herhangi bir parça veya parçaları dahil olmak üzere). 
 
“Satıcı”, “İvedik Organize Sanayi Bölge Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1354.Cad 1358. Sok. No: 9 Yenimahalle - Ankara / TÜRKİYE” adresi 
ile kayıtlı Metko Medikal ve Tıbbi Cihazlar Dış. Tic. Ltd. Şirketini ifade eder. 
 
1.2. Belirli bir yasaya yapılan atıf, kanunun yürürlükte olduğu zaman içinde gerçekleşen düzeltmeler, uzatmalar, yeniden yürürlüğe 
girmeler, alt mevzuatlar ile mevcut haline yapılan atıftır. 
 
1.3. Tekil kelimeler çoğulu, çoğul kelimeler tekili kapsar. 
 
1.4. Koşulların başlıkları bu koşulların yorumunu etkilemez. 
 
2. ŞARTLARIN UYGULAMASI: 
2.1. Madde 2.3 altında verilmiş koşullarda yapılan herhangi bir değişik halinde, Sözleşme buradaki şartlar ve koşullara tabi olacaktır. 
Kanun, ortak hukuk, ticari kullanım için ima edilen veya edilmeyen veya Alıcı tarafından ifade edilen tüm diğer şartlar, koşullar ve 
garantiler (Alıcın herhangi bir satınalma siparişinin, sipariş onayının, teknik şartnamenin veya diğer bir dokümanın altına uygulanması 
niyetiyle eklediği herhangi bir şart ve koşul dahil olmak üzere) burada hariç tutulmuştur.  Satıcının kabul ettiğini yazılı olarak ifade ettiği 
koşullar ve kanunen hariç tutulması yasaklanmış koşullar ve diğer şartlar bu kapsamın dışındadır.  
 
2.2. Alıcının siparişinde, sipariş onayında, teknik şartnamesinde veya diğer dokümanında atfedilen ve teslim edilen veya yer alan hiçbir 
şart veya koşul, Sözleşmede böyle bir dokümana atıfta bulunulsa dahi, basitçe bu dokümanın sonucu gibi Sözleşmenin bir parçasını 
oluşturamaz. 
 
2.3. Bu şartlar ve koşullarda uygulanacak herhangi bir değişiklik ve ürünler hakkında herhangi bir beyan, yazılı olarak ifade edilmedikçe 
ve her iki tarafın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadığı sürece bir hükmü yoktur. Alıcı, sözleşmede beyan edilmediği halde, Satıcı 
veya Satıcı namına yapılan veya verilen herhangi bir ifade, vaat veya beyana istinat etmeyeceğine dair bilgilendirilir. Bu şart altında 
hiçbir şey, yalan beyan için Satıcının sorumluluğu ortadan kaldırmaz veya sınırlamaz. 
 
2.4. Satıcıdan Mal almak için Alıcı tarafından yapılan her bir sipariş veya fiyat teklifi kabulü, Alıcı tarafından bu şartlara tabii olarak Mal 
satın almak için bir teklif olarak kabul edilir. 
 
2.5.Alıcı tarafından yapılan hiçbir sipariş, Satıcı tarafından sipariş teyidi yazılı olarak bildirilmedikçe veya Satıcı (öncesinde) Malları 
Alıcıya teslim etmedikçe, Satıcı tarafından kabul edilmiş sayılmaz. İhracat satışları saklı olmak şartıyla, minimum sipariş tutarı 50.00 
ABD Dolarıdır ve 50.00 ABD Doları altındaki siparişler Satıcının takdirine göre kabul edilebilir. 
 
2.6. Alıcı, kendi siparişindeki koşulların ve geçerli teknik özelliklerin tam ve doğru olmasını garanti edecektir. 
 
2.7. Sözleşmenin olmadığı durumlarda, verilen herhangi bir fiyat teklifi, Satıcının Alıcıya bir sipariş onayı göndermesine kadar 
mevcudiyetini korur. Teklif, aksi belirtilmedikçe ve teklifin Satıcı tarafından önceden geri çekmiş olmaması şartıyla, verildiği tarihten 
itibaren yalnızca 30 günlük bir süre için geçerlidir. 
 
