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ROTADOOR SATIŞ NOKTASI SÖZLEŞMESİ 

 
A.TARAFLAR:  
 
 

1) İkitelli Keresteciler Sanayi Sitesi Başakşehir/İSTANBUL (T: +90 532 111 5274) adresinde mukim ve 
Rotadoor Markasına Resmi Tescil ile malik Kaynar Grup A.Ş. (Bundan sonra “ ROTADOOR” olarak 
anılacaktır).  
 

2)………………………………………………………………………………………………………………………………….……Adresinde 
mükim…………………………………………………………………...................................................................................
(Bundan sonra “SATIŞ NOKTASI” olarak anılacaktır) (Tel:............................................)  
 
B.TANIMLAR:  
 

1) EMTİA: Dönem başında, işbu satış noktası sözleşmesi (“SÖZLEŞME”) ile belirlenen ürünleri 
kapsamaktadır.  
 

2) SATIŞ NOKTASI: Bu Sözleşme’nin tarafı olup ürünlerin ROTADOOR adına satış noktası 
organizasyonunu üstelenen, ROTADOOR’un belirlediği esaslar dahilinde söz konusu ürünün satışını 
yapan kişi, şirket veya şirkete ait mağazalardır.  
 
C.KONU:  
 

İş bu Sözleşme’nin konusu; ROTADOOR’a ait “ROTADOOR ” markalı ürünlerin SATIŞ NOKTASI 
tarafından tanıtım, pazarlama ve satışına ilişkin şartları ile mali hükümlerin düzenlenmesinden 
ibarettir.  
 
D.GENEL HÜKÜMLER:  
 

1) ROTADOOR SATIŞ NOKTASI’na ait mağazalardan istediğine işbu Sözleşme ile belirlenen SATIŞ 
NOKTASI olunmasına dair yetkileri verebilir. Ancak ROTADOOR’un her SATIŞ NOKTASI için uygun 
sosyo-ekonomik yapıya dikkat etmek ana ilkesidir. Her SATIŞ NOKTASI arasında gerekli mesafenin 
olmasına özen göstermek ROTADOOR’un mutlaka gözeteceği bir başka husustur.  
 

2) SATIŞ NOKTASI, ROTADOOR’a ait ürünleri, ROTADOOR tescilli markasına ait maddi ve manevi 
haklara zarar gelmeyecek şekilde iyi niyet ve dürüstlük anlayışına göre tanıtmayı peşinen kabul eder.  
 

3) SATIŞ NOKTASI, ROTADOOR’un düzenlemekte olduğu ve/veya düzenleyeceği kampanyaların, 
bulunduğu yerde tanıtımını yapmak ve konu ile ilgili kendisine verilecek uygulamaları karşılıklı 
anlaşma halinde gerçekleştirmekle yükümlüdür.  
 

4) SATIŞ NOKTASI, bu Sözleşme konusu işleri ifa ederken, müşteri ya da ilgililere karşı davranışlarında 
ROTADOOR pazarlama ve satış politikasının dışına çıkamayacağı gibi, ROTADOOR’un uygun görmediği 
taahhütlerde de bulunamaz. Taraflar Sözleşme’nin ifasına ilişkin prensipleri gerektiğinde yazılı olarak 
kararlaştırabilir.  
 

5) SATIŞ NOKTASI, işbu Sözleşme devam ettiği süre içerisinde, seçtiği ürünlerin teşhirini ve satışını 

yapmayı kabul eder. 
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6) SATIŞ NOKTASI eksik, hatalı ve hasarlı ürün gönderimi ile karşılaştığında bu durumu ROTADOOR’a 
kararlaştırılmış kaynbaklar vasıtasıyla yazılı olarak bildirmek ile yükümlüdür. ROTADOOR üretiminden 
kaynaklanan hatayı belirlenen süre içerisinde telafi etmekle yükümlüdür.  
 
7) Ürünleri taşınmasına ilişkin taşıma ve nakliye bedeli SATIŞ NOKTASI tarafından karşılanacaktır.  
 
8) SATIŞ NOKTASI, mağazasının bulunduğu iller dışındaki bölgelerde de satış yapabilir.  
 
