
 

 

HİZMET ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ 
 
TARAF BİLGİLERİ:  

 
1 - BİRİNCİ İŞLETME:  
Unvanı: 
Yetki Belgesi No: 
Temsile yetkili kişi: 
Adres: 
İletişim bilgileri: 
 
2 - İKİNCİ İŞLETME: 
Unvanı: 
Yetki Belgesi No: 
Temsile yetkili kişi: 
Adres: 
İletişim bilgileri: 
 
3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:  işbu sözleşmenin 4. Maddesinde bilgileri verilmiş olan taşınmazın 
kiralanması/satılması hakkında iş sahibi ile ……… unvanlı işletme arasında yapılmış olan yetkilendirme 
sözleşmesine istinaden tarafların ortak çalışma yürütmesi hakkındadır.  
 
4 - HİZMET ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİNE KONU TAŞINMAZ BİLGİLERİ:  
 
 
 
ADRES  
 
 

CİNSİ   EV          □   APT. DAİRESİ  □    BİNA    □     DEPO   □ 

BÜRO    □   DÜKKAN        □     DİĞER  □        

TAPU BİLGİSİ  İLİ    İLÇE 
   MAHALLE   SOKAK  
   ADA    PAFTA    PARSEL  
   MÜLKİYET ÇEŞİDİ  HİSSE ORANI  
ÖZELLİKLER  ALAN (m2)   ODA SAYISI  
   İNŞAAT TARİHİ   CEPHE  

   ASANSÖR □              OTOPARK □                 Y. HAVUZU □ 

    KALORİFER □            KOMBİ  □  

DOĞALGAZ □                       MAZOT □  

       FUEL-OIL  □                      GÜNEŞ ENERJİSİ  □ 

DİĞER BİLGİLER  
 
 
 
 
5 - HİZMET BEDELİNİN PAYLAŞIMI:  
 
Hizmet bedeli 1.  ve 2. işletme arasında eşit olarak paylaşılacaktır. (*farklı şekilde düzenleme yapılabilir)  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
6 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: 
İşbu sözleşme ……. unvanlı işletme ile iş sahibi arasında yapılmış olan yetkilendirme sözleşmesinin süresi 
kadardır.  
 
7 - YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
a. İşletmeler, sözleşme süresince söz konusu gayrimenkulün satışı/kiralanması amacıyla her türlü imkanı 
kullanmakla yükümlüdür.  
b. İşletmeler potansiyel alıcılara/kiracılara ulaşmak için her tür gayreti göstermekle, işini basiretli bir 
tüccar özeninde yerine getirmekle, alıcılara/kiracılara sözleşmeye konu gayrimenkul hakkında gerçeğe aykırı, 
yanıltıcı ve aldatıcı beyanlarda bulunmamakla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesinde 
belirtilmiş olan, “Taşınmaz Ticaretinde Uygulanacak İlke ve Kurallar”a uymakla yükümlüdür.  
c. Sözleşme konusu gayrimenkulün satışı/kiralanması amacıyla kullanılacak her türlü pazarlama aracı 
(ilan, reklam vs.) ve alıcıya/kiracıya göstermek için gereken ulaşım masrafları masrafları yapan işletmeye aittir.  
d. İş sahibi ile yetkilendirme sözleşmesi yapmış olan …. unvanlı işletme işbu hizmet ortaklığı 
sözleşmesinin düzenlendiği gün iş sahibine bilgi vermek ve imza tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde iş 
sahibine göndermekle yükümlüdür.  
 
 
İşbu hizmet ortaklığı sözleşmesi ……/……/……… tarihinde, birer nüshası taraflarda kalacak ve bir nüshası iş 
sahibine gönderilecek şekilde 3 nüsha olarak düzenlenmiştir.   
 
 
1.İşletme         2. İşletme   
 
 