3. TESLİMAT 
3.1. Mal teslimi için Satıcı tarafından belirtilen tüm tarihler tahminidir ve teslimat için yapılan süre bildirimleri esas alınmayacaktır. 
Herhangi bir tarih belirtilmemişse, teslimat zamanı makul bir süre içinde olacaktır. 
 
3.2. Bu koşulların diğer hükümlerine bağlı olarak, Satıcı, herhangi bir doğrudan, dolaylı veya bağlantılı kayıptan (bu koşulların üçü de, 
sınırlama olmaksızın, ekonomik kayıp, kar kaybı, iş kaybı, itibar kaybı ve benzeri kayıpları kapsar), mal teslimindeki bir gecikmenin 
(Satıcının tedbirsizliği nedeniyle dahi olsa) doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu masraf, zarar, gider veya harcamalardan 
sorumlu olmayacaktır ve bu gecikme 180 günü aşmadığı sürece, Alıcıya Sözleşme'yi sonlandırma veya feshetme hakkını 
vermeyecektir. 
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3.3. Herhangi bir nedenle, Alıcı teslim edilmek üzere hazır edilen malları kabul etmezse veya Alıcı’nın uygun talimatları, belgeleri, lisans 
veya yetkilendirmeleri zamanında sağlamamasından dolayı, Satıcı zamanında mal teslim edemezse; 
a - Mal riski (Satıcının tedbirsizliğinden kaynaklanan kayıp veya hasar dahil) Alıcıya geçecektir; 
b - Mal teslim edilmiş sayılır ve, 
c- Satıcı teslimata kadar Malı depolayabilir. Bundan dolayı Alıcının ilgili tüm masraf ve giderlerden (sınırlama olmaksızın, depolama ve 
sigorta dahil olacak şekilde) sorumlu olacaktır.  
 
3.4. Satıcı ayrı partiler halinde mal teslimatı yapabilir. Her bir ayrı parti teslimat fatura edilecek ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak 
ödenecektir. 
 
3.5. Her parti teslimat ayrı bir sözleşme olacaktır ve bir parti ile ilgili herhangi bir sözleşmenin iptali veya sona erdirilmesi, Alıcıya başka 
bir sözleşme veya partiyi ödememe veya iptal etme hakkını vermez. 
 
4. TESLİM YERİ 
4.1. Satıcı tarafından aksi açıkça yazılı olarak belirtilmediği sürece, Satıcı Malları Alıcıya teslim edecektir ve teslimat Alıcının iş 
adresinde ("Teslim Noktası") gerçekleşecektir. 
 
4.2. Alıcı masrafları kendine ait olmak kaydıyla Teslim Noktasında, mal yüklenmesi için yeterli ve uygun ekipman ve el emeği de 
sağlayacaktır. 
 
5. TAŞIMA ESNASINDA ZARAR VEYA HASAR 
5.1. Satıcı, aşağıdaki durumlar haricinde taşıma sırasında oluşan Mal kayıp veya hasarından sorumlu olmayacaktır; 
 
5.1.1 Söz konusu kayba, eksikliğe veya hasara Satıcının ihmalinin neden olması durumu, 
 
5.1.2. eksiklik veya hasar durumunda teslim tarihinden itibaren üç gün içinde, teslimatın hiç gerçekleşmemesi durumunda ise, normal 
şartlar altında malın teslim edilmesi gereken tarihten itibaren makul bir süre içinde; Taşıyıcı ve Satıcının yazılı olarak bilgilendirmesi 
durumu, 
 
5.1.3. malların hasar görmesi halinde Alıcının, Satıcının satış bölümünü durumdan haberdar etmesi ve mal teslim tarihinden itibaren 
otuz gün içinde muayene için malı Satıcıya iade etmesi durumunda. 
 
