
PASPASMATİK BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
OTOMATSAN MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Alaaddinbey Mahallesi 620 sokak No: 3
Nilüfer/BURSA V.D: Çekirge Vergi No: 6490543648 (bundan böyle kısaca “BAYİLİK VEREN” olarak
adlandırılacaktır. ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… adresinde kain (bundan böyle kısaca “Bayilik alan” olarak adlandırılacaktır) ve
………………………………………………………… (bundan böyle kısaca “MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLU”
olarak adlandırılacaktır) arasında inhisari olmayan bayilik sözleşmesi akdedilmiştir.
2.TANIMLAR
BAYİLİKVEREN: ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
BAYİLİKALAN
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………....
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLU :…………………………………………………………………………………..…
ÜRÜN: Ek-1’de ayrıntılı tanımlanması yapılan ürünlerdir.
DÜKKAN/OFİS: Ürün’ün BAYİLİK ALAN tarafından satış, pazarlama, bakımı ve depolama yapacağı
alandır.
YERLEŞİMYERİ:………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
YÜRÜRLÜK TARİHİ: Sözleşmenin tüm hüküm ve koşulları ile birlikte yürürlüğe gireceği tarihidir.
SÜRE: Bu sözleşmenin süresi, yürürlük tarihinden başlamak üzere, tarafların sözleşmeyi tek taraflı
fesih edebilme haklarını düzenleyen maddeleri saklı kalmak koşuluyla 5 (beş) yıldır. Bu sürenin
bitiminde BAYİLİK VEREN tarafından en az 30 gün önceden yazılı olarak aksine bir talepte
bulunulmaması halinde sözleşme kendiliğinden ve aynı şartlarda 2 yıllık süre için yenilenecektir.
Yenileme suretiyle de olsa sözleşme en fazla 15 yıllık süreyi kapsayacaktır.
3. AMAÇ
Sözleşmenin amacı BAYİLİK VEREN’ in ürettiği, ürettirdiği temin ettiği ve/veya pazarlamasını yaptığı
ÜRÜN’ ün perakende satış yoluyla nihai tüketiciye dağıtım ve pazarlanmasına ilişkin olmak üzere
taraflar arasında geçerli olacak ilkeler yanında bu pazarlama sistemine dahil olması gereken sair
ilkelerin belirlenmesidir. Taraflar BAYİLİK VEREN’ in ÜRÜN’leri ve hijyen, paketleme, barkod,
etiketleme ve muhafaza gibi bunlara bağlı hizmetlerle ilgili olarak gereken bilgi ve deneyime kalitesi
kanıtlanmış ve başarılı bir marka ve isme sahip olduğu ve bu bilgi, birikim, know-how ve fikri
mülkiyete ilişkin unsurları bir bayilik ilişkisi içerisinde ve inhisari olmayacak şekilde, BAYİLİK ALAN’ a
kullandıracağı hususlarında mutabıktırlar.