E.MALİ HÜKÜMLER  
 
1) SATIŞ NOKTASI’nın satacağı ürünlerin fiyatları ROTADOOR tarafından tespit edilerek SATIŞ 
NOKTASI’na bildirilen liste fiyatları (‘’LİSTE FİYATI’’) dır. SATIŞ NOKTASI, ROTADOOR tarafından tespit 
edilen fiyatlardan daha yüksek bir fiyatla satış yapabilir. Sözleşme ekinde yer alan LİSTE FİYATLARI, 
ROTADOOR tarafından tek taraflı olarak SATIŞ NOKTASI’nın işbu Sözleşme’de belirtilen iletişim 
adresine yazılı olarak gönderilmesi ile değiştirilebilir ve işbu değişiklik ilgili SATIŞ NOKTASI tarafından 
bu bildirimin kendisine ulaştığı tarihten sonra hüküm ifade eder.  
 
2) Ödeme; ROTADOOR’un bu Sözleşme devamınca vereceği ürünler için, SATIŞ NOKTASI’na liste edilip  
bildirilen fiyatlar üzerinden aşağıdaki ödeme planı çerçevesinde, düzenlenecek fatura karşılığında, 
SATIŞ NOKTASI tarafından yapılacaktır.  
 
3) ROTADOOR tarafından, SATIŞ NOKTASI’na, ürün alımlarında indirimli fiyat listeleri uygulanacak 
olup ödemeler,%50 peşin %50 iş tesliminde nakliye aracına yüklenmeden , %40 peşin %60 sıralı evrak 
şeklinde ,yada banka teminat mektubu ile yapabilecektir.  
 
4) SATIŞ NOKTASI, ROTADOOR’un ödeme şartlarına uymaz veya temerrüde düşerse, ödeme vadesinin 
sona ermesinden itibaren hesabına aylık % 5 (yüzde beş) gecikme fiyat farkı işlenir. Bu hususta iyi 
niyet kuralları geçerlidir.  
 
5) Gününde ödenmeyen faturalar için, ROTADOOR yürürlükteki vade farkını tahakkuk ettirir. Söz 
konusu çek veya çekler ödenene kadar SATIŞ NOKTASI’na mal sevki yapılmaz.  
 
6) SATIŞ NOKTASI, ROTADOOR’un marka değerini korumayı taahhüt eder.  
 
7) İşbu Sözleşme süresi boyunca, SATIŞ NOKTASI tarafından satın alınması zorunlu olan asgari veya 
azami ürün meblağı bulunmamaktadır.  
 
F.YASAK HALLER:  
 

1) SATIŞ NOKTASI, ROTADOOR tarafından belirlenmiş olan satış bölgesi dışında da satış 

yapabilir. Bu koşul göz önünde bulundurularak, SATIŞ NOKTASI’nın faaliyette bulunduğu işyeri 

için herhangi bir adres değişikliğinde bulunmayı planlaması halinde taşınmak istediği yeni 

adresin iş bu Sözleşme’nin hüküm ve şartları açısından uygun olup olmadığı hususunda 

ROTADOOR’un yazılı onayını alacaktır. Aksi halde ROTADOOR için Sözleşme’yi fesih hakkı ve 

ayrıca isim hakkı da olmak üzere uğranılan tüm zararların tazminini isteme hakkı doğar. Bu 

madde İl içerisindeki adres değişiklikleri için de geçerli olacaktır. 
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2) Sözleşme konusu ürünler üzerindeki her türlü hak ROTADOOR’a aittir. Ürün tesliminden sonra 
doğacak sıkıntılardan ROTADOOR sorumlu değildir.  
 
3) İş bu Sözleşme gereğince, taraflarca oluşturulmuş her tür donanım, adres, bilgi, doküman ve 
işletme sırlarının üçüncü kişilere iletilmesi, işletme devrinin açıklanması, elde bulunan tüm belge, 
fotoğraf ve CD’lerin herhangi bir şekilde çoğaltılması, kopyalanması, çoğaltılmadan aktarılması kesin 
olarak yasaktır.  
 
4) SATIŞ NOKTASI, ROTADOOR’un yasal temsilcisi veya acentesi olmayıp, kendisi için faaliyet gösteren 
bağımsız bir tacirdir. İşbu Sözleşme SATIŞ NOKTASI’na, herhangi bir şekilde ROTADOOR’u temsil 
yetkisi vermez. İşbu Sözleşme ile SATIŞ NOKTASI’na herhangi bir münhasırlık verilmemiştir.  
 
