3K Mühendislik ÜRÜN ALIM-SATIM ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
İş bu sözleşme;
1.1. Reşatbey mahallesi 62005 sk no: 8 seyhan Adana adresinde kaim 3k BİLGİSAYAR Mühendislik SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ işbu sözleşmede bundan böyle kısaca (“3k” olarak anılacaktır)
1.2. .......................................................................................................................................
adresinde
kaim
....................................................................................................................... (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca
“ALICI” olarak anılacaktır)
arasında …..…./………...../………. tarihinde karşılıklı mutabakat ile imza altına alınmıştır.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1.
İşbu sözleşmenin amacı ve konusu; 3k ile ALICI arasında yapılacak olan, 3k ’nın marka sahibi olduğu/ana bayisi
bölge bayisi ve veya 3k ’nın satışını yaptığı diğer markalı, ürünlerinin alım-satımına ve taraflar arasında işleyecek cari
hesaba ilişkin ana prensiplerin belirlenmesidir.
3k ile ALICI arasında alım satımı yapılacak tüm ürün ve mallar sözleşme metninde “ürün” olarak anılacaktır.
2.2.
İşbu sözleşme 3k ile ALICI arasındaki ana şartları kapsamakta olup sözleşme süresince karşılıklı mutabakat ile her
iki tarafça sunulacak tüm teklifler ve şartnameler yazılı olmak kaydıyla işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacak ve
bu sözleşmedeki hükümlere tabi olacaklardır.Bu sözleşmede yer almayan konularda Türk Ticaret kanunundaki hükümler
geçerlidir.
3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
3.1. İşbu sözleşmenin süresi, imza tarihinden itibaren 3 yıl süre için geçerlidir.
3.2.
Sözleşme süresi sonunda tarafların aksine
dönüşür.

yazılı ihtarı olmaması halinde , iş bu sözleşme süresiz sözleşmeye

4. SİPARİŞLER, NAKLİYE VE TESLİMAT
4.1.

Ürünlerin ALICI tarafından siparişi, 3k’ ya bildireceği sisteme uygun olarak yapılacaktır.

3k tarafından ALICI’ nın siparişlerinin yerine getirilmesi mümkün değil ise veya sipariş herhangi bir nedenle kabul
edilmediyse, bunu gecikmeden ALICI’ya faks ile ya da elektronik ortamda bildirecektir.
4.2. Ürünler, 3k tarafından nakliye masrafları ALICI’ ya ait olmak üzere ALICI’ nın Satın
bildireceği Türkiye sınırları içerisindeki mağaza ve/veya depo adreslerinde sevk edilecektir.3K
belirli şehirlere seyehatler düzenlemektedir.Ürün siparişini seyehat tarihinden bir gün önce
halinde bu istemleri ertesi günkü seyahatte adreslerine teslim edilecektir. Bu teslimat sadece
geçerlidir Adana ilinde ürün teslimatı 3k ‘nın deposundan yapılır.

Alma Sipariş Formlarında
haftanın belirli günlerinde
14:00 ‘e kadar bildirmesi
şehir dışındaki bayiler için

4.2. 3k Tarafından kargoya verilen ürünler ,kargoya teslim edildikten sonra alıcı sorumluluğundadır ve alıcı
sorumluluğunda seyahat eder.
4.3. Ürünlerin teslimi anında ALICI’ nın yetkili kıldığı kişiler tarafından 3k ’nın yetkili kıldığı kişiler huzurunda bir teslim
tutanağı tutulacak olup varsa üründeki ayıp, hasar, zarar bu tutanakta belirtilecektir. Aksi takdirde 3k nın teslimden sonra
üründeki ayıp, hasar, zarar ile ilgili yöneltilecek herhangi bir talepten sorumlu tutulamayacaktır.
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4.4. Sözleşme konusu ürünler, 3k veya 3k’ ın tayin ettiği taşıyıcı tarafından Satın Alma Sipariş Formunda yazılı ve
taraflarca mutabık kalınmış teslim tarih ve saatinde teslim edilecektir. Mücbir sebep hallerinde ve 3k’ ya atfedilemeyecek
sebeplerin oluşması halinde 3k’ ın teslim tarih ve saatinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
5. ÖDEME ve CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ
5.1. 3k tarafından aksi yazılı bir şekilde belirtilmedikçe, fiyatlar, ödeme koşulları ve ALICI’nın ürünler için ödemesi
gereken bedel, fatura tarihinde geçerli olan ve ALICI’ ya elektronik ortamda ya da yazılı olarak en son bildirilmiş olanlardır.
5.2. 3k, ürün fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutmakta olup; ALICI’ ya herhangi bir fiyat veya ödeme koşullarında
yapacağı değişikliği, haberdar edecektir.
5.3. Taraflar yapmış oldukları alışverişlerde cari hesap veya bu hesaplara ilişkin bonolar/çekler alınarak çalışacaklardır.
ALICI, ödemeleri faturada belirtilen ödeme tarihinde veya vadeli ödemesi kararlaştırılan kısmı;





