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GAYRİMENKUL TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - ( l ) Bu Yönetmeliğin amacı, gayrimenkul ticaretine ilişkin usul ve esaslarr
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, gerçek veya tiizel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkirların
galrimenkul ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin
usul ve esasları, ga}.rimenkul ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükiimlülükleri, Bakanlık, yetkili
idare ve ilgili diğer kuıum ve kuruluşların gayrimenkul ticaretine ilişkin görev, yetki ve
sorumluluklannı kapsar.
(2) Alışveriş merkezi yönetimi ile iştigal eden gerçek veya tiizel kişilerin, yönetiminden
sorumlu olduğu alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinin kiralanmasına aracılft hizmetleri bu

Yöneımclik kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14l1l20l5 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile I0l7l20l8
tarihli ve 30474 sayiı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığ Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanhğı Karamamesinin 446 ncı maddesine dayanılarak hazlrlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (l ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bağlı işletme: Bir işletmenin adresinde o işletmeye bağlı olarak galrimenkul ticaretiyle
iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkör işletmelerini,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) Bilgi Sistemi: Gayrimenkul Ticareti Bilgi Sistemini,

ç) ESBİS: Esnaf ve Sanatkdr Bilgi Sistemini,
d) Galırimenkul:22l||12001 tarihli ve 4721 say/,ı Türk Medeni Kanununun 704 üncü

maddesinde belitilen taşlnmaz mülkiyetine konu olan arazi, tapı küti-igünde alrı sayfaya

kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kiitiiğiinde kaytlı bağımsu bölümler ile
işletme ve bağlı işletmelerin aracıhk faaliyetleri kapsamında ahm satım, kiralama ve devir

sözleşmelerine konu edilen diğer hak ve taşınamayan malları,
e) Gayrimenkul danrşmanı: işletme veya bağlı işletmede iş sözleşmesi ile çalışan pazarlama ve

satış personelini,
f.1 Gayrimenkul ticareti: Gayrimenkul alım satımı ve kiralanmasına aracılık faaliyetleri ile bu

faaliyetlerle birlikte yürütiilğn ve l3 üncü maddede belirtilen diğer faaliyetleri,
g) İ1 müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,

ğ) İş sahibi: 13 üncü maddede belirtilen hizmetlerin yürütt-ilmesi hususunda işletme veya bağlı

işletme ile yetkilendirme sözleşmesi düzenleyen gerçek veya ttizel kişileri,
h) işletme: Gayrimenkul ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkir

işletmelerini,
ı) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
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i) Mestek odası: İlgili esnaf ve sanatkArlar odası ile ticaret ve sanayi odasını, ticaret ve sana},l

odalarının aJrı kurulduğu yerlerde ticaret odasını,
j) Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafindan onaylanarak bireyin bilgi,
beceri ve yetkinliğini ifade eden sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ve emlak danışmanı
(Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı belgeyi,
k) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
l) Sorumlu galrimenkul danışmanı: Gayrimenkul ticareti ile iştigal eden gerçek kişi tacirler ile
esnaf ve sanatkArların kendilerini, ticaret şirketleri ve diğer tiizel kişi tacirler ile şubelerde ise
gayrimenkul ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcileri,
m) Yetki belgesi: Gayrimenkul ticaretiyle iştigal edilebilmesi için işletme ve bağlı işletmeler
adına düzenlenen belgeyi,
n) Yetkilendirme sözleşmesi: İşletme veya bağlı işletme ile iş sahibi arasında düzenlenen ve
belli bir bedel karşıhğında 13 üncü maddede belirtilen hizmetlerin verilmesini öngören

sözleşmeyi,
o) Yetkili idare: İş yeri açma ve çalışma ruhsah vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri
ile diğer idareleri,
ifade eder.

IKINCI BOLUM
yetki ve yeterlilik

Yetki belgesi
MADDE 5 - (1) Gayrimenkul ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler ve bağlı işletmeler
1arafından yapılır.
(2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlügü tarafından Bilgi Sistemi
üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir.
(3) Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde, MERSİS numa_ras!. ve MERSİS'e kayıttl
işletme adı ve adresi ile ticaret unvanrna; esnaf ve sanatkör işletmesi adına düzenlenen yetki
belgesinde ise ESBİS'e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C.
kimlik numarasına veya yabancı kimlik numarasına yer verilir.
(a) Bağtı işletmenin yetki belgesinde, üçiiıırcü fikrada belirtilen bilgilerle birlikte, bağlı olunan
işletmeırin adı ve unvanr ile yetki belgesi numarastna da yer verilir.
(5) Yetki belgesi, her bir işletme ve bağlı işletme için alrı alrı düzenlenir ve devredilemez.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar
MADDE 6 (l) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
a) Meslek odasına kayıth olunması,
b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
c) İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
ç) Meslek odası ve vergi kayıtlan ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları
arasında gayrimenkul ticareti faaliyetinin bulunması,
d) Soıumlu gayrimenkul danışmanlarının;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az Iise mezunu olması,
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bIIe 91611932 tarihli ve 2004 salrh İcra ve İflas Kanunu
hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
4) Konkordato talebindc bulunmamış olması,

2

Evrakın elektronik irnzall suretine httpr/e-belge.gtb,gov.tr adİesinden fa3OdfDb-c710-4o77_bld9_78eccb3248efkodu i]e erişebilirsiniz.
BELGENiN AsL] ELEKTRor.,iK iMZALIDlR.



