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BÜCÜRÜK TEKSTİL SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.        
SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

        ..../…./200…

TARAFLAR
1-BÜCÜRÜK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Sözleşmede kısaca BÜCÜRÜK TEKSTİL SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. (BÜCÜRÜK) diye anılacak veya 
yazılacak.

2-BÜCÜRÜK........................................................................ 
Sözleşmede kısaca Fabrika Satış Mağazası, Bayii ya da satıcı diye anılacak veya yazılacaktır.
FİRMA UNVANI       :................................................................................................................ 
YETKİLİ KİŞİ            :................................................................................................................ 
İŞ ADRESİ  :................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………..
İŞ TELEFONU  :................................................................................................................ 
EV ADRESİ                :................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………..
EV TELEFONU          :................................................................................................................. 
CEP TELEFONU        :................................................................................................................. 

MADDE 1) Satıcı, bu sözleşme ile BÜCÜRÜK' den satın aldığı mamulleri yalnız yukarıda beyan etmiş olduğu iş 
yerinde satabilir. Aksi halde BÜCÜRÜK' den yazılı izin almak zorundadır.

MADDE  2) BÜCÜRÜK (BÜCÜRÜK ve BCK ) marka ve işaretini, logosunu taşıyan ürünlerin garantili satmasına 
karşılık satıcıdan teminat isteme hakkı vardır. Bu teminatın satıcı tarafından karşılanmaması durumunda BÜCÜRÜK 
sözleşmeyi tek taraflı ihtara gerek kalmadan fesih edebilir.

MADDE 3) a) Bu sözleşme satıcıya belirttiği adreste BÜCÜRÜK KIDS ve BCK ürünleri üretmek veya ürettirmek, 
benzerini veya birebir taklit edip pazarlama hakkını vermez.

                   b)    Satıcı bu sözleşmeyi başka birine devredemez veya ciro edemez.

                   c)     Satıcı aynı il, ilçe ya da yerde başka bir bayilik ya da fabrika satış mağazası açacaksa BÜCÜRÜK' e 
danışmak ve yazılı izin ile birlikte yeni sözleşme ve BÜCÜRÜK' ün kabul edebileceği teminatlar düzenlemek 
zorundadır.

MADDE 4) a) Satıcı, BÜCÜRÜK' den satın aldığı veya sipariş etmiş olduğu malları kendi adresine BÜCÜRÜK' ün 
anlaşmış olduğu kargo veya ambarlar ile teslim almaya ve kargonun parasını ödemeyi peşinen kabul eder. Mal 
kargonun, ambarın ve müşterinin sorumluluğunda sevk edilir.
       b) Satıcı, BÜCÜRÜK' den almış olduğu ürün imalat hatasından veya mücbir sebeplerden dolayı defolu olan 
ürünlerin iadesini BÜCÜRÜK' ün anlaşmış olduğu kargo şirketi ile göndermek zorundadır. Şayet satıcı anlaşmalı 
kargo haricinde gönderim yaparsa ücretini kendisi karşılar.

MADDE 5) Satıcı BÜCÜRÜK' den satın aldığı ürünlerin hiçbirini başka bir firmaya, şirkete toptan,perakende satamaz 
ve/veya pazarlayamaz. Perakende satış fiyatlarını (BARKOT) üzerinde olan ürünleri aynı fiyattan ya da BÜCÜRÜK' 
ün belirlediği ıskontolu fiyattan satmak zorundadır. Aksi şekilde davranılması durumunun tespitinde diğer satış 
mağazalarının % 15' i kadar cezai şartı satıcı BÜCÜRÜK' e ödemeyi peşinen kabul eder. 



Satıcı, bayi müşterinin özel şartlar 5. maddedeki hükümlülüklerini yerine getirmesi bakımından sözleşmenin fasih ile 
birlikte bayi veya müşterinin elinde BÜCÜRÜK tekstilin ürünlerinin olması yani stokta satamadığı ,satmadığı 
ürünlerinin olması ,bayi ye BÜCÜRÜK ‘le ilgili  tabela v.b i emtiaları kaldırmama ve iade etmeme hakkı vermez.

MADDE 6) Satıcı, bu sözleşme ile BÜCÜRÜK' ün BÜCÜRÜK ve BCK markalı ürünlerinden sözleşme süresince her 
yıl içerisinde 4 sezon almak zorundadır. Sezon açılışlarını BÜCÜRÜK bayilerine ayrıca bildirecektir. 

MADDE   7)   BÜCÜRÜK,   sezon   sonunda   elde   kalan   stok   ürünleri   defaten   ya   da   indirim düzenleyen 
peşin ve vadeli talep olursa BÜCÜRÜK bayilerine, yoksa diğer alıcı firmalara satma hakkına sahiptir.