Vade gününe denk gelen kendi çeki ile
Vade gününe denk gelen müşteri çekleri ile
Kredi kartları ile Pos cihazları (Pos cihazları 13 maddede detaylı anlatılmıştır.)
3k faturası üzerinde yazan banka hesaplarına

Gününde yapılmayan ödemelerle ilgili, TCMB Reeskont Faizi oranı vade farkı olarak uygulanacak olup, bu hususta 3k
tarafından düzenlenecek olan vade farkı faturasına KDV de dahil edilerek ALICI tarafından ödeneceği hususunda taraflar
mutabık kalmışlardır. Taraflar ABD doları cinsinden para borçlarının ödenmesinde, iadesinde temerrüde düşülmesi halinde
ise aynı döviz cinsi üzerinden aylık %1,5 (yüzdebirbuçuk) vade farkı uygulanmasını kararlaştırmışlardır. Ancak vade farkı
uygulansa bile ödeme süresi bir sonraki ay sonunu geçemez.
ALICI, ödemeleri şekil ve vadelerine uygun olarak yapmadığı durumlarda 3k cari hesabı kapatana kadar, vermeyi taahhüt
ettiği hizmetlerini durdurabilir. ALICI bu nedenle oluşacak hiçbir zararından dolayı 3k’ yı sorumlu tutamaz, herhangi bir
talep ileri süremez.
5.4. Cari hesap devresi sözleşme tarihinden başlamak üzere takvim yılı sonuna kadardır ve hesap devresi her yılın 1
Ocak tarihinden başlamak üzere 1 yıldır. 3k tarafından sözleşeme tarihinden itibaren cari hesap hareketleri email
ortamında-faks ile veya elden gönderilir bu mutabakat formuna yasal sürelerde itiraz edilmemesi halinde cari hesap
kesinlik kazanır.Her yıl sonunda bakiye vadesi gelsin veya gelmesin mutlaka kapatılır ve bir sonraki döneme sıfır ‘’0’’
bakiye ile geçilir. Hesabın sıfırlanması nakit ödeme ile yapılmak zorunda değildir.
İşbu cari hesap hükümlerine göre hesap devreleri sonunda gönderilecek cari hesabın kapatılması ve borç ile alacak
kalemleri arasındaki farkın kapatılmasına ilişkin gönderilecek hesap mutabakatında mutabakattan sonra ortaya çıkacak 3k’
nın ana para ve vade farkı dahil her türlü alacak hakları saklıdır. Ana para borcunun kapanması halinde dahi vade farkı
alacak hakkı her zaman saklıdır.
3k’ nın, ALICI’ nın hesabına alıcı alacağı olarak kaydedilmiş ancak vadeleri gelmediğinden ödenmemiş bulunan kambiyo
senetleri, keşide çekleri ve sair kıymetli evraklar, alıcı alacağı olarak yorumlanamaz, kabul edilemez. Senetler, çekler ve
sair kıymetli evraklar , bedellerinin tahsil edilmesi tarihinde alıcı alacağı niteliğini kazanır ve cari hesapta alacak kaydı,
tahsil tarihi itibariyle geçerli olur.
Cari hesaba alacak kaydedilen kambiyo senetleri ve keşide çeklerinin karşılıksız çıkması halinde bu evraklar cari hesaptan
çıkarılır ve bu evrakların cirolu olanları tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde nakden ödenmediği takdirde vade
tarihinden itibaren vade farkı uygulanır. Hesaplanan vade farkı tutarı KDV ile birlikte nakden tahsil edilir. Bu ödemenin
gecikmesi halinde bu borca da aynı oranda vade farkı hesaplanır.
3k ’ nın ALICI’ya yaptığı satışlar, kati satışlardır. Alıcı tarafından sipariş edilen ve satın alınan mallar, malın fabrikada hatalı
üretimi, 3k’ nın belirli malları piyasadan çekme kararı ve 3k ’ nın gerekli gördüğü diğer haller dışında 3k tarafından geri
alınamaz. Alıcı kendi ihmal ve kusuru ile hasar gören mallar için uğrayacağı zararları 3k ’ dan talep edemez.
5.5.
3k, işbu sözleşmenin 5.4. maddesinin ihlali halinde mahkemelerden ihtiyati haciz kararı alma hakkına sahiptir. Bu
hususta ALICI, peşinen ihtiyati hacze itirazdan ve hakkında bu maddeye dayanarak yapılacak olan takiplere itirazdan
feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
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5.6.
ALICI, doğmuş ve doğacak borçlarını vadesinde ödemediği takdirde veya sözleşmeyi ihlali nedeniyle 3k ’ nın
uğradığı her türlü zararını işbu sözleşme gereği verilen teminatlardan tahsil edebileceğini kabul ve taahhüt eder.
6. TEMİNAT
ALICI, iş bu Sözleşme gereği, 3k ’ nın kabul edeceği aşağıdaki teminatlardan birini veya birkaçını ödemelerini zamanında
ve tam olarak yapmaması veya sözleşme gereğince ifa etmesi gereken yükümlülüklerini (cezai şartlar ve faizler dahil
olmak üzere) kusursuz, tam olarak ve zamanında yerine getirmemesi halinde nakde çevrilmek/tahsile konulmak üzere 3k
’ya vermeyi kabul ve taahhüt eder.
ALICI, 3k tarafından talep edildiğinde teminatta gerekli artışları yapacağını ve borç tamamen tasfiye edilmiş olmadıkça
verilen teminatların borçtan fazla olduğu iddiası ile fazlasını geri isteyemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
6.1.1.

