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YETKİLENDİRME SÖZLEŞMESİ 
 

 

İŞLETME ÜNVANI 
 VERGİ NUMARASI    
 TELEFON NUMARASI  
 ADRES 
 ODA SİCİL NO 
 

 

 

 

ADI SOYADI 
 T.C. KİMLİK NO 
 İKAMETGAH 
 TELEFON NUMARASI 
  

 

FİYAT 
 TAŞINMAZ CİNSİ 
 İL 
 İLÇE 
 MAHALLE / KÖY 
 TAPU BİLGİLERİ 
  

 

Yukarıda bilgileri bulunan taşınmazın, 3. maddede yazılı şartlar çerçevesinde kiraya verilmesi ve/veya satılması 

hususunda Mülk Sahibi tarafindan İşletme’ye gerekli yetkinin verilmesi ve bu konuda tarafların hak ve 

yükümlülükleri düzenlenmektedir. 

 
1.Mülk Sahibi, işbu sözleşme süresince taşınmazın satışı ve/veya kiralanması amacıyla pazarlanması hususunda 

hiçbir kişi ya da kuruluşa ayrıca pazarlama yetkisi veremeyeceği gibi bizzat kendisi de satamaz veya 

kiralayamaz. 
 

2. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan reel satış bedelinin 

toplamda%4+KDV tutarı kadardır. Konu taşınmazın satış işlemi için 50.000 TL hizmet bedeli alınacaktır. 
 

3. Mülk Sahibi veya İşletme’nin sözleşmenin herhangi bir sebep göstermeksizin cayması durumunda ve/veya 

sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle kusurlu olan taraf karşı tarafa cezai bedel ödemekle 

yükümlüdür. Bu bedel, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan reel satış bedelinin toplamda %4+ KDV 

tutarı kadardır ve belirlenen hizmet bedelini aşamaz. 

 

 

İŞLETME BİLGİLERİ 
 

MÜLK SAHİBİ / YETKİLİ BİLGİLERİ 

TAŞINMAZ BİLGİLERİ 

GENEL ŞARTLAR 
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4. Sözleşmenin süresi 4 aydır. Sözleşme süresi içinde taraflardan birinin yazılı bildirimde bulunmaması halinde 

sözleşme süresi kendiliğinden üç aylık periyotlar halinde uzayacaktır. 

 
5. İşbu sözleşmenin 2. maddesinde yer verilen bilgilerden İşletme’nin ilgili elektronik sistemlerden veya 

kayıtlardan sağlayamadığı bilgilerde iş sahibinin yazılı beyanı esas alınır. İş sahibinin beyan ettiği bilgilerin 

gerçeği yansıtmamasından İşletme sorumlu değildir. 

 
6. İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
7. İşbu sözleşme iki sayfadan oluşup, iki nüsha halinde düzenlenmiştir. Taraflara birer nüshası tevdi edilmiştir. 
 
8.Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşme’de belirtilen adresleri olarak kabul edilecektir. Taraflar, 

Sözleşme’nin imzasından sonraki adres değişikliklerini birbirlerine 5 gün içerisinde yazılı olarak bildireceklerini, 

bildirmedikleri takdirde, bu “Sözleşme”de belirtilen adreslerine gönderilecek her türlü tebligatın kendilerine 

ulaşmış sayılacağını ve geçerli tebligatın hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler. 

 
ÖZEL ŞARTLAR : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

TARİH: 
 

 

İşletme Sahibi        Mülk Sahibi /Yetkili 
 

 


	ÖZEL ŞARTLAR :

