
                             GAYRİMENKUL YETKİ SÖZLEŞMESİ 

 

 

                                                      

MÜŞTERİ  (SATICI)  BİLGİLERİ 

Adı - Soyadı    : …………………………………………………………………………  

e-posta             : ....…………....………............................................................................ 

Adresi              : ………..……………………………...………………………………… 

Telefon – Faks : …………………………………………………………….....................   

Gsm   : …..……………..….……….…  

GAYRİMENKULE  AİT  BİLGİLER 

Adres : 

…………………………………………………….………….………………………………………………………… 

Cins  : ………………   Pafta : …………..   Ada : ……….….....    Parsel : .…….……….    

M2  : …………….…....................   

Özellikler: 

………………………………………………………………………………………………………………..…..… 

………………………………………………………………………………………………………………………...…

……… 

YAPILACAK  İŞLEME  AİT  BİLGİLER 

Minimum Satış Bedeli   :…………..........................                  

Maksimum Satış Bedeli  :…………..…………………………... 

Hizmet Bedeli                : %2 (iki) +KDV                                Ödeme Şekli :  Satış anında peşin 

 

1.KONU: Müşteri ile …………………………………………………………………………., yukarıda belirtilen 

gayrimenkulün satışına aracılık edilmesi için aşağıda belirtilen şekilde anlaşmışlardır. 

2.TANITIM YETKİSİ : ……………………………………………, Gayrimenkul ile ilgili olarak, satış işlemi 

amacıyla masrafı kendisine ait olmak üzere basın ve sair medyaya ilan vermek, internet sitelerinde yayınlamak 

suretiyle tanıtım faaliyetlerinde bulunmak hakkına sahiptir. Müşteri,  …………………………………………’e bu 

sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Gayrimenkule daima giriş imkanı tanımayı 

kabul ve taahhüt eder. 

3.MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ :  

• ……………………………………………........’e işbu sözleşme ile özel yetki verildiğinden Müşteri, Gayrimenkul 

ile ilgili olarak kendisine gelen tüm başvuruları ………………………………………e bildirmeyi peşinen beyan, 

kabul ve taahhüt eder. 

• Müşteri …………………………………………………………….’ün bulduğu ve işbu sözleşme şartları dahilinde 

taşınmazın satış koşullarını kabul eden alıcı ile satış işlemini gerçekleştirmeyi peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. 

•  Müşteri, Sözleşme süresince ve sürenin sona ermesinden sonra  90 (doksan) gün içerisinde 

………………………………………………’ün temsil ettiği, kendisine tanıştırdığı, bulduğu veya gönderdiği kişi 

veya kuruluşlarla …………………………………….’ün onayı olmadan taşınmaza ilişkin satış ve satış vaadi işlemi 

yapmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. 

4. SÜRE: İşbu Sözleşme Müşterinin imzası tarihinde yürürlüğe girer ve taraflarca uzatılmadığı takdirde bu tarihten 

itibaren 90 gün sonunda kendiliğinden sona erer.  

5. Taraflar arasında  .…./…../…...… tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilen işbu sözleşme yukarıdaki hükümler ve 

bu sözleşmeye eklenecek ekler (var ise) ile birlikte geçerli olmak üzere taraflarca kayıtsız şartsız kabul edilmiş olup 

sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul  Pendik  Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

6. Mahallinde değer artırıcı veya eksiltici sebepler ve şartlar doğarsa, satış bedeli tekrar tesbit edilecektir . 

 

                        Müşteri İsim – İmza                                                                             İmza :  

                    

 
                 