5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla hapis cezasma mahküm edilmemiş veya
devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli sar,unmaya ve devlet
sırlanna karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikip, rüşvet, hırsızhk, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştllma, edimin ifasına fesat kartştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi
kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldın ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oyıanması için
yer ve imkan sağlama suçlarından hükiim gilırnemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen
yasaklanmamış olmasl,
6) Ortaöğretim ve yükseköğTetim kuıumlarının galırimenkul ticareti ile ilgili alanlarından veya
bunlara denkliği kabul edilen 1urt dışındaki öğretim kurumlarrndan mezun olanlar hariç olmak
üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler ile Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen
kurum ve kuruluşlarca gayrimenkul ticareti konusunda verilen en az yiz saatlik eğitimde
başarılı olması,
(7) Yetki belgesi başwrusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim
mezunlarının en az on iki ay, ön lisans ve lisans mezunlarınln en az sekiz ay, lisansüstii
mezunlarınrn ise en az dört ay gayrimenkul danışmanhğı yapmış olması,
e) Gerçek kişi tacirler ile esnafve sanatkarlann kendilerinin, ticaret şirketleri ve diğer tiizel kişi
tacirler ile şubelerde ise gayrimenkul ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerden en az

birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
gerekir.
(2) Bağh işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
a) Bağlı işletmenin, birinci fikanın (c) bendinde ve (d) bendinin 7 numaralı alt bendinde

belirtilen şadlar hariç olmak üzere birinci fikrada belirtilen şartlarl taşıması,

b) Bağh işletme sözleşmesinin düzenlenmiş olması,
c) Bağh olunan işletmenin yetki belgesinin bulunması ve bağh işletmesini Bilgi Sistemi

üzerinden il müdürlüğüne bildirmiş olması,
gerekir.
(3) Birinci fikranın (d) bendinin 6 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartına ilişkin
usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan alanlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının

görüşleri alınarak Bakanlft ça belirlenir.

Yetki belgesinin verilmesi
MADDE 7 _ (l) Yetki belgesi başr.urusu, 6 ncl maddedeki ilgili şartların taşındığını gösteren

belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
(2) itgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu

sistemlerden temin edilerek elektronik oılamda oluşturulan dosyada diğer başvuru evrakı ile

birlikte saklanır.
(3) yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere ve bağlı işletmelere,

başırııu tarihinden itibaren on grin içinde yetki belgesi verilir. Başıuııısu reddedilen iŞletme ve

bağlı işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

Yetki belgesinin yenilenmesi
MADDE 8 _ (l) Yetki belgesi, içeriğindeki bitgilerden herhangi birinde değişiklik olmasl

drırumunda yenilenir.
(2) İşletmenin yetki belgesi yenileme başıurusu;
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a) İşletmenin başka bir adrese nakledilmesi durumunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatrnrn

yeniden düzenlendiği,
b) Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralannın değişmesi nedeniyle
işletme adresinin değişmesi durumunda, iş yeri açma ve çahşma ruhsatının güncellendiği,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere 5 inci maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda değişikliğin
gerçekleştiği,
tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
(3) İşletme adı veya adresinin değişmesi nedeniyle yetki belgesinin yenilenmesi durumunda,
yetki belgesinin yenilendiği tarihten itibaren on gün içinde, o işletmeye bağlı işletmelerin yetki

belgeleri de herhangi bir başıuruya gerek olmaksızın yenilenir.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen durumlar hariç olmak üzere, bağlı işletmenin yetki belgesi, 5 inci
maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgilerdeki dcğişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren
on gün içinde bağh işletme tarafından Bilgi Sistemi üzerinden yapılan başvuru üzerine
yenilenir.
(5) Yetki belgesinin yenilenmesinde 7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralannda belirtilen
usul ve esaslar uygulanrr.