6. DEĞİŞİM VE İADE 
6.1. Satıcı, Mal için siparişinin alınmasından sonra, Alıcıya haber vermek ve yapılan tasarımın aşağıdaki şartları sağlaması kaydıyla, 
teslimattan önce tasarım iyileştirmesi veya makul değişiklikler yapabilir. 
a- değiştirilmiş ürünlerin performansı ve kalitesinin en az sipariş edilen Mal kadar yüksek olması, ve 
b- Alıcının rızası olmadan hiçbir fiyat değişikliği yapılmaması, ve 
c-Teslimata makul olmayan bir gecikme gerçekleşmemesi şartı ile. 
 
6.2. Alıcı’nın talep ettiği özelliklere göre imal edilen ürünler için,  Alıcı bu siparişe dair bir değişiklik talep ederse,  yapılan değişiklik ile 
ilgili, Satıcı kendi takdirine bağlı olarak, Alıcıdan söz konusu malların fatura değerinin  % 25 oranına kadar ilave ücret talep edebilir. 
 
6.3. Alıcının hatası sonucu, Alıcı ürünleri Satıcıya geri göndermek isterse ve Satıcı bu ürünlerin iadesini kabul etmeye hazırsa, Satıcı, 
Alıcıdan bu ürünlerin fatura değeri üzerinden % 25 oranında  “yeniden stoklama ücreti” talep etme hakkını saklı tutar. Bu tür geri dönüş 
masrafları Alıcıya ait olacaktır ve ürünlerin kullanılmamış,  iyi ve satılabilir durumda olması gerekir. 
 
7. RİSK / MÜLKİYET 
7.1. Mal teslimat anından itibaren Alıcının riski altındadır. 
 
7.2. Mal Sahipliği, Satıcının aşağıda belirtilen hususlardan doğan tüm alacaklarını tam olarak almasına (nakit veya açık hesabın 
kapatılması) kadar Alıcıya geçmeyecektir; 
 
7.2.1 Malların toplam tutarı,  
 
7.2.2. Alıcının, Satıcıya herhangi bir hesapta olan,  mevcut ve vadesi gelen tüm diğer borçları. 
 
7.3. Malların mülkiyeti Alıcıya geçtiği zamana kadar, Alıcı aşağıdaki şekilde davranır; 
 
7.3.1. Güvene dayalı olarak, Satıcının emanetçisi konumunda malları elinde tutar, 
 
7.3.2. Alıcı bu malları, kendine ve üçüncü taraflara ait diğer tüm mallardan kolaylıkla ayırt edilebilir şekilde Satıcının malı olarak 
(Satıcıya hiçbir maliyet yansıtmaksızın) saklar/depolar. 
 
7.3.3 Malın üzerindeki veya mala ilişkin herhangi bir tanıtıcı işareti veya ambalajı tahrip edemez, gizleyemez veya belirsiz hale 
getiremez. 
 

Sayfa 2 / 5 
 



7.3.4. Satıcının memnuniyetini sağlayacak şekilde, malları uygun şartlar altında muhafaza eder, Satıcının namına malları tam fiyatından 
tüm risklere karşı sigortalı tutar. Alıcı, talep edilmesi halinde Satıcıya sigorta poliçesi göstermekle yükümlüdür. 
 
7.4. Alıcı, mülkiyeti kendine geçmeden önce yalnızca aşağıdaki koşullarda malı satabilir; 
 
7.4.1. Yapılan bir satış, Alıcının normal iş akışı içinde, tam piyasa değerinden sonuçlandırılacaktır. 
 
7.4.2. Böyle bir satış, Alıcının Satıcıya ait malı kendi namına sattığı bir satıştır ve böyle bir satış yaparken Alıcı vekil olarak işlem 
yapacaktır. 
 