5) SATIŞ NOKTASI, ROTADOOR’un yetki verdiği diğer satış noktalarının veya ROTADOOR’un piyasadaki 
itibarlarını bozacak, imajını zedeleyecek aleyhte faaliyette bulunamaz.  
 
6) Taraflar hiçbiri, diğer Taraf’ın yazılı muvafakatı olmadan işbu Sözleşme’den doğan haklarını 
başkalarına devir ve temlik edemez, aksine hareket diğer tarafa Sözleşme’yi tek taraflı olarak 
tazminatsız ve ihbarsız feshetme hakkı verir.  
 
G.SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH  
 
1) İş bu Sözleşme’nin süresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.  
 
2) ROTADOOR, SATIŞ NOKTASI’nın satışını tatminkar görmediği takdirde, SATIŞ NOKTASI kendisine 
yazılı olarak verilen 2 (iki) aylık süreye rağmen satışını istenilen seviyeye getiremezse, aynı bölge 
dahilinde birden fazla SATIŞ NOKTASI tayin ve tesis hakkına veya Sözleşme’yi derhal fesih hakkına 
haizdir  
 
3) Taraflardan birinin işbu Sözleşme’ye aykırı davranması nedeniyle diğer Taraf’ın Sözleşme’yi derhal, 
hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fesih hakkı vardır.  
 
H.KENDİLİĞİNDEN FESİH DURUMLARI:  
 
Aşağıdaki durumlarda herhangi birinin gerçekleşmesi halinde iş bu Sözleşme kendiliğinden münfesih 
olur:  
 
1. Taraflardan herhangi biri, iflas veya faaliyetlerini tadil ederse veya borçlarını ödemekte acze 
düşerse,  
 
2. SATIŞ NOKTASI, hakiki şahıssa vefat, şirket olduğu takdirde iflas ederse,  
 
I. ÜRÜN İADE ŞARTLARI:  
 

1) ROTADOOR tarafından gönderilen ürünler içerisinden üretim hatası içeren olur ise, hatalı 

çıkan ürün ROTADOOR’a belgelenerek bildirilmesi sonrası,belirlenen süre içerisinde yenisi ile 

değiştirilir. Bunun dışında hatasız teslim edilen ürünlerin iadesi söz konusu değildir. 
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J.SON HÜKÜMLER:  
 
1) İş bu Sözleşme’de yer almayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ile ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır.  
 
2) Sözleşme’de tarafların yazılı adresleri kanuni ikametgâhlarıdır. Bu adreslere yapılacak tebligatlar 
kendilerine yapılmış sayılır.  
 
3) İş bu Sözleşme üzerinde yapılacak olan herhangi bir tadil, yazılı olarak ve her iki tarafın onayı ile 
yapılacak ve söz konusu tadil metni Sözleşme hükmünde sayılacaktır.  
 
4) İşbu Sözleşme’nin ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme’nin yorumu açısından ilk 
önce Sözleşme daha sonra ekleri dikkate alınacaktır.  
 
5) Taraflardan birinin işbu Sözleşme’de yer alan haklarını kullanmaması bu haklardan feragat edildiği 
anlamını taşımayacaktır.  
 
6) Yetkili bir mahkeme kararı yahut yasal mevzuat uyarınca işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü 
geçersiz veya uygulanamaz kabul edilirse, o zaman söz konusu hüküm geçersiz veya uygulanamaz 
olduğu ölçüde, iptal edilecek ve işbu Sözleşme’de yer almadığı varsayılacak, ancak Sözleşme’nin geri 
kalan hükümleri bu durumdan etkilenmeyecektir.  
 
7) İhtilaf vukuunda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri görev ve yetkilidir.  
 
8) İş bu Sözleşme …...../….…./…….. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiştir.  
 
EKLER:  
 
A.SATIŞ NOKTASI vergi levhası.  
B.SATIŞ NOKTASI ticaret sicil kaydı.  
C.SATIŞ NOKTASI yetkilisine ait T.C. Numarası içeren kimlik fotokopisi.  
D.ROTADOOR’un bildirdiği güncel Fiyat Listesi. 


