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CARİ HESAP VE  MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

1  - TARAFLAR    

A – BİESTERFELD PLASTİK TİCARET A.Ş. (sözleşme boyunca  satıcı/alacaklı olarak 

anılacaktır )  

Maltepe , Aydınevler Mah. Derya Sok. No :1-3 K-1 TR – 34854 İSTANBUL  

B- 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

( sözleşme boyunca alıcı/borçlu olarak anılacaktır. )  

2 - KONUSU      

Satıcı/alacaklının, alıcı/borçluya sattığı mallardan, kestiği faturalardan, aldığı paralar ve çeklerden , 

hesaba gelen  giden havalelerden dolayı cari hesabın tutumuna ve taraflar arasındaki mal satışına 

ilişkindir.   

3-  SÖZLEŞME DETAYLARI     

Alıcı ile satıcı arasında aşağıdaki koşullarda tam bir mutabakatla işbu sözleşme düzenlenmiştir.  

a- Sözleşme ile taraflar arasında satışa konu tüm malların bedelleri ve  bu ilişkiler gereği 

doğacak her türlü borç / alacak  ilişkisinin  cari hesaba döviz olarak  ( USD / EURO ) 

kaydedileceğini  ve yine ödemelerin fiili ödeme günündeki TCMB ‘ nin ilan ettiği döviz  satış  

kuru üzerinden  takip edileceğini taraflar peşinen kabul etmektedirler. Cari hesap 

sözleşmesinden doğacak olan borç , borçlanılan para birimi üzerinden yukarıda açıklandığı 

şekilde tahsil edilir. Satıcı/Alacaklı , kur farkından kaynaklı alacağını alıcı/borçluya ayrıca 

fatura edecektir. Alıcı/Borçlu, satıcı/alacaklının kur farkından kaynaklı zararlarını ödeyeceğini 

peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. Taraflar arasındaki hesap uyuşmazlıklarında  

satıcı/alacaklının ticari defter kayıtları kesindir.  

 

b- Satıcı/Alacaklı , satışlarını fatura  tarihinde TCMB ‘ nin ilan ettiği döviz  satış  kuru üzerinden 

faturalandıracak ve cari hesaba döviz( USD – EURO )  olarak kaydedilecektir. Cari hesaba 

muaccel alacaklar kaydedilebileceği gibi henüz muaccel olmayan alacaklar da kaydedilebilir.   

 

ba-  Alıcı/Borçlu , cari hesaba kaydedilen  muaccel borçları için kayıt tarihinden itibaren , 

müeccel borçları için ise hesap devreleri sonunda bakiyenin tespiti ile birlikte ödemede 

gecikilen her ay için döviz borç tutarının ( kdv dahil toplamın )  %1 + KDV  oranında aylık 

vade farkı da ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.  

  

bb- Satıcı /Alacaklı vade farklarını ayrıca fatura edecektir.  

 

c- Satıcı / Alacaklı 1 ( bir ) aylık dönemler sonunda hesap özetini alıcı/borçluya bildirecektir.  

Alıcı/borçluya elektronik ortamda yapılan bildirimler de geçerlidir. Hesap devreleri sonunda 

saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan alıcı/borçlu  hesabın doğruluğuna veya içeriğine 8 

gün  içerisinde usulüne uygun olarak itiraz etmezse bakiyeyi kabul etmiş sayılacaktır .   Hesap 
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devreleri sonunda bakiye borç ödenmezse  satıcı / alacaklı tarafından cari hesap sözleşmesi 

sona erdirilebileceği gibi yeni hesap devresine alacak olarak da kaydedebilecektir.  

  

d- Satıcı/Alacaklı cari hesap sözleşmesinin akdinden önce borçlu ile yaptığı her türlü hukuki 

muamele ve işlerden dolayı doğmuş kendi ticari defterindeki alacaklarını cari hesaba alacak 

olarak  kaydetmek hakkını haizdir.  

 

e- Alıcı/Borçlu tarafından satıcı/alacaklıya keşide veya ciro edilerek teslim edilen bono, çek ve 

bilcümle kambiyo senetlerinin cari hesaba kaydı , bu senet bedellerinin tahsil edilmesi halinde 

geçerli olmak şartıyla gerçekleşmiş kabul edilir.  