Yetki belgesinin iptali
MADDE 9 - (l) Yetki belgesi;
a.) 6 ncı maddede belirtilen ilgili yetki belgesi şartlarından herhangi birini kaybeden işletme ve
bağlı işletmenin, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi
üzerinden yapacağı başvuıu iizerine.
b) 6 ncı maddede belirtilen şartlardan herhangi birine sahip olunmadığının Bakanhkça tespit
edilmesi halinde,
c) 8 inci maddede belitilen süre içınde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle
Bakanlıkça Bilgi Sistemi üzerinden ya da yazı|ı olarak yapılan uyarı tarihinden itibaren on gün
içinde yenileme başıurusunda bulunulmaması halinde,

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletme veya bağlı işletmeye Bilgi Sistemi
üzerinden ya da yaziı olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen aykırılığın ortadan
kaldrılmaması veya a}mı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde,
iptal edilir.
(2) İşletmenin yetki belgesinin iptal edilmesi halinde bağh işletmelerinin yetki belgeleri de iptal
edilir.
(3) Bağlı işletme sözleşmesi sona eren veya bağlı olduğu işletmenin adresinden başka bir
adreste faaliyet gösteren bağlı işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.
(4) Yetki belgesi iptal edilen işletme ve bağlı işletmeye, durum gerekçesiyle birlikte Bilgi
sistemi üzerinden bildirilir.
(5) Birinci fikranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen işletme ve bağlı işletmeye,
işletme ve bağlı işletme sahibinin diğer işletmelerine ve temsilcisi olduğu işletmelere, iptal
tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilemez.

Mesleki yeterlilik belgesi
MADDE l0 - ( 1) Sorumlu gayrimenkul danışmanlarının Seviye 5, gayrimenkul
danışmanlarınrn ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.
(2) Soıum[u galrimenkul danışmanlarının, yiikseköğretim kurumlarının; galrimenkul
danışmanlarının ise oıtaöğretim veya yükseköğretim kuruıılarının gayrimenkul ticareti ile ilgili
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alanlarlndan ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun

olmalan durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz. Mesleki yeterlilik belgesi

şartından muafıyet sağlayan galrimenkul ticareti ile ilgili alanlar Bakanlıkça belirlenir
(3) Mesleki yeterlilik belgesine ilişkin diğer hususlarda |5l7l20l8 tarihli ve 4 sayılı
Bakanlıklara Bağlt, İlgiüi, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2119l2006 tarlhli ve 5544 sayılı Mesleki
Yeterlilik Kurumu ile İlgiüi Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatındaki
hükümler uygulanır.

üçüxcü BöLüLı
Bilgi Sistemi ve Faaliyetlere ilişkin vüı<tımıüıükler

Bilgi Sistemi, bildirim yükümlülüğü ve ilan
MADDE ll - (l) Galrimenkul ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından Bilgi
Sistemi oluşfurulur.
(2) Bakanlıkça gerekli görüten bilgi ve belgeler, Bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili kişi,
kurum ve kuruluşlar ile işletme ve bağh işletmelerce Bilgi Sistemine aktanlır.
(3) İşletmeter;
a) Bağh işletmelerine ilişkin bilgileri bağlı işletme sözleşmesinin imzalandığı,

b) Sorumlu gayrimenkul danışmanlan ve gayrimenkul danışmanları ile bağlı işletmelerinin
gayrimenkul danışmanlarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini bu durumlann gerçekleştiği,

c) Bağlı işletme sözleşmesi sona eren bağlı işletmelerini bu durumun gerçekleştiği,

tarihten itibaren on gün içinde Bilgi sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(4) yetki belgesine sahip işletme ve bağlı işletmelerin güncel listesi Bakanlığln internet

sayfasında ilan edilir.
(5) Bilgi Sistemi ihtiyaç duyulan diğer bilgi sistemlerine entegre edilir.
(6) Bitgi Sisteminin işletiI mesinde 2413l2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişısel Verilerin Konınmas1

Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü tcknik
ve idari tedbir a[ınır.

İnternet ortamındaki ilanlara ilişkin yükümlülükler
MADDE 12 _ (1) intemet ortamında ga}Timenkul ticaretine yönelik ilan veren işletme ve bağlı

işletmeler, l4 üncü maddenin ikinci fikaslnln (l), (i), () ve (k) bentlerinde belirtilen ilke ve

kurallara uymakla ve ilanlannda üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemekle

yükümlüdür.
(2) internet ortamında gayrimenkul ticaretine yönelik ilan verilmesine imkAn sağlayan gerçek

veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uüT nakla yükümlüdür:

a) iştetme ve bağh işletmelerin 14 üncü maddenin ikinci fikrasının () bendinde belirtilen

yükümlülüğünü yerine getirebilmesine imk6n sağlamak.

b) işletme ve bağlı işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın intemet sayfasından veya Bilgi

sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletme ve bağlı

işletmelerin elektronik ortamda mağaza açılışına izin vermemek.

c) işletme ve bağh işletmclerin elektronik ortamdaki mağaza adl olarak yetki belgesindcki

unvan veya işletme admı kullanmasını sağlamak.

