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SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

 

(“Sözleşme”) 

 

1. TARAFLAR 

 

i. …….. adresinde mukim KNB……  (Bundan sonra “KNB” olarak anılacaktır”) 

 

ii. …….  adresinde mukim ……..  (Bundan sonra “BAYİ” olarak anılacaktır”) 

 

iii. …….. adresinde mukim (*TC Kimlik No*)’lu (*Kefilin Adı-Soyadı*) BAYİ’nin müşterek ve 

müteselsil kefilidir. 

 

iv. (*Adres*)  adresinde mukim (*TC Kimlik No*)’lu (*Kefilin Adı-Soyadı*) BAYİ’nin müşterek ve 

müteselsil kefilidir. 

 

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu Sözleşme; KNB tarafından üretilen ve/veya dağıtımı yapılan ürünlerle ilgili Bayilik 

verilmesi,  ödeme koşullarına, bayiinin ürün ile ilgili sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları 

düzenler. 

3. BÖLGE 

3.1. KNB sözleşme konusu ürünleri bölgesinde satış amacıyla Bayi’ye verecektir.  

3.2. Bayi 3.1. maddede belirtilen ve kendisine tahsis edilen bölge içinde sözleşme konusu malların 

satışını arttırmak için tüm gayret ve çabasını sözleşme konusu malların satışına yoğunlaştıracaktır. 

3.3.Bayi tüm aktif satış çabasını kendi bölgesine yoğunlaştırmalıdır. Bu nedenle başka bayilerin 

bölgelerinde de aktif faaliyet göstererek gücünün bölünmesine yol açmamalıdır. Bu amaca 

ulaşılabilmesi için Bayiinin kendisine ayrılan bölge dışında alt bayiler ataması, şube açması, dağıtım 

deposu kurması vb. davranışlarla aktif satış politikaları izlemesi yasaklanmıştır. 

3.4.  Bayi, sözleşme konusu malları sadece KNB’den veya bayilerinden alacaktır. 

 

4. SATIŞ HEDEFLERİ 

Bayi, sözleşme konusu malların tüm çeşitlerinden satın alarak dağıtmak ve taraflarca tespit 

edilecek hedeflere ulaşabilmek için belirli miktarlarda satmak zorundadır. Taraflar bayiinin 

mevsimlere göre ve yıllık olarak satış hedeflerini aşağıdaki şekilde tespit etmişlerdir. Bu hedeflerin 

her yıl biraz daha arttırılması tarafların ortak dileğidir. Bu nedenle Bayi bu hedeflere ulaşmak için 

çaba sarf edecektir. Bir önceki satış hedefini aşan bayilerin satış hedefleri, bir önceki yıl fiilen 

gerçekleştirdikleri miktarlar dikkate alınarak arttırılır. 
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5. ALT BAYİİLİK 

Bayi, kendisine ayrılan bölge içinde alt bayilikler atayabilir; bayi bir dağıtım sistemi oluşturmak 

zorundadır. Şu kadar ki atayacağı alt bayiliklerle ilgili olarak KNBN’nin yazılı onayını almak 

zorundadır. Bununla birlikte alt bayilere karşı KNB’nin herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. 

Alt bayiinin KNB tarafından oluşturulan dağıtım ağına, ürünlerinin imajına zarar verebilecek 

davranışlarının ya da bu sözleşmeye veya bayi ile alt bayi arasındaki sözleşmeye aykırı 

davranışlarının tespit edilmesi halinde, KNB’nin diğer hakları saklı kalmak üzere, KNB bayiden 

bu alt bayiliğe derhal son vermesini isteyebilir. 

Bayiinin haksız yere bu isteği yerine getirmemesi halinde ŞİRKET bu sözleşmeyi fesih edebilir. 

 

6. BÖLGENİN DARALTILMASI 

Bayiinin tespit edilmiş olan hedeflere ulaşmakta başarısız olması gibi haklı sebeplerin varlığı 

halinde KNB sözleşmeyi feshedebileceği gibi bayiinin kabul etmesi halinde sözleşmeyi feshetmek 

yerine bayiinin bölgesini daraltabilir. 