7.5. Aşağıdaki durumlarda, Alıcının mala sahip olma hakkı derhal sona erer; 
 
7.5.1.Alıcıya kendine karşı yapılmış bir iflas emri var ise veya, alacaklıları ile bir anlaşma gider veya konkordato ilan eder ise veya 
borcunu ödeyemeyen borçlulara yardım için yürürlükte olan herhangi bir yasal hükümden yararlanırsa, kurumsal olarak alacaklılar 
toplantısı (resmi veya gayrı resmi olsun) ile toplanırsa, veya yeniden yapılanma ve birleşme amacıyla bir çözücü idari tasfiye dışında bir 
tasfiyeye girerse (gönüllü veya zorunlu olsun), bir alıcı ve / veya yöneticisi, yönetici veya kendi girişimiyle veya bunların herhangi bir 
parçası ile atanmış yönetici alıcı vekili varsa veya mahkemenin Alıcı‘ya bir yönetici atanması için belgeleri tahakkuk ettirilmesi halinde 
ya da bir yönetici tayin etmek için Alıcı tarafından niyet bildirimi verilmesi veya yöneticileri veya bir hissedar tarafından veya karara 
bağlanmış veya Alıcının tasfiyesi için herhangi bir mahkemeye bir dilekçe sunulduğunda veya Alıcı açısından bir yönetim değişikliğine 
gidilmesi için veya Alıcı iflası veya olası iflasına ilişkin herhangi bir dava başlatıldığında, veya, 
 
7.5.2. Alıcının herhangi bir icraya uğraması, onun mülkiyeti üzerinden alınan ya da ona karşı kazanılan veya Sözleşme veya Satıcı ve 
Alıcı arasındaki herhangi diğer sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğüne uymak veya yükümlülüğünü gerçekleştirmekte 
başarısız olması, ya da borçlarını ödeyemeyecek durumda olması veya Alıcının ticaret yapmaktan vazgeçmesi halinde veya, 
 
7.5.3. Alıcı malları borcuna karşılık ipotek veya mahsup ederse. 
 
7.6. Herhangi bir malın sahipliği Satıcıdan karşı tarafa geçmemiş olmasına bakılmaksızın, Satıcı mal için ödemeleri istirdat etme  
hakkına sahiptir.  
 
7.7. Alıcının mülkiyeti sonlandığında, Alıcı, temsilcileri ve çalışanları, malların bulunduğu veya depolanmış olabileceği yerlere, malları 
muayene edilmesi ve geri alması için Satıcının girmesine kati şekilde izin verir. 
  
7.8.Satıcının hangi malların Alıcının mülkiyet hakkının sonlandığı mallar olduğunu tespit edemediği durumlarda,  Alıcıya fatura edilen 
sırayla, Satıcı tarafından Alıcıya satılan türdeki bütün mallar satılmış mallara karşılık sayılır. 
 
7.9. Sözleşmenin feshi halinde, nasıl vuku bulursa bulsun, Satıcının (ancak Alıcının değil)  bu 7. maddedeki şartların içerdiği haklar 
yürürlükte kalacaktır. 
 
8. FİYATLAR VE ÖDEME 
8.1. Aksi Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, malın fiyatı, Satıcının teslimat tarihinde yayınlanmış olan fiyat listesinde 
belirtilen fiyat olacaktır. Ürün fiyatına, KDV (eğer varsa), ulaşım ve ek paketleme malzemeleri,  taşıma ücreti,  sigorta ve ek emek ile 
ilgili tüm masraf veya ücretler dahil değildir.  Alıcı, KDV ve malın teslimatı için gerekli olan ulaşım, ek paketleme malzemeleri, taşıma 
ücreti gibi tüm masraf veya ücretleri 24 saat içinde,  sigorta ve ek işgücü için ödemeyi, mala ait tutar ile birlikte ödemeyi kabul etmiş 
sayılır. 
 