MADDE 8) BÜCÜRÜK, satış hedefleri doğrultusunda bayilik verdiği bölgede satıcının o bölgedeki satış 
performansını değerlendirerek özel bir ıskonto verebilir, ya da az satış yapmasından dolayı satıcı hem kendi cirosunu, 
dolayısıyla da BÜCÜRÜK' ün satış cirosunu etkileyeceğinden bayiliğini iptal edebilir ya da aynı bölgede başka bir 
satıcıya bayilik ya da fabrika satış mağazası açma hakkı verebilir.

MADDE 9) a) Sezon sonu ülke genelinde yapılacak olan sezon indiriminin tarihini BÜCÜRÜK belirler. İndirimlerin 
zaman aralıkları bölgesel farklılıklar göstermesi tamamen Bücürük’ ün takdirindedir. 

                   b) Satıcılar ülke coğrafyasından dolayı kaynaklanan farklılıktan dolayı özel indirimlerini BÜCÜRÜK' e 
bildirerek BÜCÜRÜK' ün kabul edeceği fiyat üzerinden yapabilir. Aksi halde BÜCÜRÜK' ün belirleyeceği sezon 
indirim ve özel indirimleri uygulamak zorundadır.

MADDE 10) Satıcı, BÜCÜRÜK' ün ürettiği markalardan aldığı ürünleri temiz ve bakımlı olarak raflarda sergilemek 
zorundadır. Satıcı ürünleri BÜCÜRÜK' ün önerileri ve fikirleri doğrultusunda hareket etmek ve sergilemek 
zorundadır.

MADDE 11) Satıcı, BÜCÜRÜK' ün vereceği ya da kendisinin yaptırmış olduğu vitrin, ışıklı tabela, vinily gerdirme 
resimlerin ve yazıların vergi ve harçları ile bu emtiaların bedellerini kendisi ödemeyi peşinen kabul eder.

MADDE 12) İş bu sözleşmede yazılı adresler değiştirildiğinde taraflar yeni adresleri birbirlerine yazılı olarak 
bildirmek zorundadır. Bildirilmediği takdirde sözleşmede bildirilmiş olan adreslere yapılan tebligatlar tebliğ edilmiş 
sayılır. Aksi halde tebligat kanununun 35. maddesine göre tebliğ yapılacak ve bu tebliğ muhataba yapılmış olarak 
kabul edilecektir.

MADDE 13) BÜCÜRÜK, BÜCÜRÜK ve BCK markalı ürünlerinin satışı ve tüketiciye ulaştırılması konusunda 
satıcıya 5 (Beş) ayrı satış mağazası açma hakkı verebilir. Satıcı mağazaların yer ve mevkilerini firmaya bildirdikten 
sonra firmanın onayı ile ilgili mağazaları açabilir. Bu yerlerle ilgili firma yaptığı anlaşmalarda uygun göreceği en 
başarılı sistemi satıcıya bildirir. Bayi bu talimatlar doğrultusunda gereğini yerine getirir. Kısaca satış mağazalarının 
çalışma sistemlerini BÜCÜRÜK, bayi’nin tavsiyeleri doğrultusunda belirler. Bu şartlar ve koşullarla şekillenen 
çalışma sistemi ile satıcıya bildirilir.

MADDE 14) İş bu sözleşmenin ve verilecek teminatın icap ettireceği her türlü masrafı, harcı vs tüm rüsumlar ile 
teminatının alınması için BÜCÜRÜK' ün yapacağı masrafların tümü satıcıya aittir.

MADDE 15) İş bu satış sözleşmesi imza tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme maddelerinden 
herhangi birine veya sözleşmenin ruhuna satıcı tarafından uyulmaması halinde  BÜCÜRÜK' gerekli gördüğü hallerde 
sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Sözleşmenin bitim tarihinde en az 30 (Otuz) gün kala sözleşmenin süresinin uzatılıp 
uzatılmayacağı noterden ihtar yapılmadığı takdirde 1 (Bir) yıl daha yenilenmiş olur.

