
TEKNİK HİZMET SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 : İş bu sözleşme aşağıda tüm detayları belirtilen İTHALATÇI ………….. ……………..Şti
( Bundan böyle İTHALATÇI olarak anılacaktır ) ile ……………………….Şti. ( Bundan böyle BÖLGE 
BAYİİ olarak anılacaktır.) arasında ….. / ….. / 20…. Tarihinde akdedilmiş olup sözleşme şartları 
aşağıdaki hükümleri kapsamaktadır.

İTHALATÇI BİLGİLERİ
FİRMA DI
YETKİLİ KİŞİ AD SOYAD
ADRES

VERGİ DAİRESİ
CEP TELEFONU
FAX

BÖLGE BAYİ BİLGİLERİ
FİRMA DI
YETKİLİ KİŞİ AD SOYAD
ADRES

VERGİ DAİRESİ
CEP TELEFONU
FAX

sözleşmede ürün olarak anılacaktır.

etiket üzerinde belirtilen amaçlar dışında teknik olarak kullanım tavsiyesinde bulunmayacağını garanti
eder.

02.09.2004 tarih ve 25571 sayılı yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde, 3. maddede belirtilen
coğrafi bölgelerde bölge müdürlüğü oluşturarak bu bölge müdürlüklerinde Bitki Koruma Mezunu veya 
bu alanda en az 2 yıl iş deneyimine sahip 1 (bir) Ziraat Mühendisi çalıştırmak zorundadır.

çıdan yardım talep eder, pazarda son kullanıcıların ürün ile ilgili şikayet ve önerilerini ithalatçıya en 
kısa sürede bildirir.

ma raporunu ürünün aktif satış dönemleri olan her yılın Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve 
Nisan aylarının son günleri yazılı olarak ithalatçıya sunmak zorundadır.

lerde meydana gelebilecek değişikliği en geç 15 gün içerisinde taraflar birbirlerine bildirmek zorundadır.
Adres değişiklikleri bildirilmediği takdirde yapılacak her türlü tebligatın icra iflas kanunu 21. madde ve

sona ermesinden sonra, her zaman taraflar iş ilişkisi nedeniyle edinmesi muhtemel bilgi ve belgeleri
kısmen veya tamamen özel veya tüzel kişilere açıklayamaz.

kabul eder.

iş bu sözleşmenin taraflarına verilmiştir.

İTHALATCI BÖLGE BAYİİ
İsim - Kaşe - İmza İsim - Kaşe - İmza

MADDE 2 : Bu sözleşmede bahsi geçen ürünler …………………..( Ticari isimleri ) ………………..

MADDE 3 : Bölge Bayii; Sözleşmenin 2. maddesinde kullanım amacı açık olarak belirtilen ürünün

MADDE 4 : Bölge Bayii nin çalışma bölgeleri Marmara , Karadeniz ve Ege bölgeleridir.
MADDE 5 : Bölge Bayii 2. maddede açık olarak tanımlanan ürünün 4. maddede belirtilen coğrafi
bölgelerinde tüm teknik hizmet, tanıtım, yayım ve danışmanlık aktivitelerinden sorumludur.
MADDE 6 : Bölge Bayii ithalatçı adına Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü

MADDE 7 : Bölge Bayii kendi bölge sınırları içindeki ürün ile ilgili her türlü şikayetleri yerinde değerlen-
dirir ve müşteri memnuniyetini sağlamak için gereken her türlü tedbiri alır.Gerekirse bu konuda ithalat-

MADDE 8 : Bölge Bayii ürünün teknik tanıtım, yayım, pazar bilgileri ve gelişmeleri içeren Teknik çalış- 

MADDE 9 : Tarafların sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adresleri, kanuni ikametgahlar olup, adres-

tebligat kanununun 35. madde hükmü doğrultusunda muteber olacağını şimdiden kabul ve taahüt eder.
MADDE 10 : İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Devamı süresince veya

MADDE 11 : Tarafların anlaşmazlık durumlarında karşılıklı iyi niyet kuralları çerçevesinde çözülmeye
çalışacaktır.Çözüm bulunamazsa Antalya Mahkemeleri ve İcra dairelerinin yetkili kılındığını taraflar

Bu sözleşme toplam 11 (Onbir) maddeden ibaret olup 2 (İki) sayfadan oluşmuş, 2 (İki) nüsha olarak
düzenlenmiş ve taraflarca okunarak itirazsız olarak kabul edilerek imza altına alınmıştır.Her bir suret 
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