ç) işletme ve bağlı işletmelerin her bir ilanından önce Bakanlığın intemet sayfasından veya

Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletme ve bağlı

işletmelerin ilanlarını yayımlamamak ve yayımlanmış ilanlarını yayımdan kaldlrmak.
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d) Birden fazla işletme veya bağlı işletme tarafından verilen ayrı gayrimenkule yönelik
ilanlarda, o gayrimeırkule ilişkin yetkilendiıme sözleşmesine taraf olan işletme veya bağh
işletmenin talebi üzerine mükerrer ilaırları yayımdan kaldırmak.
e) İlantara ilişkin talep ve şikiyetlerin intemet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve
telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunmak. Bu talep ve

şikAyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandınlmasını sağlamak.

fl İlan ve şikAyetlere ilişkin bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmek.
g) Gayrimenkul ticaretinin geliştirilmesı ve tiiketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan
tedbirlere uymak.

Gayrimenkul ticaretine konu hizmetler
MADDE 13 - (l) Yetki belgesine sahip işletme ve bağlı işletmeler galrimenkul alım satımı ve
kiralanmasına aracılık hizmetleri ile birlikte yetkilendirme sözleşmcsine konu galırimenkulle
ilgili aşağıdaki hizmetleri verebilir:
a) Mülkiyeti devir borcu doğuran işlemler ile ayni veya şahsi hak tesis eden işlemlere aracılık
etmek.
b) İırceleme, araştırTna ve raporlama yapmak.
c) Rayiç satış veya kira bedeli ile vergi değeri araştrması yaparak iş sahibine bu hususlarda
bilgi vermek.

ç) Yetkilendirme sözleşmesinde açıkça belirtilmesi koşuluyla; tapu ve kadastro müdürlükleri,
icra dairesi müdürlükleri, vergi dairesi müdürliikleri, yetkili idareler ve diğer kurumlardaki
işlemlere aracılık etmek ve bu kurumlardan bilgi ve belge temin etmek.
d) Kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, tamir, bakrm ve onanm gibi
hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreçler hakkında iş sahibini
bilgilendirmek,
e) Danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.
i) Devre mülk ve devre tatil satış ve pazarlamasına aracıhk etmek.
g) Gayrimenkul ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.

Gayrirnenkul ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar
MADDE 14 - (1) Gaıırımenkul ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette
bulunulamaz.
(2) Gayrimenkul ticaretiyle iştigal edenler:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen sözleşmeleri imzalama yetkisi bulunmayan kişilerle sözleşme
yapamaz.

b) Verdiği hizmet nedeniyle edindiği bilgi ve belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen
esaslar dışında açıklayamaz ve kullanamaz.
c) Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket eder; yanıltıcı
bilgi veremez.

ç) Haksız ve hukuka aykın dawanış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.
d) Hizmet verdiği kişilerin tercihlerini etkileyecek nitelikteki biIgileri gizleyemez.
e) Hizmet verdiği kişilcrin menfaatlerine aykırı davranışta bulunamaz.
f) Hizmet vcrdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik edemez.
g) Hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunamaz.

ğ) Hizmet verdiği kişilere belge imzalatmadan önce bu belgeleri okumaları için yeterli süre
verir, belgelcrdc yer alan hükiimleri açıklar ve imzalanan belgelerin birer suretini bu kişilere
teslim eder.
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h) Aldığı her teklifi ve karşı teklifi, hizmet verdiği kişilere doğru ve objektifbir şekilde en kısa

sürede yazılı olarak veya elektronik ortamda sunar.

ı) Gayrimenkulün satılması veya kiralanması ya da satış veya kiralamadan vazgeçilmesi yahut

yeıkilendirme sözleşmesinin feshedilmesi veya süresinin sona ermesi durumunda, bu durumun

gerçekleştiği tarihi izleyen üç giin içinde ilan faaliyetine son verir.

i) İlanlarında yetkilendirme sözleşmesine aykırı hususlara yer veremez.
j) Gayrimenkulün satılması veya kiralanmasına yönelik ilanlarında yetki belgesi numarasına,

t5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilere, iletişim bilgisine ve varsa

gayrimenkulün enerji kimlik bilgilerine kolay okunabilir şekilde yer verir.

k) Alım satım veya kiralamasına yetkili olmadığı gayrimcnkule yönelik ilan veremez.

1) Her bir yetkilendirme sözleşmesi için fiziksel olarak veya elektronik ortamda dosya oluşturur.

Yetkilendirme sözleşmesini ve bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler kapsamında

düzenlenen sözleşme ve diğer belgeleri dosyasında en az beş yıl süreyle saklar.
(3) Bağlı işletmenin taraf olduğu yetkilendirme, alım satıma aracı[ık, kiralamaya aracıhk ve

hizmet ortaklığı sözleşmeleri, bağlı olunan işletmenin sorumlu galrimenkul danışmanı

tarafından kontroI edilerek imzalanır.