4. BAYİLİK ALAN’ ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. BAYİLİK ALAN, münhasıran BAYİLİK VEREN’ in ürettiği,ürettirdiği ve/veya pazarlamasını yaptığı
Ek 1’ deki ÜRÜN’ ün satışı ile ilgili faaliyet gösterecektir.
4.2. BAYİLİK ALAN, ÜRÜN’ leri BAYİLİK VEREN haricindeki bir kişi ya da kurumdan TEMİN
EDEMEZ ve ASLA SATAMAZ. BAYİLİK ALAN’ ın işbu madde 4.2’ ü ihlali, BAYİLİK VEREN’ e bu
sözleşmeyi derhal fesih hakkı vereceği gibi ayrıca BAYİLİK ALAN, BAYİLİK VEREN’ e
50.000,00TL+KDV cezai şart ödeyecektir.
4.3. BAYİLİK ALAN ile BAYİLİK VEREN arasında herhangi bir nedenle sevkiyatın durmasına ya da
sözleşmenin herhangi bir haklı bir nedenle dahi sona ermesinde dahi geçerlidir.
5. BAYİLİK ALAN’ ın PAZARLAMA FAALİYETİ
5.1. BAYİLİK ALAN münhasıran nihai tüketiciye sözleşmede bulunan adreste satış yapacaktır.
5.2. Toplu satım niteliği (örneğin miktarca,adetçe) gösteren, özellikle yeniden satışı
amaçlayanlara yapılan satımlar, ancak BAYİLİK VEREN’ in yazılı izni ile mümkündür. Aksine
hareket halinde yapılan satış BAYİLİK VEREN hesabına yapılmış kabul edilir.
6.BAYİLİK ALAN’ ın KOŞULLARI
BAYİLİK ALAN aşağıda sayılan hususlara uygun hareket edecektir.
6.1. BAYİLİK ALAN Paspasmatik™ Markalı ürünlerin uygun koşullarda saklanması ve korunması
için azami gayret gösterir. Bu amaçla BAYİLİK VEREN’ in belirlediği EK-3’de yer alan “genel
kurallar ve saklama şartları” na uygun hareket edecektir.
6.2. BAYİLİK ALAN aynı zamanda ürün geliş ve gidişlerinin, indirme ve yüklenmelerinde
ürünlere zarar vermeyecek şekilde yapılmasını sağlayacaktır.
7. SAHADA BULUNAN OTOMATİK SATIŞ MAKİNESİNİN DÜZENLENMESİ YERLEŞKESİ
7.1. BAYİLİK ALAN güvenlik veya kontrol amacıyla BAYİLİK VEREN’ in gerekli gördüğü
durumlarda (CCTV) kapalı devre kamera yerleştirmesini kabul eder.
8. REKLAM VE TANITIM FAALİYETLERİ
8.1. BAYİLİK ALAN önceden BAYİLİK VEREN’ in yazılı iznini almak ve tüm materyallerini
onaylatmak kaydıyla bağımsız reklam ve tanıtım faaliyeti yapabilir.
9. İZİNLER VE GEREKLİ BELGELER
BAYİLİK ALAN işletmesiyle ilgili her türlü idari ve hukuki izni, ruhsatı ve belgeyi, ayrıca özel
sertifikaları almakta tek başına sorumludur. Bu belgelerdeki eksikliklerden doğabilecek
sorumluluk BAYİLİK ALAN’ ın üzerindedir. Bu eksiklikler nedeniyle BAYİLİK ALAN ile BAYİLİK
VEREN arasındaki faaliyetin durması ve/veya bu izinler, ruhsatlar, belgeler ve sertifikalardaki
hukuksal yahut özel düzenlemeleri uyarınca tespit edilen eksikler, hukuka aykırılıklar ve sair
haller nedeniyle Paspasmatik otomatik satış makinesinin geçici yahut sürekli kapatılması,
mühürlenmesi herhangi bir hukuki veya idari para cezasına tabi olması halinde, BAYİLİK ALAN
bu cezaların tamamından sorumlu olacaktır. BAYİLİK VEREN’ in başkaca uğradığı zararları
tazmin hakkı saklıdır ve BAYİLİK VEREN sözleşmeyi tazmin hakları saklı kalmak koşuluyla tek
taraflı fesih edebilir.



