
KİRALIKLARDA  YETKİ BELGESİ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR
Emlak Kom�syoncusu (Tellal)
Adı, Soyadı-Ünvanı    : ................................................................................................................................................
Adres� : ................................................................................................................................................
S�c�l Numarası            : ................................................................................................................................................
(Bu sözleşme süres�nce "Tellal" ; "Emlak Kom�syoncusu" olarak anılacaktır.)

K�raya Veren / Yetk�l�s�
Adı Soyadı-Ünvanı     : ................................................................................................................................................
Adres� : ................................................................................................................................................
Telefonu : ................................................................................................................................................

SÖZLEŞMENİN KONUSU
Aşağıda b�lg�ler� bulunan taşınmazın, 3. maddede yazılı şartlar çerçeves�nde k�raya ver�lmes� ve k�ra sözleşmes�n�n 
hazırlanması �mkanın sağlanması hususunda Emlak Kom�syoncusuna gerekl� yetk�n�n ver�lmes� ve bu konuda tarafların hak ve 
yükümlülükler�
Taşınmazın Adres�      : ................................................................................................................................................

C�ns� ve Özell�kler�      : ................................................................................................................................................

SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI
A- Emlak Kom�syoncusu, 2. Maddede açık adres� bel�rt�len taşınmaza, aşağıda k�ra şartları �le k�racı bulmak ve k�raya veren �le
karşı karşıya gelmeler�n� sağlamayı yükümlen�r. Emlak Kom�syoncusu, bu h�zmet� b�zzat yürüteceð� g�b� b�r baþka Emlak
Kom�syoncusu �le de ortak hareket edeb�l�r. K�raya veren�n talep ett�ğ� şartlar ve özell�kler:
a) K�ra Bedel�              : ....................................................................... ( ...................................................................... )
b) Güvence Bedel�      : ....................................................................... ( ...................................................................... )
c) Peş�nat : ....................................................................... ( ...................................................................... )
d) Yıllık artış  oranı     : ................................................................................................................................................

B) K�racı adayında aranılacak başlıca özell�kler : ............................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................................
C- Sözleşmen�n süres� ................. aydır. Sözleşme süres� �ç�nde taraflar, -mücb�r sebepler dışında sözleşmey� tek yanlı olarak 
feshedemezler. K�raya veren, henüz süre dolmadan sözleşmey� tek yanlı olarak feshederse bu takd�rde; Emlak 
Kom�syoncusuna, �şbu sözleşmede yazılı k�ra bedel� üzer�nden b�r aylık k�ra bedel� kadar b�r meblağı derhal ödemey� kabul ve 
taahhüt eder.
D- Taraflar, sözleşme b�t�m�nde 15 gün önces�ne kadar, karşı tarafa sözleþmen�n yen�lenmeyeceğ�n� yazılı olarak �hbar
etmed�kler� takd�rde, sözleşme aynı koşullarla ve C Fıkrasında bel�rt�len süre kadar yen�lenm�ş olur.
E- K�raya veren, �şbu sözleşme süres�nce taşınmazın k�raya ver�lmes� amacıyla pazarlanması �ç�n başka h�çb�r k�ş� veya
kuruluşa yetk� veremeyeceğ� g�b� b�zzat kend�s� de k�raya veremez. Aks� halde k�raya veren, sözleşmede bel�rt�len k�ra bedel�n�n
üzer�nden b�r k�ra bedel� oranındak� b�r meblağı, Emlak kom�syoncusuna ödemey� kabul ve taahhüt eder.
F- K�raya veren, Emlak kom�syoncusunun; sözleşmedek� özel ve genel şartlar çerçeves�nde bulup önerd�ğ� k�racı adayı �le k�ra
sözleşmes� yapmaktan �mt�na ederse; k�ra sözleþmes�n�n yapılması �mkanını sağlamış olmakla görev�n� tamamlamış bulunan
Emlak Kom�syoncusuna; sözleşmede bel�rt�len k�ra bedel� üzer�nden b�r aylık k�ra bedel� oranındak� b�r meblağı, "Tellal�ye ücret�"
olarak ödemey� kabul ve taahhüt eder.
G- Emlak Kom�syoncusunun, bulup k�raya verene önerd�ğ� k�racı adaylarına �l�şk�n değerlend�rmen�n sözleşmen�n b�t�m tar�h�n�
aşması hal�nde, bu konuda k�raya veren�n cevabını b�ld�r�nceye kadar geçecek süre, sözleşme süres� �ç�nde sayılır ve bu halde
de sözleşme koşulları aynen uygulanýr.
H- Emlak kom�syoncusunun �şbu sözleşmeden doğacak alacaklarının zamanında ödenmemes� hal�nde aylık %10 temerrüt fa�z�
uygulanır.
- İşbu sözleşmede þayet mal sah�b� b�r vek�lle (Yetk�l�yle) tems�l ed�lm�şse vekalete dayalı yetk�n�n varlığı ve geçerl�l�ğ�n� "vek�l" 
olduğunu beyan eden k�ş� �spat etmek zorundadır. Yetk�s�z tems�l veya vekalet�n hükümsüzlüğü g�b� hallerde �şbu sözleşme �le 
Mal sah�b�ne yüklen�len bütün borçlar ve sorumluluklar vekaleten �mza koyan k�ş�ye a�tt�r.
l- İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, -şayet taraflarca "tahk�m anlaşması" yapılmamışsa- Turgutlu 
Mahkemeler� ve İcra Da�reler� yetk�l�d�r.
J- Tahk�m Anlaşması : ............................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................................
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K- İşbu sözleşme ................... nüsha düzenlenm�ş olup; taraflarca b�rer nüshası tevd� ed�lm�þt�r. ......./......./202.....
KİRAYA VEREN EMLAK KOMİSYONCUSU
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Emlakçıların sözleşme kullanımları T .S. 11816 standardının 1.1.1. maddes� gereğ� zorunlu kılınmıştır .

İşbu Belge 08.07.2003 Tar�h ve 25162 Sayılı Resm� Gazete'de Yayınlanan TS 11816 ''Emlak Kom�syonculuğu H�zmetler�- Genel Kurallar''
Standardı Uyarınca Turgutlu T�caret ve Sanayi Odası Üyeler�n�n Kullanımı İç�n Hazırlanmış Olup Çoğaltılması ve Bastırılması Yasaktır .


