
SATILIKLARDA YETKÝ BELGESÝ SÖZLEÞMESÝ

1- TARAFLAR
Emlak Komisyoncusu (Tellal)
Adý, Soyadý-Ünvaný    : ................................................................................................................................................
Adresi                        : ................................................................................................................................................
Sicil Numarasý            : ................................................................................................................................................
(Bu sözleþme süresince "Tellal" ; "Emlak Komisyoncusu" olarak anýlacaktýr.)

Taþýnmaz Sahibi / Yetkilisi
Adý Soyadý-Ünvaný     : ................................................................................................................................................
Adresi                        : ................................................................................................................................................
Telefonu                     : ................................................................................................................................................
(Bundan sonra "Satýcý" olarak anýlacaktýr.)

SÖZLEÞMENÝN KONUSU
Aþaðýda bilgileri bulunan taþýnmazýn, üçüncü kiþilere satýþý konusunda vereceði tellaliye hizmetine iliþkin olarak, Emlak 
Komisyoncusuna yetki verilmesi ve bu konuda taraflarýn hak ve yükümlülükleri
Taþýnmazýn Adresi      : ..........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Tapu Bilgileri : ..........................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

SÖZLEÞMENÝN ÞARTLARI
A- Emlak Komisyoncusu, Yukarýda bilgileri verilen taþýnmazýn; ..................................................................................................... 
(...........................................) Bedel ile satýþý konusunda müþteriyi bulmayý yükümlenir. Emlak Komisyoncusu, bu hizmeti bizzat 
yürüteceði gibi bu konuda bir baþka Emlak Komisyoncusu ile de ortak hareket edebilir.
B- Satýcý, Emlak Komisyoncusuna bu hizmet karþýlýðýnda (A fýkrasýnda) gösterilen satýþ bedelinin %2'si oranýnda "Tellaliye 
ücreti" ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
C- Sözleþmenin süresi .................. aydýr. Sözleþme süresi içinde taraflar, sözleþmeyi - mücbir sebepler dýþýnda sözleþmeyi tek 
taraflý olarak feshedemezler. Satýcý, sözleþmeyi süre dolmadan tek yanlý olarak feshederse, Emlak Komisyoncusuna, 
sözleþmede yazýlý satýþ bedeli üzerinden %4 oranýnda bir meblaðý ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
D- Taraflar, sözleþme bitiminde 15 gün öncesine kadar, sözleþmenin yenilenmeyeceðini yazýlý olarak karþý tarafa ihbar 
etmedikleri takdirde, sözleþme ayný koþullarla ve C Fýkrasýnda belirtilen süre kadar yenilenmiþ olur.
E- Satýcý, iþbu sözleþme süresince taþýnmazýn satýþý amacýyla pazarlanmasý hususunda hiçbir kiþi ve kuruluþa ayrýca pazarlama 
yetkisi veremeyeceði gibi bizzat kendisi de satamaz. Aksi halde satýcý, sözleþmede belirtilen satýþ bedelinin %4'ü oranýndaki 
meblaðý Emlak Komisyoncusuna ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
F- Satýcý, Emlak komisyoncusunun; sözleþmedeki özel ve genel þartlar çerçevesinde bulup önerdiði alýcý adayýna satýþý 
yapmaktan imtina ederse; satýþ sözleþmesinin yapýlmasý imkanýný hazýrlamakla görevini tamamlamýþ bulunan Emlak 
Komisyoncusuna; yukarýda belirtilen satýþ bedelinin %4'ü oranýnda bir meblaðý, "Tellaliye ücreti" olarak ödemeyi kabul ve 
taahhüt eder.
G- Sözleþme süresi içerisinde, Emlak Komisyoncusunun, bulduðu alýcý adaylarýna iliþkin olarak satýcýya yaptýðý tekliflerin 
deðerlendirilmesinin sözleþmenin bitim tarihini aþmasý halinde; satýcýnýn bu konuya iliþkin cevabý bildirilinceye kadar geçecek 
süre, sözleþme süresi içinde sayýlýr ve bu halde de sözleþme koþullarý aynen uygulanýr.
H- Hisseli taþýnmazlarda aþaðýda imzasý bulunan paydaþ / paydaþlar, diðer paydaþlarýn muvafakatýný aldýklarýný en baþta beyan 
etmiþ olmakla; paydaþlarýn herhangi birisinin sözleþmenin icrasýna engel çýkarmasý halinde, sözleþmeden doðan "Tellaliye 
ücreti" dahil tüm sorumluluklarý yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
I- Emlak komisyoncusunu Ýþbu sözleþmeden doðacak alacaklarýnýn zamanýnda ödenmemesi halinde aylýk %10 temerrüt faizi 
uygulanýr.
J- Ýþbu sözleþmede þayet mal sahibi bir vekile (yetkiliyle) temsil edilmiþse vekalete dayalý yetkinin varlýðý ve geçerliliðini "vekil" 
olduðunu beyan eden kiþi ispat etmek zorundadýr. Yetkisiz temsil veya vekaletin hükümsüzlüðü gibi hallerde iþbu sözleþme ile 
mal sahibine yüklenilen bütün borçlar ve sorumluluklar vekaleten imza koyan kiþiye aittir.
K- Ýþbu sözleþmeden doðacak uyuþmazlýklarýn çözümünde, -þayet taraflarca "tahkim anlaþmasý" yapýlmamýþsa Alanya 
Mahkemeleri ve Ýcra Daireleri yetkilidir.
L- Tahkim Anlaþmasý ..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................
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M- Ýþbu sözleþme ................... nüsha düzenlenmiþ olup; taraflarca birer nüshasý tevdi edilmiþtir.                    ......./......./201.....

SATICI EMLAK KOMÝSYONCUSU
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Emlakçýlarýn sözleþme kullanýmlarý T.S. 11816 standardýnýn 1.1.1. maddesi gereði zorunlu kýlýnmýþtýr.

Ýþbu Belge 08.07.2003 Tarih ve 25162 Sayýlý Resmi Gazete'de Yayýnlanan TS 11816 ''Emlak Komisyonculuðu Hizmetleri- Genel Kurallar''
Standardý Uyarýnca Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý Üyelerinin Kullanýmý Ýçin Hazýrlanmýþ Olup Çoðaltýlmasý ve Bastýrýlmasý Yasaktýr.
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