
 
İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi  

 
Sözleşme tarafları 

 
1.Vladimír Zelina,doğum no’su:621108/0579,pasaport no’su:………………………… 
 
2…………………..doğum no’su:……………...,pasaport no’su:………………………… 
 
 
 

1. 
Sözleşme konusu 

İşbu İşbirliği Çerçeve Sözleşmesinin konusu Türkiye dâhilinde bulunan fotoğraf standı kiralaması, 
işletmesi ile ilgili işbirliği ve sonraki kar paylaşımıdır.  
 

2. 
Sözleşme süresi 

Her iki sözleşme tarafının imzaladığı tarihte sözleşme yürürlüğe girer, süresiz olarak düzenlenir ama 
minimal süresi beş yıldır. Süre bittikten sonra her iki taraf yazılı sözleşme eki aracılığıyla sözleşmeyi 
feshedebilir. Fesih ihbar süresi bir yıldır, diğer sözleşme tarafına fesih bildirildiği aydan müteakip ayın 
birisi ihbar süresinin başlangıcıdır.  
 

3. 
Ödeme şartları 

İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilmiş faaliyetlerden kaynaklanan kar paylaşımı, her iki tarafın 
onayladığı yıllık bilanço bilgileri üzerine yapılacaktır. İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilmiş 
faaliyetler ile ilgili tüm giderleri düşürdükten sonra %50 ile %50 oranı ile kar paylaşımı 
gerçekleşecektir. Vladimír Zelina’ya ait tüm para onun tarafından belirlenecek Türkiye’deki banka 
hesabına her sözleşme yılında en geç 15.11. tarihine kadar aktarılacaktır. Hesap numarası: 

4. 
Sözleşme cezaları 

Bilanço veya stant kira ücreti ile alakalı doğru olmayan bilgiler veya kimlik bilgileri değiştirilmesi 
sebebiyle bir taraf işbu sözleşme şartlarını yerine getirmediği halde diğer tarafın .........,- EUR 
tutarında cezayı uygulamaya hakkı vardır. 

5. 
Diğer hükümler 

Sözleşme tarafları beş yıl boyunca işbu sözleşmenin düzenli olarak yerine getirilmesini sağlayan 
temsilcisini seçer. 
 
Beyefendi Vladimír Zelina tarafına: 
 
Beyefendi ………………………..  tarafına: 
 
 
 
Yer: Alanya 
Tarih: 
 
 
---------------------------------------      -------------------------------------------- 

       Vladimír Zelina 
 



 
 

İşletim sözleşmesi 
 
 
 

1. Vladimír Zelina,doğum no’su:621108/0579,pasaport no’su:……………………… 
 
2…………………..doğum no’su:……………...,pasaport no’su:………………………… 
 
 

1. 
Sözleşme konusu 

İşbu sözleşmenin konusu Türkiye dâhilinde bulunan fotoğraf standı kiralaması, işletmesi ile ilgili 
işbirliği ve sonraki 2013 yılın kar paylaşımıdır.  

 
 

2. 
Sözleşme süresi 

Sözleşme taraflarının ikisi tarafından imzalandığı tarihte sözleşme yürürlüğe girer, 2013 dönemi için 
düzenlenir. 
 

 
3. 

Ödeme yükümlülükleri 
İşbu sözleşme imzalaması ile …………………………………… beyefendi 2013 yılının fotoğraf standı 
ücreti olan ………………… tutarını Zelina Vladimír beyefendiden teslim aldığını tasdik etmektedir. 
Söz konusu tutarı teslim ederken …………………………………… beyefendi otel ve fiyat içeren 
sözleşme tasarısını sundu. İşbu sözleşmeyi yerine getireceğini taahhüt eder. 

 
 

4. 
Ödeme şartları 

İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilmiş faaliyetlerden kaynaklanan kar paylaşımı, her iki tarafın 
onayladığı yıllık bilanço bilgileri üzerine yapılacaktır. İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilmiş 
faaliyetler ile ilgili tüm giderleri düşürdükten sonra %50 ile %50 oranı ile kar paylaşımı 
gerçekleşecektir. Vladimír Zelina’ya ait tüm para onun tarafından belirlenecek Türkiye’deki banka 
hesabına en geç 15.11.2013 tarihine kadar aktırılacaktır. Hesap numarası: 

 
 
Yer: Alanya 
Tarih: 
 
 
 
 
---------------------------------------      -------------------------------------------- 

      Vladimír Zelina 