 

7. REKABET YASAĞI 

BAYİ, doğrudan veya dolaylı olarak sözleşme konusu ürünlere rakip olabilecek ürünlerin üretimi 

ile uğraşamayacağı gibi bu gibi malların alım satımını veya dağıtımını yapamaz. Sözleşme konusu 

ürünlere rakip olan ürünlerin reklamını yapamaz veya katkıda bulunamaz. 

BAYİinin tüzel kişi olması halinde rekabet yasağı ortakları için de geçerlidir. 

 

8. REKLAMLAR 

BAYİ, kendi bölgesinde satışı arttırmak amacıyla reklam ve diğer satış arttırma faaliyetlerinde 

bulunmak zorundadır. BAYİinin reklam amacıyla kullanacağı tabela, afiş, pano, ışıklı pano gibi 

reklam vasıtaları KNB tarafından tespit edilen standartlara aykırı olamaz. KNB reklam 

vasıtalarının kendi standartlarına uygun olup olmadığını denetleme hakkına sahiptir. Bunların 

yapılmasında BAYİ talep ederse KNB kendilerine yardımcı olacak, ancak giderler BAYİ 

tarafından ödenecektir. 

Bu faaliyetlerin KNB tarafından yapılması halinde BAYİ,KNB tarafından yapılacak her türlü 

genel reklam ve promosyon çalışmalarına destek olmak ve bunların giderlerine katkıda bulunmak 

zorundadır. 

BAYİinin reklam ve promosyon giderlerine ne miktarda katkıda bulunacağı bir önceki yıl satışları 

göz önünde bulunarak KNB tarafından BAYİler arasında haksızlığa yol açmayacak şekilde tespit 

edilir. 

 

9. SİPARİŞLER VE DAĞITIM 
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9.1  BAYİ tarafından ürünler “knbbayi.com” üzerinden veya elektronik posta ile sipariş 

edilecektir. Sipariş edilecek ürünü BAYİ adına teslim alacak yetkili kişi ve yetkili olduğuna dair 

belgeler ayrıca KBN’ye teslimattan önce elektronik posta ile bildirilecektir.        

9.2.Siparişler KNB’nin üretimini planlamasına yetecek kadar süre önceden bildirilmelidir. Bu süre 

en az teslim tarihinden önce …..gündür. Bu süre içinde siparişler KNB tarafından hazırlanacak ve 

BAYİinin teslim almasına hazır bulundurulacaktır. Taşıma giderleri, taşıma sırasında mala 

gelebilecek her türlü zarar BAYİYE aittir. 

Olağanüstü sebeplerle ya da aşırı talep nedeniyle stokların yeterli olmaması, grev, teknik arıza gibi 

umulmayan haller nedeniyle KNB’nin kontrolünde olmayan diğer sebeplerle teslimatta gecikme 

olması halinde KNB’ye herhangi bir sorumluluk yüklenemez. 

9.3 ……ürünleri ile ilgili siparişleri, KNB’nin oluşturduğu ve/veya oluşturacağı sipariş 

prosedürüne göre  BAYİden siparişi alır , ….. ürünleri bu prosedür hükümlerine uygun olarak  

sözleşmede bildirilen BAYİ’nin mukim adresine teslim eder. KNB  gerek gördüğünde BAYİ’nin 

istediği lokasyona sevkiyat yapabilir, diğer bir noktaya sevkiyat tamamen KNB’nin 

inisiyatifindedir. 

9.4. Ürünlerin nakliyesi ve nakliye masrafları taraflarca sipariş aşamasında kararlaştırılacaktır.  

 

10. KALİTE GARANTİSİ 

Sözleşme konusu ürünlerin mevzuatta öngörülen kalite ve standartlara uygun olarak 

üretilmemesinden doğacak zararlar KNB’ye ait değildir. Şu kadar ki, BAYİinin saklama 

koşullarına ya da son kullanma sürelerine uymama gibi kendi kusurundan kaynaklanan zararlardan 

sorumluluk BAYİE aittir. 