Banka Teminat Mektubu

ALICI iş bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerinin, ve her türlü taahhüdünün garantisini oluşturmak üzere,

3k ’ nın kabul edeceği bir veya birkaç bankaya ait,

3k ’ nın kabul edeceği metne uygun,

....................-YTL (.................. Yeni Türk Lirası) tutarında,

her türlü masrafı kendi tarafından karşılanmak üzere,
3k lehine banka teminat mektubu veya mektuplarını en geç sözleşmenin imza tarihinde vermeyi kabul taahhüt eder.
3k tarafından ALICI’ nın teminat mektubunun süreli olması “talebinin” kabul edilmesi halinde; ALICI, teminat mektup
süresinin bitiminden en az 10 gün önce yeni teminat mektubu vererek mevcut teminat mektubunu değiştirmekle veya
“mevcut teminat mektubunun süresinin uzatıldığına dair ilgili banka yazısını 3k’ya teslim etmekle yükümlüdür. ALICI bu
yükümlülüğünü, 3k tarafından herhangi bir ihbar yapılmasına gerek olmaksızın, kendiliğinden yerine getirmekle
sorumludur. ALICI bu yükümlüğünü yerine getirmediği taktirde 3k , teminat mektubunu süresinden önce nakdi teminata
çevirme hakkına sahiptir. Bu durumda ALICI ancak Sözleşme hükümlerine uygun yeni teminat mektubunu 3k ’ ya teslim
ederek, nakdi teminatının iadesini isteyebilir. 3k ’ nın Sözleşme ihlalinden doğan hakları ayrıca saklıdır.

Ve/veya
6.1.2.

Gayrimenkul İpoteği

ALICI, değeri taraflarca yazılı mutabakat ile belirlenecek 3 kişiden oluşan bilirkişi heyetince tespit edilmiş olan
gayrimenkul ipoteğini 3k ’ ın belirlediği şartlarda ve lehine tesis etmeyi kabul ve taahhüt eder.
Taraflar, ipoteğin değerinin her yıl Merkez Bankasının reeskont faizi oranında artacağını kabul etmişlerdir.

Ve /veya
6.2.