8.2. Aksi Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, Madde 8.8 ve 12.4 şartlarına tabi olarak, Mal bedelinin ödenmesi fatura 
tarihinden itibaren, 30 gün içinde Türk Lirası cinsinden olacaktır. Ödeme zamanı esastır.  
 
8.3. Hesabı olan Alıcılar için ödeme, kesinlikle aylık ve fatura değerine göre yapılacaktır. Hesap dışı (hesabı olmayan) Alıcılar için 
ödemeler teslimat öncesinde yapılmalıdır. 
 
8.4. Hesap açtırmak isteyen bir Alıcının resmen tanınmış banka ve ticari referanslar sağlaması gerekir. 
 
8.5. Satıcı vadesinde ödenmeyen faturalar için, vade farkı faizi uygulama hakkını saklı tutar. Bu vade farkı faizi, vadesi geçmiş miktar 
için ödeme tarihinden başlayarak, ödeme yapılana kadar aylık %2 oranında uygulanacaktır. 
 
8.6. Satıcının faturalarından herhangi birinin vadesinde ödememesi, fatura ödeninceye kadarki dönem için, faturanın ilgili olduğu 
Sözleşmenin ve/veya Alıcı ve Satıcı arasındaki mevcut sonraki başka bir sözleşmenin ifasını askıya alabilir. 
 
8.7. Satıcı yukarıdaki Madde 8.6 hükmü altında, Sözleşmenin ifasının askıya alınmasını takiben,   Alıcıya sunulan ödeme koşulları 
değiştirme hakkını saklı tutar. 
 
8.8. Sözleşme kapsamında Satıcıya ödenecek tüm meblağ, Sözleşme feshi üzerine diğer hükümlerine bakılmaksızın,  derhal muaccel 
olacaktır. 
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8.9. Alıcı’nın elinde,  Satıcının Alıcıya kesintiye denk miktarda ödeme yapmasını gerektiren geçerli bir mahkeme emri olmaması 
halinde, Alıcı, Sözleşme uyarınca ödenmesi gereken tüm meblağın, mahsup, karşı dava, indirim, sukut yoluyla olsun veya olmasın, 
herhangi bir kesinti olmadan ödemesini tam olarak yapar. 
 
9. GARANTİ 
9.1. Satıcı, satılan malların teslimatta ve teslim tarihinden itibaren 12 aylık bir süre için aşağıda belirtilen vasıfları karşılayacağını (bu 
koşulların diğer hükümlerine tabi olarak) garanti eder; 
a-Tüm malzemelerin, yürürlükteki tüm çizim ve şartnamelere uygun olduğunu, 
b- işçilik ve malzeme kusurlarından muaf olduğunu; 
c- yeterli bir kalitede olduğunu; 
d- malın satıldığı amaca makul surette uygun olduğunu, 
e- Eğer Alıcı, belirli bir amacı Satıcıya yazılı olarak bildirmişse ve Satıcı Alıcının Satıcının beceri ve yargısına güvenmesinin makul 
olduğunu yazılı olarak bildirmişse, satın alınan malın bu belirli amaca makul bir oranda uyduğunu; 
 
9.2. Satıcı, aşağıdaki koşullar gerçekleşmedikçe Madde 9.1’de belirtilen garantilerin herhangi birinin ihlalinden sorumlu olmayacaktır: 
a-Alıcı, kusuru veya kusurun belirlenmesi gerektiğini fark ettiğinde, 21 günlük süre içinde Satıcıya kusur hakkında yazılı bildirimde 
bulunur. 
b-Satıcıya söz konusu malın muayene bildirimini almasından sonra makul bir süre verilir ve  (Satıcı tarafından istendiği takdirde) Alıcı 
yapılacak muayene için malları, masrafları Alıcıya ait olacak şekilde, Satıcının iş yerine geri gönderir. 
 