YetkiIendirme sözleşmesi
MADDE 15 - (l) Galrimenkul ticaretine yönelik hizmetler, iş sahibi ile işletme veya bağlı

işletme arasında yazılı şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilir.
(2) Yetkilendirme sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha

düzenlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) işletme veya bağlı işletmenin yetki belgesi numarast ve iletişim bilgileri ile sorumlu

gayrimenkul danrşmanının adı, soyadı ve imzası.
b) iş sahibinin gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarasl veya

yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgileri ve imzası; tiizel kişi olması duıumunda ise ti,izel

kişinin unvanı ve itetişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı, soyadı ve imzası.

c) işletme veya bağlı işletme tarafindan verilecek hizmetler ve alt hizmetler ile bu hizmetlerin

her biri için alrı ayrı kararlaştnlan hizmet bedelleri.

ç) Tarafların hak ve yükiimlülükleri.
d) Kararlaştırılması halinde oran veya tutarı işletme veya bağlı işletme için toplam hizmet

bedelini aşmamak koşuluyla taraflann sözleşıneden cayması durumunda ödenecek cayma

bedeli ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu ile

tarafların diğer mali ve hukultı sorumluluklan.
e) Sözleşme süresi.

f) Tarafların tebligat adresleri.
(3) Alım satım ve kiralamalara itişkin yetkilendirme sözleşmelerinde ikinci fikradaki bilgilerle

birlikte gayrimenkule ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İmar ve yapı kullanma izin durumu.

b) Tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi.

c) Büyüklüğü, yaşı ve fiili kullanım durumu.

ç) Kat, cephe ve manzara gibi konum özellikleri.
d) Toplu taşıma araçlannın duraklarına yaklaşık mesafesi,

e) Sosyal ve kültürel mekönlara yaklaşık mesafcsi,

0 Oda, salon, banyo, tuvalet ve balkon sayısı ile bunların yaklaşık büyüklükleri gibi iç

özellikler.
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g) Apartman, site, bina veya müstakil olma durumu ile sosyal ve kültiirel donahları gibi dış
özellikleri.

ğ) Araziler içiıi hisse, emsal ve öngörülen bina yüksekliği bilgileri ile üzerinde ekili veya dikili
ürün bulunup bulunmadığı.
h) Üzerinde ipotek, haciz ve benzeri kısıtlamaların bulunup bulunmadığı.
4) Proje aşamasında olup inşasına başlanmamış veya inşasına başlanmış olmakla birlikte henüz
tamamlanmamlş gayrimenkuller, ticari nitelikteki gayrimenkuller ve tapu kütüğüne kayıtlı
olmayan gayrimenkullere ilişkin yetkilendirme sözleşmeleri ile iş sahibinin alıcı veya kiraoı
olduğu yetkilendirme sözleşmelerinde ikinci ve üçüncü fıkralardaki bilgilerden uygun olanlar
ilc yeterli bilgilendirme yapmaya elvcrişli diğer bilgilere yer veri[ir.
(5) İkinci ve üçüncü fıkralardaki bilgilerin ilgili elektronik sistemlerden veya kaytlardan
sağlanamaması durumunda iş sahibinin yazı|ı veya elektronik onamdaki beyanı esas alınır. İş

sahibinin beyan ettiği bilgilerin gerçeği yansıtmamasından işletme veya bağlı işletme sorumlu
değildir.

Bağlı işletme sözleşmesi
MADDE l5/A - (l) Bir işletmenin adresinde o işletmeye bağh olarak gayrimenkul ticareti ile
iştigal edilebilmesi için bağlı işletme sözleşmesi düzenlenir.
(2) Bağlı işletme sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir.
Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) İşletmenin yetki belgesi numarası ve iletişim bilgileri i[e sorumlu gayrimenkul danışmanının
adı, soyadı ve imzası.
b) Bağlı işletme sahibinin gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik
numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgileri ve imzası; tiizel kişi veya şube
olması durumunda ise tiizel kişi veya şubenin unvanı, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile
yetkili temsilcisinin adı, soyadı ve imzası.
c) Hizmct bcdelinin taraflar arasında paylaşım usulü.

ç) Sözlcşmcnin konusu ve süresi.

d) Tarafların hak ve yükümlülükleri ile tebligat adreslerı.
(3) Bağlı işletme birden fazla işletme ile bağlı işletme sözleşmesi düzenleyemez.