10. TEFTİŞ
10.1. BAYİLİK VEREN, BAYİLİK ALAN’ ı istediği her zaman önceden bildirimde bulunmaksızın
teftiş edebilir ve/veya ettirebilir.
11. SİPARİŞ ORANI ve NAKLİYE
11.1. Sipariş mümkün olduğunca toplu verilecek ve nakliye Bayilik Alan tarafından
karşılanacaktır.
12. ÜRÜN BEDELLERİ VE DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.1. BAYİLİK ALAN, BAYİLİK VEREN’ in tavsiye ettiği azami satış fiyatları çerçevesinde fiyatlandırma
yapabilir.
12.2. BAYİLİK ALAN, siparişini verdiği ya da BAYİLİK VEREN’ in teslimatını uygun gördüğü ÜRÜN
bedellerini, fatura tarihinde banka havalesi ya da EFT yoluyla peşin olarak öder. (POS cihazı
marifetiyle kredi kartı ödemesi olarak da yapabilir)
12.3. BAYİLİK ALAN’ ın ödeme yükümlülüğünü sözleşme süresince iki kez aksatması halinde BAYİLİK
VEREN’ in derhal ve bildirimsiz olarak sözleşmeyi fesih hakkı doğar.
BAYİLİK VEREN, BAYİLİK ALAN’ a kestiği faturaların bedellerinin ve bu sözleşme ilişkisinden doğacak
tüm alacaklarının BAYİLİK ALAN tarafından zamanında veyahut tam olarak ödenmemesi halinde,
işbu alacaklarının BAYİLİK ALAN’ ın söz konusu banka nezdindeki vadesiz mevduat, kredili mevduat,
POS vb. hesaplarından tahsil edecektir. BAYİLİK ALAN bu hususu şimdiden gayrikabili rücu olarak
beyan ve kabul eder.
13. SIR SAKLAMA
13.1. BAYİLİK ALAN, BAYİLİK VEREN’ in formül, maliyet, strateji, tarihi henüz gelmemiş fiyat bilgileri,
müşteri ve tedarikçi listelerini, şirket ortakları veya yöneticileri hakkındaki bilgileri, teknik ve ticari
sırları, ile BAYİLİK VEREN’ in kendisine bu sözleşme ve BAYİLİK ilişkisi gereğince aktardığı her türlü
know-how’ ı ticari dökümanları vb. gizli tutmak zorundadır. Sözleşme süresince veya her ne
sebepten olursa olsun sözleşme sona erdikten sonra üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edemez.
13.2. BAYİLİK VEREN, BAYİLİK ALAN ile ilgili her türlü işletme sırrını diğer bayilik alanlara
aktarmayacağını taahhüt eder.
14. REKABET YASAĞI
BAYİLİK ALAN, doğrudan kendisi ya da dolaylı olarak üçüncü şahıslar ve yakın akrabalar aracılığıyla,
sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesini müteakiben 2 yıl süreyle sözleşmeye konu ÜRÜN’
e rakip ürünleri yahut ÜRÜN’ e benzer, ÜRÜN’ ü çağrıştıran, ortalama tüketici üzerinde ÜRÜN ile
aynı yahut benzerlik arz ettiği izlenimi yaratan ürünleri toptan ve/veya perakende şekilde
pazarlayamaz, bu amaçla başkalarından bayilik, franchise hakkı alt veya dolaylı bayilik lisans vb.
alamaz, ve BAYİLİK VEREN ürünlerini pazarlamaktan sağladığı tecrübe ve bilgileri, hiçbir şekilde
haksız rekabet yaratacak şekilde kullanamaz.
15. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE KULLANIM ESASLARI
15.1. BAYİLİK ALAN, bu sözleşme kapsamındaki, ÜRÜN’ lere, Paspasmatik ürün ve makine tasarımına,
ibaresine, markalara, patentlere, faydalı modellere know-how’ a, ticari ünvanlara, işletme adlarına,
domain adlarına, web sitesi tasarım ve içeriklerine vb. her türlü fikri mülkiyetlere ilişkin hakların
sadece BAYİLİK VEREN’ e ait olduğunu Bahsi geçen mülkiyet haklarına herhangi bir şekilde tecavüz
edildiğini görmesi veya haber alması, delil bulması durumunda, bunu derhal BAYİLİK VEREN’ e