9.3. Satıcı aşağıdaki koşullarda, Madde 9.2’ deki herhangi bir garantinin ihlalinden sorumlu olmayacaktır; 
a- Alıcı, söz konusu yazılı bildirimi verdikten sonra, bu Maldan istifade etmeye devam ederse; veya 
b- Kusur, Malın depolaması, montajı, devreye alınması, kullanımı veya bakımı gibi hususlarda Satıcının yazılı veya sözlü talimatlarını 
takipte Alıcının başarısız olmasından dolayı ortaya çıkmışsa, 
c- Alıcı, Satıcının önceden verilmiş yazılı onayı olmaksızın, söz konusu mal üzerinde değişiklik veya tamir yaparsa. 
 
9.4. Madde 9.2 ve 9.3’e tabi olarak, herhangi bir Mal Madde 9.1’deki belirtilen garantiden herhangi birine uygun değilse, Satıcı, malı 
(veya arızalı parçayı) kendi tercihiyle onarabilir veya değiştirebilir veya Sözleşme oranında Mal bedeli üzerinden iade alabilir, eğer 
Satıcı o şekilde talep ederse, Alıcı masrafları kendi ödemek koşuluyla Satıcıya kusurlu malları geri gönderir. 
 
9.5. Satıcı Madde 9.4 ‘e rıza gösteriyorsa, bu mallar açısından Madde 9.1’de belirtilen garantilerin herhangi birinin ihlali için daha fazla 
bir sorumluluğu yoktur. 
 
10. SINIRLI SORUMLULUK 
10.1. Madde 4, Madde 5 ve Madde 9’a tabi olacak şekilde,  bu başlık altındaki hükümler Satıcının (çalışanları, acenteleri ve 
taşeronlarının fiilleri veya noksanları için sorumlulukları da dahil olmak üzere) Alıcıya karşı aşağıda belirtilmiş durumlar için,  tüm mali 
yükümlüklerini ortaya koyar; 
a- bu şartların herhangi bir ihlalinden; 
b- Herhangi bir Mal veya mal ile bağlantılı bir ürünün,  Alıcı tarafından kullanılması veya satılmasından, 
c- Sözleşme dahilinde veya Sözleşme ile bağlantılı, ortaya çıkan, ihmal dahil herhangi bir beyan, veya ifade veya haksız fiil veya 
eksiklikten, 
 
10.2. BU ŞARTLAR İÇİNDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, KALİTE, DURUM, TANIM, NUMUNEYE UYUM VEYA AMACA 
UYGUNLUĞA DAİR (RESMİ VEYA GAYRI RESMİ OLSUN OLMASIN) TÜM GARANTİ, ŞARTLAR VE DİĞER KOŞULLAR (İFADE 
EDİLMİŞ VEYA ZIMNİ) YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE HARİÇ TUTULUR. 
 
10.3. Bu şartlar içindeki yazılanlar, aşağıdaki durumlar için, tarafların yükümlülüklerini hariç tutamaz veya sınırlamaz; 
a- Diğer tarafın kendi, yöneticileri veya acentelerinin ihmalinden kaynaklanan ölüm ya da kişisel yaralanma, 
b- Dolandırıcılık veya yalan beyan, 
c- Taraflardan birinin diğer Tarafa karşı sorumluluğunu hariç tutmasının ya da hariç tutmaya teşebbüs etmesinin yasadışı olacağı 
herhangi bir konular. 
 