Alım satıma aracrlık sözleşmesi
MADDE 16 - (l) Alım satıma aracılık hizmeti soırucunda alıcı ve satlcı ile işletme veya bağlı
işletme arasında alım satıma aracılık sözleşmesi düzenlenir.
(2) Alım satıma aracıhk sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az üç nüsha
düzenlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) İşletme veya bağlı işletmenin yetki belgesi numarasl, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile
soruınlu gayrimenkul danışmanının adı, soyadı ve imzası.
b) Alıcı veya satlcının gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik
numarasl veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri, tebligat adresi ve imzası; tiizel kişi
oIması durumunda ise tiizel kişinin unvanı, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile temsite yetkili
kişisinin adı, soyadı ve imzasr.
c) Gayrimenkulün tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi ile varsa gayrimenkulün enerji kimlik
bilgileri.
ç) Gayrimenkulün alım satım bedeli ve bu bedelin ödenme yöntemi.
d) kararlaştırılması halinde oran veya tutarı işletme veya bağh işletme için hizmet bedelini
aşmamak koşuluyla alıcı veya satıcının sözleşmcden caıırnası durumunda karşı tarafa ve işlctme
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veya bağlı işletmeye ödenecek cayma bedeli ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesı
halinde uygulanacak ceza koşulu.
e) Hizmet bedeli.
f) Tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli gibi masrafların ahcı ve satıcı arasındaki paylaşım
usulü.
g) İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazhklarda hangi il mahkeme

ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim
gibi altematif çözüm yollarına başwrulmasına ilişkin kaytlar ve kararlaştırması halinde
tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.

Kiralamaya aracılık sözleşmesi
MADDE 17 - (l) Kiralamaya aracılık hizmeti sonucunda kiracı ve kiralayan ile işletme veya
bağlı işletmc arasında kiralamaya aracılık sözleşmesi düzenlenir.
(2) Kiralamaya aracılık sözleşmesi bircr nüshası taraflarda kalacak şekilde en az üç nüsha

düzcnlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilcre yer veriIir:

a) İşletme veya bağlı işletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile
sorumlu galrimenkul danışmanının adı, soyadı ve imzası.
b) Kiracı veya kiralayanın gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik
numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri, tebligat adresi ve imzası; tiizel kişi
olması durumunda ise tüzel kişinin unvanı, iletişim bilgileri ve tebligat adresi i[e temsile yetkili

kişisinin adı, soyadı ve imzası.
c) Gayrimenkulün tapu kaydı bilgileri, cinsi, adresi ve özellikleri ile varsa gayrimenkuIün ener;i

kimlik bilgileri.
ç) Gayrimenkulün kira bedeli ile kira bede]inin yıllık artış oranı ve ödenme yöntemi.

d) kararlaştırılmasl halinde oran vgya tutarı işletme veya bağh işletme için hizmet bedelini

aşmamak koşuluyla kiracı veya kiralayanln sözleşmeden caüınası durumunda karşı tarafa ve

işletme veya bağtl işletmeye ödenecek cayma bedelı vc sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa
edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu,

e) Hizmet bede[i.

f; İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uluşmazlıklarda hangi il mahkeme

ve icra dairelerinin yetkiti olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim

gibi altematif çözüm yollanna başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması halinde

tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.

Hizmet ortaklığı sözleşmesi
MADDE 18 _ (l) İşletme veya bağlı işletme, yetkilendirme sözleşmesinde yer alması

koşuluyla hizmetin ortak verilmesi hususunda başka bir veya birden fazla işletme veya bağlı

işletme ile yetkilendirme sözleşmesinin konusuna yönelik ortak çahşma yürütebilir,

(2) Hizmet ortaklığı sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde düzenlenir. Bu

sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya bağtı işletmelerin yetki belgesi numarası, unvanı ve iletişim bilgileri ile sorumlu

gayrimenkul danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Sözleşmenin konusu.

c) Hizmet bedelinin paylaşım usulü.

ç) Tarafların hak ve yükümlüliikleri.

İ3) işletme veya bağlı işletme tarafindan, hizmet ortaklığı sözleşmesinin düzenlendiği gün iş

sahibine bilgi verileiek bu sözleşmenin bir ömcği düzenlenmc tarihinden itibaren üç gün içindc
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iş sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. Gönderime ilişkin ispat yükü
gönderimi yapan işletmeye veya bağlı işletmeye aittir.

Gayrimenkul gösterme belgesi
MADDE 19 - (l) Alım satlmına veya kiralanmasına aracıhk edilen galrimenkulün alıcı veya
kiracıya fiziksel olarak veya elektronik ortamda gösterilmesi hizmeti, gayrimenkul gösterme

belgesi düzenlenmek suretiyle verilir.
(2) Gayrimenkul gösterme belgesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha

düzenlenir. Bu belgede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) İşletme veya bağlı işletmenin yetki belgesi numarası ve iletişim bilgileri ile sorumlu
gayrimenkul danışmanının adı, soyadı ve imzasr.
b) Gayrimenkulün gösterildiği kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik
numaras| iIc iletişim bilgiIeri ve imzası.
c) Galrimenkulün tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi.