 

11. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLARIN VE BORÇLARIN DEVRİ 

Sözleşmenin tarafları bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını diğer tarafın onayı olmaksızın 

kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemezler. Diğer taraf haklı sebeplere dayanarak böyle bir 

onayı vermekten kaçınabilir. 

Bu hüküm sözleşme konusu malların KNB tarafından 3. bir işletmeye ürettirilmesi veya 

dağıttırılmasını engellemez. 

 

12. MÜŞTEREK SATIŞ POLİTİKALARINA UYMA  

BAYİİ, sözleşme konusu malların satışını arttırma hedefine yönelik olarak kendi satış 

politikalarını serbestçe tespit edip uygulayabilir. Şu kadar ki, bu politikalar KNB tarafından 

oluşturulan dağıtım ağının uyguladığı genel politikalara, sözleşme konusu ürünlerin imajına ve 

dağıtım ağının düzgün bir şekilde işlemesine zarar vermemelidir. KNB, BAYİYE yeniden satış 

fiyatlan konusunda tavsiyede bulunabilir. 
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13. BAYİNİN DAĞITIMDA TEKNİK STANDARTALARA UYMA ZORUNLULUĞU  

BAYİ, dağıtımda kullanacağı taşıma vasıtalarını, araç ve gereçleri KNB tarafından tüm dağıtım 

ağında geçerli olacak şekilde tespit ettiği objektif kalite ve görünüm standartlarına uyduracaktır. 

BAYİİnin bölgesinin özelliklerine göre asgari bulundurulması gereken taşıma vasıtası, araç ve 

gereçlerin neler olduğu KNB tarafından tespit edilir. 

Taşıma vasıtalarının, araç ve gerecin satın alınması ve standartlara uydurulması ve bakım onarım 

giderleri bayiye aittir. 

 

14. SATIŞ FİYATI VE ÖDEME 

14.1. Ürünler’in alış ve satış fiyatları, KNB tarafından saptanacak ve KNB tarafından BAYİ’lere 

yayınlanacaktır. Ürünler’in satış fiyatlarında oluşacak değişiklikler, KNB tarafından günün 

ekonomik ve rekabet koşullarına uygun olarak belirlenecek ve BAYİ’lere bildirildiği anda 

yürürlüğe girecektir. 

14.2.BAYİ tarafından alınan malların bedelleri peşin olarak alınır. 30 günlük sürede BAYİ 

tarafından ödeme yapılmadığı takdirde kur farkı faturası düzenlenecektir.  

14.3.BAYİinin iş hacmine ve kredibilitesine göre vade yapıp yapmamakta KNB serbesttir. KNB 

haklı sebeplerin varlığı halinde kredili olarak çalışmakta olduğu bayi ile peşin çalışmaya dönebilir. 

Vadeli satışlarda aylık % ……. faiz işletilecektir. Temerrüt halinde ise bu oranın % ….fazlası 

uygulanır. Bu faiz oranı cari faizlerdeki değişikliklere göre KNB tarafından değiştirilebilir. 

14.4.Uyuşmazlık durumunda KNB defterleri kesin delil teşkil edecektir. 

14.5.Bu şekilde vadeli çalışılması halinde BAYİinin açık hesabı bulunmayacaktır, Bayi çek ve 

senetle açık hesabını kapatacaktır. 

14.6. BAYİ, cari borçlu hesabında ödeme vadesi gelen veya gecikmeye düşen cari borçlarının 

ödemesi yapılana kadar, BAYİNİN yeni siparişlerinin sevkiyatı yapılmayacaktır. 

 

15. PRİM, TEŞVİK SİSTEMİ VE HEDEFLER 

15.1. KNB, istediği takdirde BAYİleri için prim teşvik sistemi uygulayabilir. Prim teşvik sistemi 

yine  KNB’nin inisiyatifinde BAYİye yazılı olarak bildirilmiş hedefe bağlı olarak verilebilir. 

15.2 KNB’nin koyacağı hedef ve prim teşvik sistemine BAYİ istediği takdirde katılmama hakkını 

saklı tutar. 