10.4. Madde 10.2 ve Madde 10.3’e tabi olarak: 
a- Haksız fiil (yasal yükümlülüklerin ihmali veya ihlali dahil), kötü temsil etme, zararı tazmini olsun olmasın, Sözleşme performansı veya 
Sözleşmede öngörülen performans ile bağlantılı olarak ortaya çıkan Satıcının sözleşmedeki toplam yükümlülüğü, böyle bir hata veya 
kusurun Alıcı tarafından ilk olarak bilinmeye başlandığı aydan bir önceki ayda sonlanacak şekilde, 12 aylık periyotta Alıcı tarafından 
sipariş edilen malların fatura değeri ile sınırlı olacaktır. 
b-  Satıcı, Sözleşme ile ilgili veya Sözleşmenin ihlalinden veya herhangi bir yasal yükümlülükten veya haksız fiil veya ihmalden ortaya 
çıkan ve aşağıda belirtilen şekildeki herhangi bir masraf, tazminat, hasar veya harcamalar için Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır; 
i- dolaylı veya ardışık yapıda hesaplanan; 
ii- kar, gelir, üretim veya tahakkuk veya bundan dolayı bir zaman kaybı veya başka bir temel referans alınarak hesaplanan, 
iii- iş kaybı, itibar kaybı veya net ekonomik kaybın herhangi bir şekli referans edilerek hesaplanan, 
iv- aynısının olduğu veya iyi yapılacağı veya aksi taktirde karşı tarafa bir maliyet olmadan telafi edildiği. 
 
11. MÜCBİR SEBEP 
Doğal afetler, hükümetler arası ilişkiler, savaş veya ulusal acil durum, terör eylemleri, protestolar, isyan, halk ayaklanması, yangın, 
patlama, sel, salgın hastalık, lokavt, grev veya diğer iş ihtilafları (taraflardan birinin iş gücü ile ilgili olsun veya olmasın) veya taşıyıcıları 
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etkileyen kısıtlama ve gecikmeler veya yeterli veya uygun malzeme teminindeki güçlük veya gecikmeler dahil olmak üzere fakat 
sınırlama olmaksızın,  Satıcının makul kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklanan, işi devam ettirmesi engellenen veya geciktirilen 
durumlarda Satıcı teslimat tarihini erteleme veya sözleşmeyi iptal, veya Alıcı tarafından sipariş edilen malların hacmini azaltma (Alıcı 
yükümlülük altına girmeden)  hakkını saklı tutar. Söz konusu olayın 90 günü geçen sürekli bir dönem için devam etmesi halinde Alıcı 
Sözleşmeyi feshetmek için Satıcıya yazılı bildirimde bulunmak hakkına sahip olacaktır. 
 
12. İHRACAT KOŞULLARI 
12.1. İçerik aksini gerektirmediği sürece, Uluslararası Ticari Şartlar (Incoterms 2010) hükümlerinde tanımlanan veya özel anlamı ile 
verilen herhangi bir şart veya ifade, bu Şartlar ve Koşullarda bahsi geçenler ile aynı anlamdadır.  Fakat “Uluslararası Ticari Şartlar” ile 
burada geçen şartların hükümleri arasında herhangi bir çelişki varsa,  ikincisi uygulanacaktır.  
 
12.2. Türk Cumhuriyeti’nden ihraç edilerek tedarik edilen mallar için, bu şartların diğer hükümlerine bakılmaksızın, bu maddenin 
hükümleri (Alıcı ve Satıcı arasında yazılı olarak kabul edilen özel şartlara tabi olarak) uygulanacaktır. 
 
12.3. Türk Cumhuriyeti’nden ihraç edilerek tedarik edilen mallar için, minimum sipariş değeri 750,00 ABD Doları’dır ve 750,00 ABD 
Doları altındaki değerdeki siparişler Satıcı takdirine bağlı olarak kabul edilebilir. 
12.4. Aksi yazılı olarak Satıcı tarafından kabul edilmediği sürece, mal bedelinin ödenmesi fatura üzerinde belirtilen şartlarına göre ve 
para biriminden olacaktır. Ödeme zamanı esastır.  
 
12.5.Alıcı, malların varış yeri olan ülkeye mal ithalatını düzenleyen kanun veya yönetmeliklere uymak ve mallar üzerindeki tüm 
vergilerin ödenmesinden sorumludur. 
 