ç) Galrimenkulün hangi amaçla gösterildiği ve gösterilme tarihi.
d) Hizmet bedeli oranı veya tutarı.
(3) Gayrimenkul gösterme belgesi, her bir ahcı veya kiracı için a}Tt a}Tı olmak üzere tek bir
gayrimenkul veya birden fazla gayrimenkul için düzenlenebilir. Gayrimenkul gösterme
belgesiniır birden fazla gayrimenkul için düzenlenmesi durumıında alıcı veya kiracının imzası
her bir gayrimenkul için ayrı ayn alınır.
(4) Gayrimenkulü gösterne hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez.

Hizmet bedeli
MADDE 20 - ( l ) Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, alım satıma
aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla
o|amaz.
(2) Kiralamaya aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli, kiralamaya aracı[ık sözleşmesinde yer
alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarlndan faz|a o|amaz.
(3) Bakanlık, gayrimenkul ticaretine konu hizmetler kapsamında verilecek alt hizmetler i[e bu
alt hizmetler karşıhğında alınacak hizmet bedellerinin üst sınırını belirlemeye yetkitidir.
(4) İşletme ve bağlı işletme, yetkilendirme sözleşmesine konu hizmetin verilmesi ile hizmet
bedeline hak kazanır.
(5) Alım satım ve kiralamaya aracı[ık hizmetleri dışında kalan hizmetlere ilişkin hizmet bedeli
iş sahibi tarafından ödenir.
(6) Alım satım ve kiralamaya aracılık hizmetlennde hizmet bedeli, ahm sahma veya kiralamaya
aracılık sözleşmelerinde aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında eşit paylaşılarak ödenir.
(7) Bir gayrimenkulün alım satımı hususunda alıcı ve satıcı, kiralanması hususunda ise kiracı
ve kiralayan ile ayrı ayrı yetkilendirme sözleşmesi yapılmış olması durumunda sadece bir
hızmet bedeline hak kazanılabilir. Bu durumda hizmet bedeli, alım satlma veya kiralamaya
aracılık sözleşmelerinde yeniden belirlenir.
(8) l8 inci madde çerçevesinde yürütiilen ortak çalışma sonucunda hak kazanılan hizmet bedeli,
alım satıma veya kiraIamaya aracılık sözleşmelerinde belirlenen işletme veya bağlı işletmeyc
ödenir ve hizmct ortaklığı sözleşmesinde belirtilen usulde paylaşılır. Bu sözleşmede hizmet
bedelinin paylaşımı hususunda hüküm bulunmaması halinde bu bedel taraflar arasında eşit
olarak paylaşılır.
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(9) Gayırimenkulün, yetkilendirme sözleşmesinin süresi içinde, gayrimenkul gösterme belgesini
düzenleyen işletme veya bağlı işletme bertaraf edilerek doğudan iş sahibinden satın alrnması
veya kiralanması durumunda hizmet bedelıne hak kazanılır.
(l0) Yetki belgesi iptal edilen işletme ve bağlı işletmenin, iptal tarihi itibarıyla geçerli olan
yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. Sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce
verilmiş olan hizmetler için hizmet bedeline hak kazanılır.

Yetkili idarenin yükümlülükleri
MADDE 21 - (|) Galrimenkul ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsalı düzenlenen,
güncellenen veya iptal edilen işletmeye ait aşağıdaki bilgi ve belgeler, işlemin yapıldığı tarihten

itibaren on gün içinde yetkili idare tarafindan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne
gönderilir veya Bilgi Sistemi üzerinden aktarılır:
a) Verilen, güncellenen veya iptal edilen ruhsatın bir nüshası.
b) Ruhsatın verildiği, güncellendiği veya iptal edildiği tarih.
c) İşletme sahibinin gerçek kişi olması durumunda bu kişinin T.C. kimlik numarası, tiizel kişi
olması durumunda ise tüzel kişinin vergı numarası,

DORDUNCU BOLUM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve ceza hükümIeri
MADDE 22 - (t) Bakanlık, gayrimenkul ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması
amacıyla her türlü tedbiri almaya ve bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar

ve şikiyetlerle ilgili denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il müdürlükleri
aracıhğyla da kullanabilir.
(2) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine bu Yönetmelik kapsamında ön inceleme
mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.
(3) Yetkili idareler tarafından ikinci fikra kapsamında yapılan denetimin sonuçları, denetimin
sonuçlandığı tarihten itibaren on gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.
(4) Bu Yönetmelığe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun l8 inci maddesinde öngörülen

idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır.
(5) Bağlı işletmenin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi ve

aykırı[ığın bağlı olunan işletmenin kontrolündeki hususlara ilişkin olması durumunda işletme

ve bağlı işletme hakkında ayrı ayrı idari para cezası uygulanır.
(6) İdari para cezalarının uygulanmasmda, Kanunun l8 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı
fıkalarında yer alan hükümler saklıdır.