Teminat Senedi

ALICI, ……………… meblağlı kesin ve süresiz teminat senetlerini en geç ……. gün içinde 3k ’ya vermeyi kabul ve taahhüt
eder.
ALICI, tevdi edilen senetlerin borçlularının protesto, ciranta ve ara cirantalarının zamanında veya hiçbir ihbar yapılmamış
olmasından, borçlu ve cirantalar hakkında 3k ’nın takibe geçmemesinden, bu senetlerin ALICI’ya de iade edilmeyerek 3k
nezdinde bekletilmesinden, senetlerin zamanaşımına uğramasından, bu sebeple senet borçlusu veya cirantaların bu
senetle olan borçtan kurtulmuş olmalarından dolayı 3k ’ ya karşı herhangi bir iddia ve talebi olamayacağını kabul ve
taahhüt eder.

3

ALICI, bu senetlerin borçlu, aval, kefil ve cirontalarına ait imzaların sahte veya taklit edilmiş olduğu veya senetlerin
bedelsiz, hatır senedi, açığa tanzim edilmiş bulunduğu ve sair her türlü usulsüzlük ve senedin sıhhatine halel getirecek
eksikliklere ait iddia ve taleplerden dolayı 3k’ nın bir sorumluluğu bulunmayacağını, bu kabil iddiaların senedin hamili
bulunacak olan 3k’ ya karşı dermeyanı ve bu sebeplerle 3k aleyhine bir dava açılması halinde bu davada 3k’ ın ihtiyar
edeceğini veya mahkeme ve icra masrafı, avukatlık ücreti vesairenin de ALICI’ ya ait olacağını, bu meblağı 3k ’ ya derhal
tediye ile mükellef olduğunu, 3k ’ ın ALICI’ nın hesabına borç yazmakta haklı olacağını, bu senetlerin herhangi birisinin
vadesinde ödenmemesi sebebiyle 3k’ nın yapacağı icra takibi, dava vesaireden mütevellit masrafların ALICI’ ya ait
olacağını ve hesabına borç yazılmasını kabul ettiğini, yapılacak dava ve icra takiplerinde aylık faiz oranının Merkez Bankası
reeskont faiz oranı olarak belirlendiğini kabul ve taahhüt eder.
ALICI, bu senetlerin vadelerinde ödenip ödenmediğinin takip ve kontrol edilmesinin vazifesi olduğunu, bu vecibesinin Türk
Ticaret Kanunu 635. maddesi gereğince kendisine ihbar yapılmış olduğu neticesini de doğurmuş olacağını, Türk Ticaret
Kanunu 635. maddesi mucibince 3k’ya karşı herhangi bir kusur ve ihmal iddiasından ve zarar ziyan talebinden feragat
ettiğini kabul ve taahhüt eder.
7. 3k ÜRÜNLERİNİN GARANTİSİ
7.1. 3k ürünlerinin ve diğer 3k ticari mallarının garantisi, 3k tarafından Garanti Kılavuzu veya mektup ile ALICI’ya yazılı
olarak belirtilen şekilde olacaktır. 3k , garanti koşullarında belirtilen haller dışındaki durumlar sorumluluk bu kapsamına
dahil edilmez. 3k ürünleri için belirtilen tüm 3k garantileri, Garanti Kılavuzu’na bağlı olarak, ilk ya da sonraki müşteri
olmasına bakılmaksızın nihai müşterilere geçer.
8. MODEL DEĞİŞİMİ/ÜRETİMDEN KALKMA
8.1.
3k, ALICI’ya karşı herhangi bir sorumluluğu olmaksızın herhangi bir ürünün modelini değiştirebilme veya
üretimden kaldırabilme yetkisi hususunda mutabıktırlar. Böyle bir durumda gerektiğinde 3k , ALICI’ya haber verecektir.
8.2.
ALICI hiçbir 3k ürün veya orijinal 3k parçası üzerinde, 3k tarafından yazılı bir şekilde yetkilendirilmedikçe, hiçbir
değişiklik yapmayacaktır.
9. GİZLİLİK
9.1.
3k
tarafından ALICI’ya verilmiş olan tüm bilgiler ve sağlanan hizmetler sonucu elde edilen bütün bilgiler
ALICI’nın, 3k ile olan ilişkisi nedeniyle verilmiştir ve gizli bilgidir. ALICI bu bilgileri, hiç bir şekilde üçüncü kişilere ifşa
etmemek ve kendi çalışanlarının da bu gizlilik yükümlülüğüne uyması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
9.2.
ALICI kendisine 3k ya da 3k ’nın yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından temin edilen, 3k ürünleri, orijinal parçaları ile
ilgili her türlü doküman, teknik talimat, mektup, çizim, dia, resim, yazılım ve diğer materyalin aslını ve mevcut kopyalarını
3k’nın talep etmesi durumunda 3k yetkililerine iade etmek ya da 3k tarafından bildirilirse imha etmekle yükümlüdür.
10. SÖZLEŞMENİN FESHİ
10.1. 3k işbu sözleşmeyi ……. gün önceden bildirimde bulunmak koşuluyla, her zaman feshetmek hakkına sahiptir.
10.2. ALICI’nın işbu sözleşmedeki borçlarından ve/veya yükümlülüklerinden birini yerine getirmemesi durumunda 3k ,
diğer haklarına halel gelmemek üzere işbu sözleşmeyi sona erdirmeye yetkilidir. 3k ’nın ayrıca bu nedenle uğrayabileceği
her türlü zararlarını tazmin etme hakkı saklıdır.
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11. SAİR HUSUSLAR
11.1. Taraflardan hiçbirisi diğerinin yazılı izni olmaksızın 3. kişi yada firmalara işbu sözleşmeyi devredemez, getirdiği
haklardan istifade ettiremez, yararlandıramaz.
11.2. Sözleşmenin tüm ekleri ve değişiklikleri ve tarafların ve yetkili kişilerince kaşe üzerine imza atılmış olması halinde
geçerlidir.
11.3. Sözleşme imzalandığı tarihe kadar tarafların birbirleri ile yaptıkları yazışmaların tamamı geçersiz hale gelmiştir.
11.4. Tarafların işbu sözleşme kapsamında gönderilen fatura, mektup, sevk irsaliyesi vs. gibi tüm vesaikte aksi yazılı
olarak bildirilmedikçe yukarıda belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri ve unvanları yasal unvanları sayılacak ve bu
adreslere ve unvanlara yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.
11.5. Sözleşme ekinde olan imza sirkülerinde değişiklik olduğu taktirde taraflar bu değişikliği 7 gün içinde yazılı olarak
karşı tarafa bildireceklerdir. ALICI, bu değişiklikleri taahhüt edilen 7 günlük süre içinde 3k’ya bildirmediği takdirde, eski
imzaya yetkili kişilerce imzalanan senet, çek vs. gibi ALICI’yı borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak
borçlarını şimdiden kabul eder; bu hususlardan dolayı 3k ’ya karşı hiçbir hak ve talebinin olmayacağını, bu noksanlıktan
dolayı mesul ve müteselsil kefil bulunacağını beyan ve taahhüt eder.
11.6. Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşme ile kendisine tanınmış bulunan haklardan birini veya bir kısmını, yeri
geldiğinde kullanmamış olması o haktan veya ona bağlı diğer bir haktan feragat edildiği anlamında yorumlanamaz.
12. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
12.1. Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilafların çözümü konusunda taraflar ADANA Mahkemelerini ve
İcra dairelerini yetkili kılmışlardır.
12.2. 3k’ nın işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili hususunda mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takibat
yapmak veya yaptırmak mecburiyetinde kalması halinde karşı taraf ihbar ve benzeri ihtarnameler de dahil olmak üzere bu
amaçla yapacağı tüm masraflar ile ana para, faiz ve her türlü masraf ile birlikte ihtilafa düşülen bedelinin %15 i oranında
hesaplanacak avukatlık ücretini ve yapılacak tüm yargılama giderlerini 3k ’ ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