 

f- Alıcı/borçlu cari hesap sözleşmesi ile doğan borcunu hesap devreleri döneminde yerine 

getirmemesi  veya sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi veya 3. şahıslar tarafından 

hakkında icra takibine başlanması , alıcı/borçlunun karşılıksız çek keşide etmesi , düzenlediği 

bononun protesto olması  gibi durumlarda bakiye borcunun tamamı( henüz vadesi gelmemiş 

faturalardan kaynaklanan borç da dahil )  hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın muaccel 

olur. Alıcı / Borçlu muaccel olan borcun tamamını , gecikme nedeniyle doğan vade farkını,  

ödemenin yapılacağı tarihe göre tespit edilen kur farkını , işbu sözleşmeden doğan borçların 

tahsili hususunda  satıcı / alacaklının icra takip ve dava açması nedeniyle bunun için yapılan 

bütün masrafları ,  ana para, faiz , yargılama giderleri ve % 10 avukatlık vekalet ücretini , icra 

dairesinde tahakkuk edecek cezaevi harcını derhal ve nakden ödemeyi  kabul ve taahhüt 

etmektedir.   

 

g- Alıcı/borçlu siparişlerine konu ürünleri ve miktarlarını , teslim talep edilen yeri imzalı ve 

kaşeli olarak 216 489 76 76 numaralı faks yolu ile satıcı/alacaklıya bildirecek , satıcı/alacaklı  

da siparişe konu ürün bedelini , miktarını ve teslim tarihini  aynı şekilde teyit edecektir. 

Satıcı/alacaklının tüm bu hususlarda tutmuş olduğu ticari kayıt ve defterler ,  satış elemanı  ve 

yetkililerinin gsm, email yazışmaları , mal satışına dair faks iletileri kesin olup haklı nedenler  

olmaksızın alıcı/borçlunun  itiraz hakkı yoktur 

 

Taraflar arasındaki faks iletileri geçerli yazılı sözleşme yerine geçecek ve siparişlere konu 

malların ve faturalarının teslimini müteakip kararlaştırılan tarihlerde alıcı ürün bedellerini iş 

bu sözleşmenin 3-a ve b   maddesinde belirlenen koşullar çerçevesinde tediye edecektir.  

 

Satıcı/ Alacaklı tarafından satılan malların faturaları alıcının ……………………. e – mail 

adresine elektronik ortamda gönderileceği gibi , yukarıdaki adresine kargo ile de gönderilebilir 

 

h- Alıcı/Borçlu  siparişlerine konu ürünleri teslim aldıktan sonra derhal gerekli kontrolleri 

yapacak ve olası ayıp veya herhangi bir farklılık çıkması halinde bu olası ayıbı veya farklılığı 

vakit yitirmeksizin derhal satıcı/alacaklıya bildirecek ,  bu bildirimi müteakip ehillerince 

yapılacak kontroller sonrasında sorun karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde ve ortak 

gayretler dahilinde çözüme kavuşturulacaktır.   

 

i- Ürünlerin teslim yeri taraflar arasında ayrıca kararlaştırılacaktır.  

 

j- Nakliye bedelleri ve ürünlerin sigortalanması taraflar arasında ayrıca kararlaştırılacaktır. 
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k-  İş bu sözleşme 10 ( on ) yıl süreli olup  yazılı sürenin sonunda hiçbir ihtar veya ihbara gerek 

kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir.   Ancak satıcı/alacaklı sözleşmenin herhangi bir 

döneminde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek alıcı/borçludan cari hesap bakiyesini ve 

varsa diğer borçlarını  7  gün içerisinde  ödemesini talep hakkını haizdir. Alıcı/Borçlu  haklı 

bir neden olmaksızın cari hesap- mal satış sözleşmesini  tek taraflı olarak feshedemez. 

Alıcı/Borçlu  , satıcı/alacaklıya olan  tüm borçlarını ödemeden  bu sözleşme hükümleri sona 

erdirilemez.  

 

4 – TEBLİGAT ADRESLERİ 

Tarafların işbu sözleşmede  ( adres yazmak yerine kaşe kullanılmışsa kaşelerindeki adres )  yazılı 

ticari adresleri taraflar arasındaki her türlü haberleşme , yazışma ve yapılacak tebligatlarda cari 

adresleri olup değişiklik halinde karşı yana yazılı olarak bildirilmedikçe mevcut adreslere yapılacak 

her türlü tebligat taraflara yapılmış olarak kabul edilecektir.  

5  - SON HÜKÜMLER 

İş bu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü ihtilaf öncelikle karşılıklı anlayış ve ticari basiret 

çerçevesinde çözümlenmesi için ortak gayret sarf edilecek , çözüm üretilememesi halinde ise İstanbul 

Anadolu Mahkeme ve İcra – İflas Daireleri yetkili olacaktır.  

 İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Teamüller esastır.  

İş bu 5 madde ve 3 sayfadan ibaret sözleşme taraflarca birlikte 2 nüsha olarak tanzim  edilip okunup 

imza altına alınmıştır. ………../………/……….  

Hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle. 

 

EKLER –İmza Sirküleri , Ticaret Sicil Gazetesi , Vergi Levhası 

 

SATICI                  ALICI 

BİESTERFELD PLASTİK TİCARET A.Ş.   İmza ve Kaşe  