bildirmekle yükümlü olduğunu ancak bu yükümlülüğün kendisine hiçbir şekilde mütevaciz taraf
aleyhinde yasal girişimde bulunma yetkisi vermeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
15.2. BAYİLİK ALAN, (madde 15.1 dahil) bahsi geçen fikri mülkiyet hakların, sadece işbu sözleşme
kapsamında ve BAYİLİK VEREN’ in izni çerçevesinde kullanacağını; bu kullanım haklarının kendisine
inhisari yetki tanımadığını; herhangi bir sebeple işbu sözleşmenin sona ermesiyle birlikte, fikri
mülkiyet haklarına ilişkin tüm kullanım haklarına derhal son vereceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
15.3. BAYİLİK ALAN, gerek (md. 17’ deki kullanım hakkı saklı olmak kaydıyla) sözleşme yürürlükte
olduğu sürece, gerekse (her ne sebeple sona ererse ersin) sözleşmenin sona ermesinden sonra
süresiz olarak, dolaylı ve dolaysız şekilde sahibi veya ticari ilişkisi olduğu/olacağı hiçbir kuruluşta,
yukarıdaki maddede bahsi geçen fikri mülkiyet haklarını yahut benzerlerini, çağrıştıranları, ortalama
tüketici üzerinde ayniyet yahut benzerlik arz ettiği izlenimi veremez.
16. CEZAİ ŞART
16.1. BAYİLİK ALAN, bu sözleşmede yer alan cezai şart meblağlarının FAHİŞ OLMADIĞINI KABUL
EDER.
16.2. Bu sözleşmedeki cezai şartlar asıl borca bağlı fer’ i bir yükümlülük olmayıp sözleşme
çerçevesinde bağımsız bir yükümlülüktür. Dolayısı ile işbu sözleşmenin fesih veya sair surette sona
ermesi halinde dahi geçerliliğini korur ve talep edilir.
17. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
17.1. BAYİLİK ALAN’ ın bu sözleşmede belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birisini tam veyahut
gereği gibi yerine getirmemesi veya hükümlerden herhangi birini ihlâl etmesi hallerinde, BAYİLİK
VEREN’ in sözleşmeyi derhal ve bildirimsiz fesih edebilme haklarını düzenleyen maddeleri saklı
kalmak koşuluyla, BAYİLİK VEREN bu ihlâlin giderilmesi için önce BAYİLİK ALAN’ a yazılı ihbar
gönderecektir. İhbarda belirtilen süre içinde ihlâlin giderilmemesi halinde ise, BAYİLİK VEREN’ in
sözleşmeyi derhal ve bildirimsiz fesih hakkı olacaktır.
18. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI:
İş bu sözleşme her ne sebeple sona ererse ersin;
18.1. BAYİLİK ALAN’ ın bu sözleşmeden doğan bütün hakları sona erecek ve sözleşmenin sona
ermesinden kaynaklanan şerefiye kaybı, kâr kaybı, portföy tazminatı, zarar, ziyan, mahrum kalınan
kazanç veya başka bir sebeple BAYİLİK ALAN’ a herhangi bir tazminat ödenmeyecek veya başkaca
ödeme yapılmayacaktır. BAYİLİK ALAN, bu sözleşmenin sona ermesinden dolayı tazminat talep
haklarından gayri kabil-i rücu feragat eder.
18.2. Bu sözleşmeden doğan ve herhangi bir sebeple sözleşmenin sona erme tarihi itibariyle BAYİLİK
ALAN tarafından ödenmemiş olan bütün borçlar derhal tahakkuk edecek ve muaccel olacaktır.
19. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ve UYGULANACAK HUKUK
Bu sözleşme Türk Hukuku’ na tabi olacak, sözleşmenin yorum ve icrasından kaynaklanabilecek her
türlü uyuşmazlığın çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
20. GENEL HÜKÜMLER
20.1. BAĞLAYICI İŞLEM YAPMA YETKİSİNİN BULUNMADIĞI: Bu sözleşme, BAYİLİK ALAN’ a acentelik,
vekillik, ticari temsilcilik ve bunun gibi herhangi bir yetki vermemektedir. Bu sebeple BAYİLİK ALAN,
BAYİLİK VEREN’ i bağlayıcı hiçbir iş ve işlem gerçekleştiremez.
20.2. TEMLİK: BAYİLİK ALAN, bu sözleşmeden doğan haklarını ve yükümlülüklerini BAYİLİK VEREN’ in
yazılı izni olmadan başkalarına devir veya temlik edemez.



20.3. DAMGA VERGİSİ: Bu sözleşme nedeniyle tahakkuk edecek damga vergisi Bayilik alan
tarafından ödenecektir.
20.4. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI: Taraflardan birinin herhangi bir zamanda bu
sözleşme hükümlerini uygulamaması, bu hükümlerden ya da daha sonra bu hükümleri uyulama
hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

İş bu sözleşme ……./……./………tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraf yetkililiklerince
imzalanmıştır. Her bir nüsha her bir taraf yedinde bırakılmıştır.

BAYİLİK VEREN: BAYİLİK ALAN:

E k l e r :
Ek-1 : Bayilik Konusu Ürün Listesi
Ek-2 : Hijyen ve Ürün Muhafaza Şartları
Ek-3 : Ürün Fiyatları ve Minimum Sipariş Adetleri

EK-1 BAYİLİK KONUSU ÜRÜN LİSTESİ
Her türlü fikri, buluşu, geliştirmesi, kısacası fikri mülkiyet hukukundan doğan her türlü maddi, manevi 
hakkı BAYİLİK VEREN’ e ait olan ‘PASPASMATİK’ adlı ürün ve ürünler.

EK-2 HİJYEN ve ÜRÜN MUHAFAZA ŞARTLARI
Paspasmatik satış makinaları ve ürünleri poşetleri dışında, düzensiz, genel kabul hijyen şartlarının 
olmadığı alanlarda depolayamaz, saklayamaz.

EK-3 ÜRÜN FİYATLARI ve MİNİMUM SİPARİŞ ADETLERİ
Bayilik veren ürün ve makine fiyatlarının günümüz şartlarına uygun düzenleme hakkı saklıdır. 
Sürdürülebilir satış politikası üzerine kuruludur. Her koşulda bayilik alan ve bayilik veren korunacaktır.
Minimum sipariş 5000 adet üründür.
Sözleşme imzalanması tarihine mütakiben 30 işgünü içerisinde bayilik alan makine ve ürünlerini 
teslim alacaktır veya nakliye/kargo ile gönderilecektir.