13. POS CİHAZI KULLANIMI VE BİLGİLENDİRME
13.1 3K Mühendislik ltd.Şti 'den satın almış olduğu ve/veya alacağı malların bedellerine mahsuben,POS Cihazı/Sanal
POS Cihazından kredi kartı ve/veya Paracard veya aynı işlevi gören her türlü kart ile çekilen bedel üzerinden net tutarın 3K
Mühendislik ltd.Şti hesabına virman edilmesini ve virman işleminin gerçekleşmesi için gerekli her türlü bilgi, belge ve onayı
ve talimatı BANKA'YA ve/veya diğer ilgili kurumlara verdiğini/vereceğini, net tutarın virman edilmesi konusunda 3K
Mühendislik ltd.Şti 'ni mağdur duruma getirmemek için her türlü işlemi en baştan gerçekleştireceğini, POS Cihazı/Sanal
POS Cihazı kullanılarak tahsil edilen her satış işlemi bedeli tutarında, müşterisine, ilgili yasal hükümleri içerir fatura veya
fatura yerine geçen bir belgeyi, kendi nam ve hesabına keseceğini ve/veya düzenleyeceğini ve müşteriye vereceğini;
13.2 Sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya şekilde yapılan alışverişlerde,tüm hukuki ve cezai
sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu durumda satış bedelinin 3K Mühendislik ltd.Şti nden değil kendisinden tahsil
edileceğini;
13.3 BAYİ ONLINE SİSTEMİ çerçevesinde kendisine tahsis edilmiş kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yaptığında,
alışverişlerinde ödeme aracı olarak kredi kartı kullanmayı tercih ettiği takdirde, kendi adına düzenlenmiş kredi kartlarını
kullanmayı;
13.4 Sipariş tutarının üzerinde POS Cihazı/Sanal POS Cihazı makinelerinden çekim yapabileceğini ya da sipariş olmaksızın
POS Cihazı/Sanal POS Cihazı makinelerini tahsilat aracı olarak da kullanabileceğini, POS Cihazı/Sanal POS Cihazı'ndan bu
surette çekilen tutarların, 3K Mühendislik ltd.Şti nezdindeki cari hesabına alacak olarak işleneceğini, biriken alacakları bir
sonraki aya devretmeyecek şekilde kapatacağını;
13.5 Cari hesapta alacaklı durumda görünmesi halinde dahi, 3K Mühendislik ltd.Şti nden hiçbir şekilde nakit ödeme talep
etmeyeceğini, söz konusu alacakların mutlak surette ürün satışı ile karşılanacağını;
13.6 POS Cihazı/Sanal POS Cihazı tahsilâtlarından BANKACA kesilen komisyon tutarının, 3K Mühendislik ltd.Şti tarafından
POS Cihazı/Sanal POS Cihazı Komisyonu olarak kendisine fatura edileceğini;
13.7 3K Mühendislik ltd.Şti 'nin ilerleyen dönemlerde online hizmet gerçekleştirmek için işlemeye koyabileceği diğer yeni
uygulamalarda da işbu madde ile kendisine yüklenen yükümlülüklerin ve taahhütlerin geçerli olacağını;
13.8 3k Mühendisliğin Bayii ye cep telefonu mesajı veya e-mail yoluyla bilgilendirme mesajları atabileceğini;
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Gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu sözleşme 6 sayfa ve 13 maddeden ibarettir.
İşbu sözleşme ve ekleri ikişer nüsha olarak yazılmış ve taraflarca okunarak ….../............../20… tarihinde imza edilmiştir.
Sözleşme ve eklerinde hiç bir kazıntı, silinti ve çıkıntı bulunmamaktadır.