MADDE 16) Bayi - Satıcı BÜCÜRÜK' ün bayiliğini bırakmak istediğinde BÜCÜRÜK' e en az 1 (Bir) ay önceden bu 
isteğini yazılı olarak bildirir. Bu talep BÜCÜRÜK tarafından değerlendirilir ve ilgili bayi’ye olumlu veya olumsuz 
olarak hangi şartlarla bayiliğini bırakacağını yazılı olarak bildirir. Mücbir sebepler haricinde bayinin BÜCÜRÜK' ün 
temsilciliğini bırakması BÜCÜRÜK' ü zarara uğratacaksa firmanın talep hakları saklı olacaktır. Bayiliğin sona ermesi 
durumunda Bücürük de kabul ederse bayideki ürünleri iade faturası düzenlemek kaydıyla BÜCÜRÜK' ün ilgili 
deposuna tüm masraflar ve olası muhtemel zararlar ödenerek teslim etmekle mükelleftir. İade faturası tarihi itibari ile 



BÜCÜRÜK, ilgili ürünlerin pazarlamasını gerçekleştirmek için bayileri ile görüşmeler yapar.İlgili ürünlerin satışı 
gerçekleştiği takdirde satış rakamı üzerinden ve ödeme şeklini ilgili firmaya satış şekline göre yapar ve bayilik 
sözleşmesi çift taraflı olarak fesih edilmiş olur.Bayi mücbir sebepler haricinde (yangın ,deprem ,salgın … v.b. ) 
BÜCÜRÜK bayiliğini ilk açılış tarihinden itibaren (1 ) bir yıl  içerisinde bayiliği bırakıyorum diyemez.Şayet bayiden 
böyle bir talep gelirse BÜCÜRÜK ‘ün uğrayacağı tüm maddi zararlardan (üretici BÜCÜRÜK firmasının muhtemel 
elde edeceği gelir ve karlardan da sorumludur ) ve markanın uğrayacağı tüm prestij kaybından sorumlu olacaktır.
 
 ÖZEL ŞARTLAR:
Satıcı şayet fabrika satış mağazası ise;
1)    Shop , fabrika satış mağazası ve alışveriş merkezi mağazalarında dış giyim ürünlerinden O -16 yaş grubundan 
hiçbir firmanın ürünlerini mevcut mağazada veya BÜCÜRÜK' ün izin ve bilgisi dahilinde açacağı mağazalarda 
BÜCÜRÜK' den habersiz ve yazılı izin almadan satamaz.

2)    Fabrika satış, shop ve alışveriş merkezlerindeki mağazaların firma ile görüşmelerini sıkça ve verimli bir şekilde 
yapabilmesi için mağazalarında aktif Internet hattı tam teşekküllü PC ve BÜCÜRÜK' ün kullanmış olduğu Maestro 
veya Bücürük’ün kullanacağı veya kullanmaya yeni başladığı Yazılım Programını kullanmak zorundadırlar.
(PC, Yazıcı, Barkot Okuyucu, Kamera, Mikrofon)
a)  Internet  Messenger  Programı   kullanabilmek  için   Hotmail.com   adresinden   ücretsiz  mail adresin alınıp 
BÜCÜRÜK' ün Merkez ve Showroom ile aktif görüşmeleri sağlanacaktır.

3)  BÜCÜRÜK, fabrika satış mağazası açmak diğer bayi ve cornerlerden daha avantajlı ve karlı bir uygulama 
olmaktadır. Şöyle ki; Fabrika satış mağazası açıldığında firma ekstra ıskonto BÜCÜRÜK' ün nakit oranı ne ise fabrika 
satış mağazası nakit ıskonto alır, ödemeyi vadeli verir.
Şayet bayi ödemeyi nakit yapmak isterse % 15 + % 15 ekstra alır. Bu oranlar ülkenin
ekonomisi ile orantılı olarak bağlantılıdır. Fabrika satış mağazası vadeli ödemeleri diğer satış
noktalarına göre daha esnektir.
Değişken ekonomik vadeler açılır ya da kapanır.

4)      Fabrika satış mağazasının yıllık cirosu minimum 250.000_YTL altında olmamalıdır. Aksi halde BÜCÜRÜK, 
ilgili mağazanın konumunu yeniden değerlendirme hakkına sahiptir. Böyle durumda firma mağazanın ödeme 
planlarını değiştirebilir ve/veya ıskontosunu kaldırabilir. Bu uygulama ilk sözleşme yılını kapsamaz. Bir sonraki yılın 
bilançosunu kapsar.

5)      BÜCÜRÜK, satıcının mağazasının konumuna göre fabrika satış mağazası, bayi, corner tabela yaptırır. Şayet 
satıcı sözleşmede belirtilen ya da belirtilmeyen sebeplerden dolayı mevcut bayiliği bırakır , bırakmak  zorunda 
olduğunu belirtirse veya BÜCÜRÜK tarafından sözleşmesi herhangi bir nedenle fesih edilirse satıcı, üretici 
BÜCÜRÜK ‘e  mevcut tabelaları, kargo ücreti kendisine ait olmak kaydıyla hasarsız (sevk esnasında hasar satıcıya 
aittir ) iade etmeyi ve tabelaların ücretini fesih tarihindeki değerleri ile ödemesini yapmayı taahhüt eder.

