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ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

Ek-2 

TİCARİ ŞARTLAR 
1- Satıcı Bilgileri 

Ticari Unvan :  

Adres :  

Mersis No :  

Vergi Dairesi /Vergi No :  

Telefon Numarası :  

E-posta Adresi :  

 

2- Hizmet Bedeli 
 
Satıcı’nın Platform üzerinden gerçekleştirdiği ürün satışına ait satış bedeli, ürünün tam ve zamanında 

tesliminin Sözleşme’nin 7.6 ve 7.7 maddesine uygun şekilde beyan edilmesini takiben, aşağıda yer 

süreler içinde, MachineTotal.com’un komisyon bedeli mahsup edilerek, Satıcı’nın hesabına 

aktarılacaktır. Satıcı Hizmetler’den faydalanması karşılığında ödenecek olan komisyon oranı ve satış 

bedelinin aktarılacağı süre  Alıcı’nın ödeme yöntemine göre aşağıda yer aldığı gibidir: 

 

a. Peşin Ödeme 

Satış Bedeli 

MachineTota
l.com 

Komisyon 
Oranı 

Alıcı Tarafından 
MachineTotal.com’
a Yapılacak Ödeme 

Satış Bedeli’nin %90’nının 
Satıcı Hesabına Gönderilme 

Süresi 

Satış Bedeli’nin Kalanından, 
MachineTotal.com’un Komisyon 

Bedelini Tahsil Ederek Kalan 
Tutarı Satıcı Hesabına Gönderme 

Süresi 

0 – 5.000,00 EUR 
arası 

0 – 5.000,00 USD 
arası 

0 – 80.000,00 TL 
arası 

 Satış Bedelinin 
tamamı 

MachineTotal.com 
tarafından 

Alıcı’dan Satıcı 
adına tahsil edilir. 

 Ürün teslimatının 
gerçekleştiğine dair 
kanıtlayıcı belgenin 
Machinetotal.com’a 

sunulmasından itibaren 1 
iş günü  

Sözleşme’nin 6.12 maddesi 
kapsamında süresinde ayıp 

ihbarında bulunulmaması ya 
da ayıp ihbarı neticesinde 

yapılan incelemede Ürün’ün 
ayıplı olmadığının tespit 

edilmesi halinde, sürenin sona 
erdiği veya tespitin yapıldığı 

tarihten itibaren 5 işgünü 
içinde 
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a. Vadeli Satışlar 
 

5001,00–
50.000,00 EUR 

arası 
5001,00–

50.000,00 USD 
arası 

80.000,00–
800.000,00 TL 

arası 

 Satış Bedelinin 
tamamı 

MachineTotal.
com 

tarafından 
Alıcı’dan Satıcı 

adına tahsil 
edilir 

 Ürün teslimatının 
gerçekleştiğine dair 
kanıtlayıcı belgenin 
Machinetotal.com’a 

sunulmasından itibaren 1 iş 
günü  

Sözleşme’nin 6.12 maddesi 
kapsamında süresinde ayıp 

ihbarında bulunulmaması ya 
da ayıp ihbarı neticesinde 

yapılan incelemede Ürün’ün 
ayıplı olmadığının tespit 

edilmesi halinde, sürenin 
sona erdiği veya tespitin 

yapıldığı tarihten itibaren 5 
işgünü içinde  

50.001,00 EUR 
üzeri 

50.001,00 USD 
üzeri 

800.000 TL üzeri  

 Satış Bedelinin 
tamamı 

MachineTotal.
com 

tarafından 
Alıcı’dan Satıcı 

adına tahsil 
edilir 

 Ürün teslimatının 
gerçekleştiğine dair 
kanıtlayıcı belgenin 
Machinetotal.com’a 

sunulmasından itibaren 1 iş 
günü  

Sözleşme’nin 6.12 maddesi 
kapsamında süresinde ayıp 
ihbarında bulunulmaması 

ya da ayıp ihbarı 
neticesinde yapılan 

incelemede Ürün’ün ayıplı 
olmadığının tespit edilmesi 
halinde, sürenin sona erdiği 

veya tespitin yapıldığı 
tarihten itibaren 5 işgünü 

içinde  

Satış Bedeli 
MachineTotal.
com Komisyon 

Oranı 

Alıcı Tarafından 
MachineTotal.com’a Yapılacak 

Ödeme 
 MachineTotal.com’un Komisyon Bedelini 
Tahsil Ederek Kalan tutarı Satıcı Hesabına 

Gönderme Süresi 

0 – 5.000,00 EUR 
arası 

0 – 5.000,00 USD 
arası 

0 – 80.000,00 TL 
arası 

 Satış Bedelinin %10’u 
MachineTotal.com tarafından 

Alıcı’dan Satıcı adına tahsil edilir. 