16. ÜRÜNLER İLE İLGİLİ TANITIM, PAZARLAMA VE PROMOSYON 

16.1. Ürünler’in satışlarının desteklenmesi amacıyla yürütülecek tüm pazarlama ,satış promosyon, 

reklam ve tanıtım faaliyetleri KNB’ye ait olup pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin uygulama kararı 

KNB’nin inisiyatifindedir. 

16.2. KNB, gerekli ve takdir gördüğü BAYİlerin bölgelerinde, BAYİ ile beraber bölgesel 

pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini BAYİ ile ortak bir şekilde yürütme hakkını saklı tutar.  



XXX Sayfa 5 / 10 BAYİ 
 

16.3 KNB tarafından, BAYİ’sine yapacağı yatırımları, BAYİye ariyet sözleşmesi imzalanarak 

teslim edilecektir. İşbu sözleşmenin feshi halinde BAYİ, ariyet sözleşmesinde belirtilen şartları 

yerine getirecektir.  

 

17. TARAF YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

17.1.KNB, BAYİ’nin sipariş prosüdürlerine uygun teslimatlarını tam, eksiksiz ve belirlenen 

zamanda yapmakla yükümlüdür. 

17.2.BAYİİ, teslim edilen ürünleri KNB’nin marka değerini koruyarak satmaya özen 

gösterecektir.  

17.3.BAYİİ, ürünün satımı sonrası müşteri memnuniyetini ön sırada tutarak, müşterinin her türlü 

şikayet ve ihtiyaçlarını göstermeye özen gösterecektir.   

17.4.BAYİİ, ürünün satışı sonrası ihtiyaç halinde vereceği servis hizmetlerini, aksatmadan, 4077 

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun olarak verecektir.  

17.5.BAYİİ, KNB’nin marka ve ticari değerini ihlal eden, zarar veren her türlü davranışından 

sorumlu olup BAYİ’nin yukarıda sayılı nedenlerle doğacak her türlü zarar ve ziyandan sorumlu 

olduğunu kabul ve beyan ve taahhüt ederler.  

18. GARANTİ PROSEDÜRÜ 

Garanti prosedürü, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanun ile bu Kanun’a 

dayanılarak hazırlanan TRKGM-95/105-106 ve TRKGM-95/116-117 sayılı tebliğler uyarınca 

garanti prosedüründe belirtilen hükümlere bağlı olarak uygulanacaktır. 

 

19. TEMINAT MEKTUBU 

BAYİ, KNB’ye işbu Sözleşmenin imzasından itibaren, Sözleşme ile kurulacak bayilik ilişkisi ve 

KNB tarafından verilecek ürünlerin bedellerinin tahsilini güvence altına almak amacıyla 10 gün 

içerisinde toplam .... tutarlı, kesin, ... süreli ve metni KNB tarafından onaylanmış bir teminat 

mektubunu KNB’in talep etmesi halinde teslim edecektir. Sözleşmenin ilerleyen safhalarında 

KNB ile BAYİ arasında ürün alışverişinin bedelinin teminat mektubu bedelini aşacak olması 

halinde, ilgili sipariş teslim edilmeden aradaki farkı kapatacak ek bir teminat mektubu veya mevcut 

teminat mektubunun iade edilmesi ile birlikte yeni bedelli bir başka teminat mektubu BAYİ 

tarafından KNB’ye, KNB’nin talep etmesi halinde teslim edilecektir. Teminat mektubunun veya 

mektuplarının süresinin bitimine 10 gün kala BAYİ, teminat mektuplarının yeni süreleriyle 

değiştirmekle yükümlüdür. KNB, ancak Sözleşmeden doğan borcun BAYİ ve kefillerden tahsil 

edilememesi halinde ilgili teminat mektuplarından zararını karşılayabilme hakkına sahiptir.  

 

20. DENETİM VE YARDIM 

KNB bayilerin kendi bölgelerinde satışlarını arttırmalarına yardımcı olmak için uygun gördüğü 

bölgelerde çalışmalar yapabilir. BAYİ, bu gibi çalışmaların yapılmasında KNB yetkililerine 

yardımcı olacaktır. 
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KNB BAYİlerinin özellikle teknik standartlara uymalarını sağlamak gayesi ile denetimler yapabilir 

ve BAYİye görüş ve tavsiyelerde bulunabilir. 