6)      BÜCÜRÜK ilgili bölgede shop, fabrika satış veya bayi yokken cornerlik vermiş ise o bölgeden gelecek shop, 
fabrika satış, alışveriş merkezi ve bayilik talepleri alırsa öncelik çalışma yaptığımız cornerin bilgisi olmak kaydıyla o 
bölgedeki iş talebi cornerimize önerilir, şayet cornerimiz bölgedeki talebi karşılayamayacağını tarafımıza sözlü veya 
yazılı olarak 3 (Üç) iş günü içerisinde bildirmediği takdirde söz konusu bölgedeki cornerin iş akdi mevcut talepten 30 
(Otuz) gün sonrasında feshedilir. Bölgede kalan eski cornerimizin firma tabelasının içerisinde ya da mevcut mağazanın 
ön cephesinde firmamızın logosunun içeriğini bulunduramaz. Şayet varsa bu konuyla ilgili tüm tabelaları kaldırmak ya 
da iade etmek zorundadır. İlgili corner bahsi geçen reklam malzemelerini kullanmakta ısrar ederse firmamızın ismini 
kullanarak haksız kazanç elde edeceğinden örnek (BÜCÜRÜK logosu altında firmamızdan ürün satın almadan başka 
firma ürünlerini satmak) BÜCÜRÜK' ün bölgede uğrayacağı tüm zararları ödemeyi mevcut corner peşinen kabul eder. 
Corner sözleşmesi feshedildikten sonra elindeki mevcut BÜCÜRÜK ürünlerini tarafımıza iade edemez, 16.maddede 
belirtilen hiçbir haktan faydalanamaz. Elindeki mevcut BÜCÜRÜK ürünlerini sezon içerisinde tabelamızı 
kullanmayarak reyonunda teşhir ederek satacaktır. Corner elindeki mevcut ürünleri promosyon malzemesi olarak 
kullanamaz, kötü sergileyemez, müşteriye kötü öneremez, aksi takdirde firmamızı kötü reklam yaptığından kendisine 
açacağımız her türlü davaları peşinen kabul eder.İlgili   ürünlerin   satışı   gerçekleştiği   takdirde  satış  rakamı   
üzerinden  ve  ödeme  seklini   ilgili firmaya satış şekline göre yapar ve bayilik sözleşmesi çift taraflı olarak fesih 

http://hotmail.com/


edilmiş olur. Bayi mücbir sebepler haricinde BÜCÜRÜK bayiliğini ilk açılış tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içerisinde 
bayiliği bırakıyorum diyemez. Şayet bayiden böyle bir talep gelirse BÜCÜRÜK' ün uğrayacağı tüm maddi zararından 
ve prestij kaybından sorumlu olacaktır.

 7)     BÜCÜRÜK, tanıtım amacıyla reklamlar, kataloglar, insertler, billboardlar hazırlayabilir ve bu işlemler için 
bayilerden ücret talep etmez. Şayet satıcı, BÜCÜRÜK' e ilgili bölgede yerel basına görsel ya da yazılı basınla ilgili 
teklifler sunarsa BÜCÜRÜK bunu değerlendirir ve olumlu bir sonuca varırsa reklam bütçesinin % 50'si kadar mamul 
desteği verebilir. BÜCÜRÜK, değişik ebatlarda poşet, taşeron firmalara yaptırabilir. Bu ürünleri de isteyen bayilere de 
ücret karşılığı verebilir. Bu reklam aracı olarak algılanamaz.

8)     Bölgelerde bulunan mevcut satış noktamızdan herhangi birinin sözleşmesi tarafımızdan ya da her iki tarafın 
anlaşmasıyla feshedildiğinde mevcut satış noktasının cephesinde ya da bölgelerinde bulunan BÜCÜRÜK' e ait tüm 
tabela ve afişlerin sözleşme fesih tarihinden itibaren 7 (Yedi) iş günü içerisinde bahsi geçen satış noktasının eleman ev 
ekipmanlarıyla kaldırılması zorunludur. Aksi takdirde ilgili firma bu kurallara uymadığı için BÜCÜRÜK' ün 
uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan sorumludur.

MADDE 17)  Bu sözleşme ile BÜCÜRÜK TEKSTİL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ (BÜCÜRÜK ve BCK ) marka ile 
satıcı ………………………................................ anlaşmışlardır.
Satıcıdan    kaynaklanan   Cari   Hesap   ödemelerinde   Çek   -   Senet,    Bono   gibi   ödemelerin anlaşamazlıklarında 
İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili mercidir.
 
 

SATICI - BAYİ                                  KEFİL                                    BÜCÜRÜK TEKSTİL
       SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Adı Soyadı                                                                                         

Unvanı

İmza
 