Ürün teslimatının gerçekleştiğine dair 
kanıtlayıcı belgenin Machinetotal.com’a 
sunulması akabinde, Sözleşme’nin 6.12 

maddesi kapsamında süresinde ayıp 
ihbarında bulunulmaması ya da ayıp 

ihbarı neticesinde yapılan incelemede 
Ürün’ün ayıplı olmadığının tespit 

edilmesi halinde, sürenin sona erdiği 
veya tespitin yapıldığı tarihten itibaren 5 

işgünü içinde  
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b. Finans Kuruluşu Kullanılarak Yapılan Ödeme 
 

5001,00–
50.000,00 EUR 

arası 
5001,00–

50.000,00 USD 
arası 

80.000,00–
800.000,00 TL 

arası 

  Ürün teslimatının gerçekleştiğine dair 
kanıtlayıcı belgenin Machinetotal.com’a 
sunulması akabinde, Sözleşme’nin 6.12 

maddesi kapsamında süresinde ayıp 
ihbarında bulunulmaması ya da ayıp 

ihbarı neticesinde yapılan incelemede 
Ürün’ün ayıplı olmadığının tespit 

edilmesi halinde, sürenin sona erdiği 
veya tespitin yapıldığı tarihten itibaren 5 

işgünü içinde  

50.001,00 EUR 
üzeri 

50.001,00 USD 
üzeri 

800.000 TL üzeri  

  Ürün teslimatının gerçekleştiğine dair 
kanıtlayıcı belgenin 

Machinetotal.com’a sunulması 
akabinde, Sözleşme’nin 6.12 maddesi 
kapsamında süresinde ayıp ihbarında 

bulunulmaması ya da ayıp ihbarı 
neticesinde yapılan incelemede 

Ürün’ün ayıplı olmadığının tespit 
edilmesi halinde, sürenin sona erdiği 

veya tespitin yapıldığı tarihten itibaren 
5 işgünü içinde  

Satış Bedeli 

MachineTota
l.com 

Komisyon 
Oranı 

Alıcı Tarafından 
MachineTotal.com’
a Yapılacak Ödeme 

Satış Bedeli’nin %90’nının 
Satıcı Hesabına Gönderilme 

Süresi 

Satış Bedeli’nin Kalanından, 
MachineTotal.com’un Komisyon 

Bedelini Tahsil Ederek Kalan 
Tutarı Satıcı Hesabına Gönderme 

Süresi 

0 – 5.000,00 EUR 
arası 

0 – 5.000,00 USD 
arası 

0 – 80.000,00 TL 
arası 

 Kullandırılan 
finansman tutarı,  
finans kuruluşu 

tarafından 
MAchineTotal.com
hesabına aktarılır.. 

Finansman 
tutarının, satış 

bedelini 
karşılamaya 
yetmemesi 

halinde,  Alıcı 
kalan tutarı  aynı 

 Ürün teslimatının 
gerçekleştiğine dair 
kanıtlayıcı belgenin 
Machinetotal.com’a 

sunulmasından itibaren 1 
iş günü  

Sözleşme’nin 6.12 maddesi 
kapsamında süresinde ayıp 

ihbarında bulunulmaması ya 
da ayıp ihbarı neticesinde 

yapılan incelemede Ürün’ün 
ayıplı olmadığının tespit 

edilmesi halinde, sürenin sona 
erdiği veya tespitin yapıldığı 

tarihten itibaren 5 işgünü 
içinde 
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Komisyon bedeli, KDV dahil satış bedeli üzerinden alınacaktır. 
 

gün  
MachineTotal.com 
hesabına aktarır. 

5001,00–
50.000,00 EUR 

arası 
5001,00–

50.000,00 USD 
arası 

80.000,00–
800.000,00 TL 

arası 

 Kullandırılan 
finansman tutarı,  
finans kuruluşu 

tarafından 
MAchineTotal.co

mhesabına 
aktarılır.. 

Finansman 
tutarının, satış 

bedelini 
karşılamaya 
yetmemesi 

halinde,  Alıcı 
kalan tutarı  aynı 

gün  
MachineTotal.co

m hesabına 
aktarır. 

 Ürün teslimatının 
gerçekleştiğine dair 
kanıtlayıcı belgenin 
Machinetotal.com’a 

sunulmasından itibaren 1 
iş günü  

Sözleşme’nin 6.12 maddesi 
kapsamında süresinde ayıp 

ihbarında bulunulmaması ya 
da ayıp ihbarı neticesinde 

yapılan incelemede Ürün’ün 
ayıplı olmadığının tespit 

edilmesi halinde, sürenin 
sona erdiği veya tespitin 

yapıldığı tarihten itibaren 5 
işgünü içinde  

50.001,00 EUR 
üzeri 

50.001,00 USD 
üzeri 

800.000 TL üzeri  

 Kullandırılan 
finansman tutarı,  
finans kuruluşu 

tarafından 
MAchineTotal.co

mhesabına 
aktarılır.. 

Finansman 
tutarının, satış 

bedelini 
karşılamaya 
yetmemesi 

halinde,  Alıcı 
kalan tutarı  aynı 

gün  
MachineTotal.co

m hesabına 
aktarır. 

 Ürün teslimatının 
gerçekleştiğine dair 
kanıtlayıcı belgenin 
Machinetotal.com’a 

sunulmasından itibaren 
1 iş günü  

Sözleşme’nin 6.12 maddesi 
kapsamında süresinde ayıp 
ihbarında bulunulmaması 

ya da ayıp ihbarı 
neticesinde yapılan 

incelemede Ürün’ün ayıplı 
olmadığının tespit edilmesi 
halinde, sürenin sona erdiği 

veya tespitin yapıldığı 
tarihten itibaren 5 işgünü 

içinde  
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Platform üzerinde sunulacak olan Satıcı’nın seçeceği ek hizmetlere ilişkin hizmet bedelleri ayrıca 
belirlenecektir. MachineTotal.com, Platform üzerinde yayınlayacağı duyuru ve/veya Satıcı’ya yapacağı 
bildirim ile komisyon oranlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
 
 
 
 