 

21. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ 

İş bu Sözleşme ___.___.2019 tarihinde Taraflarca imzalanmıştır ve imza tarihinden itibaren (1) yıl 

süre ile geçerlidir. Taraflardan biri sözleşme süresinin bitiminden 1 ay öncesine kadar diğer tarafa 

yazılı bildirimde bulunmaması durumunda sözleşme süresinin aynı şartlarda 1 yıl daha uzatıldığını 

kabul eder.  

 

22. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Haklı bir sebebi olmaksızın sözleşmenin süresi dolmadan önce sözleşmenin feshi halinde 

sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafın her türlü zararını ödemekten başka ayrıca ……-TL cezai 

şart ödeyecektir. 

 

23. HAKLI SEBEPLERLE FESİH 

BAYİİNİN sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle KNB’nin sözleşmeyi derhal fesih hakkı 

bulunmaktadır. Derhal fesih halinde BAYİİ sözleşmeye aykırı davranışı sebebi ile ŞİRKETİN 

uğradığı tüm zararları ödeyecek ve ayrıca ……..-TL’yi cezai şart olarak ödeyecektir. 

BAYİİNİN hedefleri tutturamaması, hedeflerden hoş görülemeyecek kadar geride kalması, gerekli 

taşıma vasıtalarını almaması ya da bunları standartlara uydurmaması, borçlarını ödemekte 

gecikmesi, rakip ürünlerin satışı veya üretimi ile uğraşması, kendi bölgesi dışında doğrudan veya 

dolaylı olarak aktif ticari politikalar izlemesi, dağıtım ağına veya sözleşme konusu ürünlerin 

imajına zarar verici davranışlarda bulunması ve bu sözleşmenin yüklediği diğer yükümlülükleri 

yerine getirmemesi sözleşmenin feshi için haklı sebep olarak kabul edilir. 

 

24. DİĞER SEBEPLERLE SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Bayiinin ölümü ya da çalışamaz hale gelmesi ve öngörülemeyen diğer nedenler halinde sözleşme 

KNB tarafından feshedilir. Ölüm halinde mirasçılarla devam edip etmemekte KNB tamamen 

serbesttir. 

 

25. MUHTELİF HÜKÜMLER 

25.1. Sözleşmenin Bütünlüğü - Bu sözleşme tarafların gerçek niyetlerini ve iradelerini 

yansıtıp, daha önce bu hususta yapılmış olan yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer. 

 

25.2. Sözleşmenin Değiştirilmesi - İş bu Sözleşme’yi değiştiren her türlü değişiklik yazılı ve 

her iki Tarafça imzalanmış/onaylanmış olmadıkça tarafları bağlamaz.  
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25.3. Sözleşmenin Bölünebilirliği - İşbu Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup; 

hükümlerden herhangi birisi geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal 

Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmeyecektir. 

 

25.4. Mali Yükümlülükler - Bu Sözleşme’nin imzalanmasından dolayı halen mevcut ve ilerde 

çıkabilecek mevzuat gereğince doğmuş ve doğacak her türlü damga vergisi ve/veya geçerli her 

türlü resim ve/veya harçlar BAYİ tarafından ödenecektir. 

 

25.5. Gizlilik – BAYİ ile personeli, Türk Yargı Mercilerinin Kararları saklı kalmak kaydıyla hem 

bu Sözleşme süresince hem de Sözleşmenin sona ermesinden sonra, KNB’nın yazılı izni 

olmaksızın, bu Sözleşme’ye ilişkin hiçbir bilgiyi ve KNB’nın ticari faaliyet ve işlemlerine ilişkin 

bilgileri açıklayamazlar. 

 

 

26. UYGULANACAK HUKUK VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

26.1. İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak ihtilaflar öncelikle Sözleşme hükümlerine göre 
çözümlenir. Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ticaret ve Borçlar 
Kanunu ile sair mevzuatı uygulanır.  
 
26.2. Varlığı ve geçerliği de dâhil olmak üzere, işbu Sözleşme’den ve (olması durumunda) 
eklerinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra 
Müdürlükleri münhasıran yetkilidir. 
 

