
 

 
 
 

                                                                           
 

MÜZAYEDE KONSİNYE ESER SÖZLEŞMESİ 
Sözleşmenin tarafları. 

 
 

__________________________________ 
(Mal sahibi) 

ve – 
1001 MÜZAYEDE 

 
 
Taraflar tarafından kabul edilen antlaşmalar ve mütabakatlar aşağıdaki gibidir: 
 
1. Tanımlanmış Terimler: 

“müzayede” 1001 Müzayede tarafından organize edilecek açık artırma 
“alıcı” açık artırmadaki eşyalara en yüksek teklif vermeyi başarmış kişi, firma veya kurum ya da mevzubahis kurumu 
temsil eden temsilci 
“alıcı komisyonu”   alıcı tarafından 1001 Müzayede’ye,  1001 Müzayede tarafından belirlenen, çekiç fiyatı 
üzerinden ödenen tutar 
“satış komisyonu” mal sahibi tarafından 1001 Müzayede’ye ödenecek komisyon oranları aşağıdaki gibidir: 

%10 : Değeri 2500 TL veya daha fazla olan eşyalar için 
%20 : Değeri 500 TL ve 2499 TL arasında olan eşyalar için 
%30 : Değeri 500 TL’ın altında olan eşyalar için  

 
“çekiç fiyatı” 1001 Müzayede’nin ürünü alıcıya sattığı fiyat. 
“eşyalar” müzayede de satılacak malları temsil eder. 
“lot” müzayedede satılacak her şeyin tek tek sıralandırılması veya birkaçından bir grup oluşturulmasıdır. Lotun 
yanında yer alan numara ise; o Lot’un, müzayedede kaçıncı sırada satılacağını belirtir. 
“satış geliri” Mal sahibine 1001 Müzayede tarafından ödenecek net tutar. Alıcı tarafından kabul edilen çekiç 
fiyatından satış komisyonu ve/veya 1001 Müzayede’nin ilişkili firmalarına ödenecek komisyonlar çıkarılarak elde 
edilir. 
“satılabilir değer” bir lot üzerinde satıcı ve 1001 Müzayede tarafından belirlenen asgari satış değeri. Bu değer 
muhammen bedelin üzerinde olamaz. 
 
2. 1001 Müzayede mal sahibini temsil etme yetkisini, eşyaların satış prensiplerini, eşyaların satışa 
uygun olup olmadığını, eşyaların satılacağı müzayedeyi belirleme hakkını; bu müzayedenin yer ve 
tarihini belirleme hakkını, müzayedenin yürütülme şeklini, verilen herhangi bir teklifi veya teklif  
vermenin devamını reddetmeyi, müzayedede sunulacak malların katalog açıklamalarını belirlemeyi  
elinde tutar. 1001 Müzayede, mal sahibinin temsilcisi olarak alıcı ve mal sahibi arasındaki herhangi  
bir anlaşmazlıktan sorumlu tutulamaz. 
 
3. Mal sahibi, malı, müzayede tarihinden en az 75 gün önce 1001 Müzadeye’ye teşhir edilebilir ve satılabilir bir 
şekilde teslim etmek zorundadır. Mal sahibi, teslim ettiği malı 1001 Müzayede’nin rızası olmadan geri çekemez. 1001 
Müzayede’nin razı olduğu herhangi bir durumda, mal sahibi 1001 Müzadeye’ye bütün masrafları ile beraber 1001 
Müzayede tarafından belirlenen muhammen bedelin %20’sini, eğer muhammen bedel henüz belirlenmemiş ise, 1001 
Müzayede  tarafından belirlenen malın sigorta bedelinin %20’sini ödemek durumundadır. 



4. 1001 Müzayede, mal sahibinin rızası ve karşılığını ödemesi durumunda, malları müzayedede teşhir edilebilir bir 
duruma getirmek için işlem yaptırabilir, bağımsız bir uzman tarafından belgeleme, sertifika ve durum raporu 
çıkarttırabilir ve bu işlemlerin tutarlarını satış gelirinden düşürebilir. 
 
 
5. Mal sahibi, müzayedede sergilenecek malların tanımlarını belirlemenin kendi sorumluluğunda olduğunu temin 
eder ve bu vesile ile mebzubahis tanımlamalardan doğacak 1001 Müzayede’nin herhangi bir kayıp veya zararını 
karşılayacağını garanti eder. Herhangi bir yanlış mal tanımı durumunda, mal sahibi 1001 Müzayede’nin kendi 
takdirinde olmakla birlikte 1001 Müzayede alıcıya yanlış tanımlanan mal için ödenen parayı geri ödeme ve 1001 
Müzayede bu malın muhammen bedelinin veya çekiç fiyatının %20’sini vergiler ve bütün zararla beraber ödeme ile 
yetkilendirir. 
 
