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finansal açıdan ayrı ve bağımsız kuruluşlar olan franchisor ve Farnchisee’lerine bireysel           
 

 
Franchisee, belli bir süre ile sınırlı olarak ve bir mali bedel karşılığında franchisor’ın ticari              
adını veya markasını, know-how’ını iş görme ve teknik yöntemlerini, iş görme sistemini ve             
diğer sınai ve fikri mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu             
amaçla yapılan yazılı bir franchising anlaşmasının süresi ve kapsamı içinde, devamlı alacağı            
ticari ve teknik destek ile üstlenir.   
   
2- Franchisor:Kendisi ve bireysel Farnchisee’lerinden oluşan Franchise sisteminin kurucusu         
ve uzun vadeli koruyucusudur. Bu sözleşmede anıldığında “YENY ELEKTRONİK SPOR          
MERKEZLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” olarak anlaşılır.   
   
3- Franchisee:Bir mali bedel karşılığında, franchisorun markasını, iş görme ve teknik           
yöntemlerini, işbu anlaşma, şart, süre ve kapsamı içinde satın alan kişi veya kişiler veya              
kurumdur.  
   
4- Marka:Franchisor’un tescilli markası olan “YENY E-SPOR” olarak anlaşılır.   
   
5- Yeny E-spor Express: Müşteri hizmetine sunulan bilgisayar sayısı 0 ila 49 arasında olan              
“YENY E-SPOR” tabelalı ve elektronik oyun faaliyetlerinin yapıldığı iş yeri olarak anlaşılır.   
   
6- Yeny E-spor Merkezi: Müşteri hizmetine sunulan bilgisayar sayısı 50 ila 99 arasında olan              
“YENY E-SPOR” tabelalı ve elektronik oyun faaliyetlerinin yapıldığı iş yeri olarak anlaşılır.   
   
7- Yeny E-spor Arena: Müşteri hizmetine sunulan bilgisayar sayısı 100 ila 149 arasında             
olan “YENY E-SPOR” tabelalı ve elektronik oyun faaliyetlerinin yapıldığı iş yeri olarak            
anlaşılır.   
 
8- Sözleşmenin Başlangıcı: Marka bedelinin ödenme tarihi, sözleşmenin başlangıç tarihi          
olarak kabul edilir.   
 
9- Sözleşme Süresi:   
Sözleşme süresi, başlangıç tarihinden itibaren 5 yıldır. 5 yıl sonunda taraflarca yeni bir             
sözleşme imzalanmaması halinde Franchisee, Franchisor’un “YENY E-SPOR” adlı        
markasını kullanma hakkını kaybedecek ve markayı kullanmayacaktır.   
   
10- Marka Bedeli:   
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1- Franchising:Bir mal ve/veya hizmet ve/veya teknoloji pazarlama yöntemidir. Yasal ve

olarak işlerini kendi sistemine uygun olarak yürütme hak ve yükümlülüğünü verir.



 
Franchisee, Franchisor’un “YENY E-SPOR” adlı markasını;   
   

1. Yeny E-spor Express(0-49 bilgisayarlı iş yeri) olarak kullanmak istemesi halinde          
50.000,00 TL.+KDV,   

2. Yeny E-spor Merkezi(50-99 bilgisayarlı iş yeri) olarak kullanmak istemesi halinde          
100.000,00 TL.+KDV,   

3. Yeny E-spor Arena(100-149 bilgisayarlı iş yeri) olarak kullanmak istemesi halinde          
250.000,00 TL.+KDV,   

   
Marka bedelini iş bu sözleşmenin imza tarihinde ödeyecektir.   
   
11- İş bu sözleşme ile Franchisor, Franchisee’ın 1 ay içinde bulacağı ve “YENY             
E-SPOR” markası ile işleteceği iş yeri adresinin 5(beş) km(kilometre) çevresinde 5 yıl süre             
ile başka kimseye Franchising vermeyeceğini taahhüt edecektir. 
   
12- Franchisor, Franchisee’in “YENY E-SPOR” markası ile işleteceği iş yerinin faaliyete           
başlaması için gerekli demirbaşların (Bilgisayar, masa, koltuk, klawye Mouse vb. eşya,           
donanım ve ekipman) satın alınması, iş yerinin dizaynı ve çalışma ruhsatının alınması            
konusunda danışmanlık verecektir.   
   
13- Franchisor, İşçi ücretleri franchisee’ye ait olmak üzere, Franchisee’in tüm personeline           
bir ay süreli eğitim verecektir. 
   
14- Franchisor, gerektiğinde franchisee‘nin ürün bazındaki problemlerine anında çözüm         
getirecektir. 
   
15- Franchisor, Franchisee’e özel bilgisayar programı ve satış konusunda eğitim          
verecektir. 
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