12.6. Aksi Satıcı ve Alıcı arasında yazılı olarak kabul edilmediği sürece, mallar Uluslararası Ticari Şartlar’da (Incoterms 2010) 
hükümlerinde tanımlandığı gibi CPT (Taşıma Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim) olarak teslim edilir. 
 
12.7. Alıcı, sevkiyat öncesi Satıcının mülkiyetinde Malların test ve muayenesini düzenlemekle sorumludur. Satıcı muayene sırasında 
açıkça görülmüş olması gereken bir hasardan, sevkiyat sonrasında yapılan veya taşıma sırasındaki herhangi bir hasarla ilgili Mallardaki 
herhangi bir kusur iddiasına karşı sorumlu olmayacaktır. 
 
12.8. Aksi Satıcı tarafından gerekli görülmedikçe, Satıcıya ait tüm tutarların ödemesi, Alıcı tarafından Satıcı lehine açılması Satıcı 
tarafından kabul edilebilen şekilde, ve Türkiye’de Satıcı tarafından kabul edilen bir banka tarafından onaylanan geri dönülemez 
akreditifle, Sözleşme akdedildikten sonra 14 gün içinde gerçekleştirilecektir. 
 
 
13. GENEL  
13.1. Sözleşme kapsamındaki Satıcının her hak veya çaresi, Sözleşme kapsamında olsun ya da olmasın, Satıcının herhangi başka bir 
hak veya çaresine peşin hüküm getirmez. 
 
13.2. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya yetkili idari organ tarafından tamamen veya kısmen kanunsuz, 
geçersiz, hükümsüz, feshi mümkün, icra olunamaz veya mantıksız bulunması halinde, bu tür yasa dışılık, hükümsüzlük, geçersizlik, 
feshi mümkün olma, icra olunamazlık veya mantıksızlık ölçüsünde uygulanır ve ayrı olarak kabul edilir. Sözleşmenin geri kalan 
hükümleri ve söz konusu hükmün kalan kısmı tam olarak geçerliliğini ve etkisini devam ettirir. 
 
13.3. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün zora koyulmasında veya kısmen zora koyulmasında aksama veya gecikme,  Satıcının 
Sözleşme kapsamındaki haklarının herhangi birinden feragat olarak yorumlanamaz. 
 
13.4 Müşteri tarafından Sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlali veya bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Satıcı tarafından 
yapılan bir feragat, takip eden herhangi bir ihlal veya yükümlülüğü yerine getirilmeme durumunda da feragat edildiği olarak 
yorumlanamaz ve hiç bir şekilde sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemez. 
 
13.5. Sözleşmenin tarafları, Sözleşmenin herhangi bir şartının buna taraf olmayan herhangi bir kişi tarafından dava konusu 
edilemeyeceğini kabul eder. 
 
13.6. Satıcı, sözleşme veya sözleşmenin herhangi bir kısmını, herhangi bir kişi, firma veya şirkete devredebilir. 
 
13.7. Alıcı sözleşme veya sözleşmenin herhangi bir kısmını, satıcının yazılı onayı olmadan devretme hakkına sahip değildir. 
 
 
14. HUKUK VE YARGI 
Bu şart ve koşulların ve bununla ilgili konuların yapısı, geçerliliği ve gerçekleştirilmesi, her bakımından Türk Hukuku’na göre 
hükmedilecektir. Türk-Ankara Mahkemeleri, bu şartlar ve koşullar veya bununla ilgili konular hakkında herhangi bir ihtilafın çözümünde 
münhasır yargı yetkisine sahiptir. Alıcı, Türk Mahkemelerinin yetki alanı dışında olsa dahi, faaliyet gösterdiği iş adresine ödenmiş iadeli 
taahhütlü mektupla yapılan bu tebligat hizmetini kabul edecektir.  
 
 
Ocak 2013 itibarı ile 
Metko Medikal ve Tıbbi Cihazlar Dış.Tic. Ltd. Şti. 
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