6. 1001 Müzayede, tamamen kendi takdirinde olmakla beraber, müzayedede sergilenecek ürünleri geri çekme 
hakkını özellikle aşağıda belirtilen durumlarda saklı tutar: 
[a] malın gerçekliği hakkında bir şüphe var ise; 
[b] mal sahibinin beyanları ve teminlerinin doğruluğuna dair bir şüphe var ise; 
[c] mal sahibi bu antlaşmanın yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmiş veya etmek üzere ise; 
[d] veya herhangi bir haklı sebep mevcut ise. 
Bir ürünün geri çekilmesi durumunda, mal sahibi sözleşmenin üçüncü maddesi gereği belirlenmiş bedelleri 1001 
Müzayede’ye ödemeyi kabul etmiş olur. 
 
7. Mal sahibi: 
[a] malı satma yetkisinin kendisinde olduğunu, bu malın üzerinde ipotek veya ipoteklerin bulunmadığını ve malın 
tamamen kendisi tarafından sahip olunduğunu 1001 Müzayede ve alıcıya taahüt eder; 
[b] herhangi bir varsayılan durum nedeniyle bir başka kişi tarafından mal üzerinde hak iddia edildiği ve mal üzerinde 
uygulanabilir bir mevzuat, düzenleme ve gereklilik ile karşılaşıldığında 1001 Müzayede’ye, çalışanlarına ve 
temsilcilerine zararlarını karşılayacağını taahüt eder; 
[c] madde 7 [a] veya 7 [b]’ye ilişkin herhangi bir ihlal durumunda 1001 Müzayede’nin bütün masraflarını, 
harcamalarını veya kayıplarını karşılamayı ödeyeceğini temin eder. 
 
8. Mal sahibi, satış komisyonunu, 1001 Müzayede’nin mal sahibi adına madde 4’e uygun olarak yaptığı harcamaları, 
vergiler ve ödemesi beklemede olan herhangi bir gider için çekiç tutarından kesinti yapması için 1001 Müzayede’yi 
yetkilendirir. Mal sahibi, 1001 Müzayede kendi temsilcisi olmasına rağmen 1001 Müzayede’nin alıcı komisyonunu 
elde tutma hakkını onaylamış olur. 
 
9. 1001 Müzayede, müzayededen sonra yirmibir gün içerisinde mal sahibine ve eğer var ise ipotek sahiplerine çekiç 
fiyatını belirten bir bildiri göndererek mal sahibine ve/veya ipotek sahiplerine satış gelirinin ödemesini 
gerçekleştirebilir.  
 
10. 1001 Müzayede, sahip olduğu malları yangın, hırsızlık ve vandallığa karşı muhammen bedel üzerinden 
sigortalatabilir. Muhammen bedel üzerindeki herhangi bir sigorta bedeli mal sahibine aittir. Bahsi geçen durumlardan 
dolayı zarar gören malların muhammen bedel üzerindeki sigorta bedelleri için 1001 Müzayede sorumlu tutulamaz. 
 
11. Geri çekilen veya alıcısı çıkmayan mallar, mal sahibinin isteği ve masrafını karşılaması durumunda mal sahibine 
gönderilebilir. Mal sahibinin isteği ve sigorta masraflarını karşılayacağı beyanı üzerine taşıma esnasında mallar 
sigortalanır, aksi takdirde taşıma esnasında mallar sigortalanmaz. 1001 Müzayede iade edilecek malların 
paketlenmesi veya kutulanması için makul bir miktar talep edebilir. 
 
12. Alıcısı çıkmayan mallar mal sahibi tarafından müzayede tarihinden sonra 30 gün içerisinde teslim alınması gerekir, 
aksi takdirde 1001 Müzayede mal sahibinden lot başına günlük 10 TL depolama bedeli talep etme hakkına sahiptir. 
 
13. Mal sahibi, 1001 Müzayede’ye teslim ettiği malları fotoğraflama ve resimleme ve bu fotoğrafları kullanma 
hakkını, buradan gelen fotoğraflarla beraber mal sahibi tarafından temin edilen fotoğrafları ve resimleri uygun 
bulduğu şekilde, malların satışıyla alakalı olsun ya da olmasın, kullanma hakkını 1001 Müzayede’ye sağlamış olur.  
 



14. Mal sahibi, müzayede esnasında kendi malları için teklif vermeyeceğine veya kendisi için bir başka birisine teklif 
verdirmeyeceğini temin eder. Mal sahibi, 1001 Müzayede’nin potansiyel alıcılardan teklif kabul ederken her iki tarafa 
karşı da iyi niyetle hareket ettiğini kabul eder. 
 
15. Bu sözleşme, mal sahibi ve 1001 Müzayede arasında geçen antlaşmaların bütününü içerir ve 1001 Müzayede bu 
sözleşmede yazılı bulunmayan herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz. 
 
16. Bu sözleşme dolayısı ile ortaya çıkacak ihtilaflarda türk kanunları uygulanır ve bu ihtilaflardan doğacak davalar 
için yetkili mahkemeler İstanbul mahkemeleridir.  
 
 
 
 
 
 
Bu sözleşmenin hükümlerinin her iki tarafça hakkıyla yerine getirildiğini tasdiken. 
 
 
 
 
 
__________________________________  _______________________________________ 
1001 Müzayede     (Mal sahibi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