3k
Kaşe ve imza

ALICI
Kaşe ve imza

Ekler:
1.
2.
3.
4.
5.

Taraflara ait imza sirküleri fotokopisi.
Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi
Vergi Levhası fotokopisi
Açık Hesap Senedi
İmzalayan yetkili kimlik fotokopsi

Yukarıda yazılı belgeler sözleşmenin doğal ekleridir.Bu belgeler adres değişikliği şirket yüzdesi veya müdür değişiklikleri
gibi durumlarda yeni belge 3k ‘ya verilmelidir.
Vergi levhası üzerindeki barkod net görünmelidir ayrıca Kimlik fotokopilerinde TC kimlik numarası olmalıdır.
Ticaret sicil gazetesi firmanın yayınlanmış hisse oranlarını gösterir en son gazetesi olmalıdır.Firmanın yeni kuruluş olması
durumunda bu evraklar kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra tamamlanabilir.
Bu sözleşmenin imzalanması ile mevcutta bulunan eski sözleşmeleriniz geçersiz sayılacaktır.
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AÇIK HESAP BEDELİ ( RAKAM İLE )
AÇIK HESAP BEDELİ ( YAZI İLE )

:…………………………..
:……………………………

İş bu emre mükerrer senedim ………… mukabilinde ……………………… tarihinde
Sayın ………………………………………………………… veya emrühavale ……………………….. yukarıda yazılı yalnız
……………………….TL ……………..Kr ödeyeceği …………………….. bedeli ……………………….. ahzolunmuştur. İşbu bono
vadesinde ödenmediği takdirde, müteakip bonoların da muacceliyet kesbedeceğini ihtilaf vukuunda ADANA
Mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eyleri ……..
…../…………./20..…
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