
 
 

 

    DANIŞMAN TAAHHÜTNAMESİ 
Eskidji Gayrimenkul Pazarlama A.Ş (Eskidji Gayrimenkul), çalışma prensipleri ve 
kurallarına uyulması konusunda çok duyarlı olduğunu bildirdiğinden,                            
Eskidji .................................................................... Bölge Ortaklığı (Bölge Ortağı) ile 
................/............/............ tarihli başladığım ticari ilişkide;    

1. Ekte örneği bulunan Eskidji Gayrimenkul Anayasası'na uyacağımı, 
2. Bölge Ortağı sahibi, Eskidji Bölge Ortaklığı Sistemi ve Eskidji Gayrimenkul ile sürekli 

işbirliği içinde olacağımı, 
3. Eskidji markası ile haksız rekabet yaratacak ticari faaliyet ve çalışmalardan uzak 

duracağımı, 
4. Reklam ve tanıtım faaliyetlerimi operasyon@eskidjigayrimenkul.com'a bildireceğimi ve 

Eskidji Gayrimenkul'den onay almadan işlem yapmayacağımı,  
5. Müşteriler ile uyuşmazlık yaşanması halinde yasal yollara başvurmadan önce 

operasyon@eskidjigayrimenkul.com'a bildireceğimi ve Eskidji Gayrimenkul'den onay 
almadan işlem yapmayacağımı, 

6. Ticari faaliyetim için kullandığım telefonumu açarken "Eskidji Gayrimenkul" karşılama 
mesajını kullanacağımı ve tüm ticari faaliyetlerim sırasından teamüllere uygun olarak 
müşteri odaklı çalışacağımı, 

7. Mesai saatlerimde, müşteri karşında Eskidji Gayrimenkul'ün kartvizit, yaka kartı, rozet ve 
benzeri materyalleri kullanacağımı ve kılık kıyafetimin marka imajına uygun olmasına 
dikkate edeceğimi,    

8. Diğer aracı kuruluşlarla/emlak ofisleriyle yapılacak çalışmalarda ekte yer alan Eskidji 
Komisyon Paylaşım Sözleşmesini imzalayacağımı ve sözleşmede belirlenen prensiplerle 
iş birliğimi devam ettireceğimi, 

9. Sözleşmeli ya da sözleşmesiz tüm gayrimenkul ve müşteri portföyümü en geç 36 saat 
içinde Eskidji Gayrimenkul Yönetim Sistemi yazılımına (GYS- gys.eskidjigayrimenkul.com) 
güncel olarak kaydedeceğimi ve süresinde bilgi girişi yapılmayan her bir portföy için 
500,00 TL cezai şartı ticari ilişkide bulunduğum Bölge Ortağı'na ödeyeceğimi,  

10. Satış ve kiralama işlemlerimin gerçekleşmesini takiben en geç 36 saat içinde Eskidji 
Gayrimenkul Yönetim Sistemi yazılımına (GYS- gys.eskidjigayrimenkul.com) beyan 
edeceğimi,  süresinde beyan edilmeyen satış ve kiralamalarda, her bir işlem başına 
5.000,00 TL (Beşbin) cezai şartı ticari ilişkide bulunduğum Bölge Ortağı'na ödeyeceğimi,  

11. Eskidji Gayrimenkul tarafından yukarıda belirtilen ve diğer tüm çalışma prensiplerini 
açıklamış ve bilgilendirme yapmış olduğundan, her koşul altında bu çalışma prensiplerine 
genel teamüllere uyacağımı taahhüt ederim. Uymadığım taktirde yukarda belirlenen özel 
cezai şartlar dışında ve ek olarak Eskidji Gayrimenkul ve birlikte çalıştığım Bölge 
Ortağı'nın uğrayacağı müspet ve menfi tüm zararlarını ve manevi zararlarını ilk talep 
tarihinde tazmin edeceğimi beyan ve  taahhüt ederim.   

Ekler: Danışman nüfus cüzdanı, ikametgâh örnekleri.                                                                                 
Eskidji Komisyon Paylaşım Sözleşme örneği.(Form N: 011)                                                                                           
Eskidji Anayasamız, 

Beyanda bulunan Danışman Ad-Soyad - imza 