27. SON HÜKÜM 

27 maddeden ibaret iş bu Sözleşme; tarafların serbest, karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile iki 
orijinal nüsha olarak düzenlenmiş, okunduktan sonra Tarafların istek ve iradelerine uygun olduğu 
anlaşılmış olmakla birlikte, Taraflar’ın usulüne uygun yetkilendirilmiş temsilcileri vasıtasıyla 
……… tarihinde  imzalanmıştır. Taraflar; iş bu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, kabul 
ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin 
geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme Taraflarca iki nüsha olarak 
imzalanmış olup, imzalı bir asıl nüsha KNB’de, imzalı diğer asıl nüsha ise BAYİ’da kalacaktır. 
 

Taraflar yukarıdaki adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği karşı tarafa noter 

kanalıyla yazılı olarak beş (5) iş günü önceden bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların 

geçerli olacağı hususlarında mutabıktırlar. İhbar ve/veya ihtarlar Türk Kanunlarına göre tebliğ 

edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır. 

 
XXX BAYİ 

(*Unvan*) (*Unvan*) 

KEFİL 
(*Adı-Soyadı*) 
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KEFALET (Kefilin el yazısı ile yazılacaktır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEFALET SÖZLEŞMESİ 

 

………………………................. adresinde ikamet eden …………………..........’nın 

……….adresinde mukim ……….tarafından, müşterilere/firmalara satılması için teslim aldığı 

muhtelif malların …………………………den kaynaklanan herhangi bir nedenle zayi olması 

veya mal bedelinin…………………………. tarafından tahsil edilip …… ye teslim edilmemesi 

vs nedenlerle şirketin zarara uğraması halinde onun müteselsil kefili olarak ayrıca protesto 

düzenlenmesine ve mahkeme kararına gerek kalmaksızın …. TL(… Türk Lirası)sine kadar olan 

kısmını şirketin ilk talebinde ödeyeceğimi, iş bu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar 

için İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacağını 

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

  

Adı&Soyadı  : Kendi el yazısı ile yazılacak 

Kefilin Adresi : Kendi el yazısı ile yazılacak 

Kefilin Beyanı : Aşağıdaki metin kefilin el yazısı ile yazılacak 
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Kefil İmzası  : 

Tarih  :Kendi el yazısı ile 

 

 

 “………. tarafından satılması için kendisine teslim edilen muhtelif malların …………………………den 

kaynaklanan herhangi bir nedenle zayi olması veya mal bedellerinin…………………………. tarafından 

tahsil edilip ……. ye teslim edilmemesi vs nedenlerle şirketin zarara uğraması halinde doğan tüm zarar 

borçlarını kapsamak üzere azami … TL(… Türk Lirası)için …../…/…… tarihi itibari ile müteselsil kefil 

olduğumu(zu) ve yükümlülük altına girdiğimi(zi) kabul ve beyan ederim/z.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EŞ MUVAFAKATNAMESİ 

 

………. ‘ye  

 

Eşim……………………………………..’nin  

 

Şirketiniz tarafından satılması için kendisine teslim edilen muhtelif malların 

…………………………den kaynaklanan herhangi bir nedenle zayi olması veya mal 

bedellerinin…………………………. tarafından tahsil edilip ………..ye teslim edilmemesi vs 

nedenlerle şirketin zarara uğraması halinde doğan tüm zarar ve borçlarını kapsamak üzere 
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………………………….. ye azami … TL(… Türk Lirası)için …../…/…… tarihi itibari ile 

müteselsil kefil olmasına ve bu kefalete ilişkin sözleşme imzalamasına, muvafakat ettiğimi beyan 

ve kabul ederim. 

 

 

 

(Metni okudum ve içeriğini kabul ediyorum-Kendi el yazısı ile) 

 

Muvafakat Edenin Adı – Soyadı : Kendi el yazısı ile yazılacak 

Tarih :Kendi el yazısı ile 

İmzası : Kendi el yazısı ile yazılacak 

 

 

 

 

  
 

  
 