Geçiş hükümIeri
GEÇİCi MADDE l - (l) Bu flkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette olan

işletmelerin 3ll8l2020 tarihine kadar durumlarını 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen

şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekir.

(2) Bu fikranın yürtirlüğe girdiği tarih itibarıyla gayrimenkul ticaretine ılişkin gelir veya

kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve bağlı işletmelerin yetki belgesi

başııırularında 6 ncı maddenin birinci fikrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendinde beIirtilen

şart aranmaz.
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(3) Bu fıkanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gayrimenkul ticaretine ilişkin gelir r.eya

kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmelerin 3|1812020 tarihine kadar
yapacıüları yetki belgesi başvurularında;
a) 6 ncı maddenin birinci fikrasının (c) bendinde ve (d) bendinin 6 ve 7 ı,ıumaralı alt bentlerinde,
b) 5l6l20l8 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen
kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden gayrimenkul ticaretine ilişkin eğitim sertifikası
alınmış olması koşuluyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde,
belirtilen şartlar aranmaz.
(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibanyla galrirnenkul ticaretine ilişkin gelir veya
kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan ve bir işletmeye bağlı olarak gay,imenkul
ticaretiyle iştıgal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkar işletmelerinin, aynı işletmeye bağlı
olarak Il2l202| tarihine kadar yapacakları yetki belgesi başwrularında;
a) 6 ncı maddenin birinci fıkasının (d) bendinin 6 numaralı alt bendinde,
b) 5/6/2018 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen
kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden gayrimenkul ticaretine ilişkin eğitim sertifikası
alınmış olması koşuluyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde,
beIirtilen şartlar aranmaz.
(5) Bu fıkrarun yiirürlüğe girdiği tarihten önce Seviye 5 mesleki yeterliIik belgesi srnavına giren
veya bu belgeyi alan gayrimenkul danışmaıılarının belgeleri ilgili mevzuatı kapsamında iptal
edilmediği sürece bu kişilerde Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi şartü aranmaz,
(6) Bu fıkanın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve geçerlilik süresi beş yı[ olan yetki
belgeleri bu Yönetmelik kapsamında iptal edilinceye kadar geçerli olup bu belgeler için
yenileme başvurusu yapılmaz.
(7) 5l612018 tarihi ile 9l612020 tarihi arasında açılan ve yetki belgesi verilen işletmelerin,
l0/8 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Ça|ışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlannı haiz olduklarını gösteren belgeyi
3ll8/2020 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarmamalan veya il müdürlüğine teslim etmemeleri.
halinde yeıki belgeleri ipta| cdiIir.

Yürütme
MADDE 24 - (l) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür
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Gavrimcnkul Ticareti Hakkında yönctmelikT*ş**n+*z Ticareti Hakkında Yönetmelik

Amaç
MADDE l - (l) Bu Yöneımeliğin amacı,
üaş]Jınaz ticaretine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Amaç
MADDE l - (ü) Bu Yönetmeliğin amacl,
gavriınenkııl ticaretine ilı
düzenlcmektir

şkin usul re esasları

Kapsam
MADDE 2 - (l) Bu Yönetmelik, gerçek veya
tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkirlann
ı:a,ı,rimenkul ticaı€ti faali
belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline
ilişkin usul ve esaslan, gavrinıcnkul ticaretilg
ilişkin ilke, kııral ve
Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve

arın {ar ı,imcnku| ticarctine
görev, yetki ve soıumluluklarını kapsar

sorumlu olduğu ılısveris mcrkczlerindcki iş

verlerinin kiralan masına ıırıcılrk h

yetlerini, yetki

kuıuluşl

metleri

ilişkin

viikünliiIü kIcri,

Kapsam
MADDE 2 - (l) Bu Yönetmelik, ü*ptı
].,;ilii,ii1_- ]._^,-iI. ^l",,_ ,,- ,,l,, ^l-".",.,.rTçrğ-r.'çrİrJlreirİ.ı

@
@;
daı+çıııaııhk-ve5ii*etiı+hiznıetiveten gerçek
veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve
sanatkArların ınes{eki faaliyetlerini, yetki
belgesinin verilmesi, yenilenmesi - +skşıa
*knnı.r* ve iptaline ilişkin usul ve esasları,
tqi*ış]taız ticaretiyle iirigalı:deıı+§+ğnie+eıde

@lıç
;+*l*lş-vil*ilnı+*Ş' Şl-ve Bakanlık, yetkili
idare}eri}e-,ilgili diğer kurum ve kuruluşların
ktştttıffğ ticaretine ilişkin görev, yetki ve
sorumluluklarını kapsar.

yeni iikra

Dayanak
MADDE 3 - (l) Bu Yönetmelik, \4lllL0|5
tarihli ve 6585 saylı Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hak]rında Kanunun 16 ncı
maddesinin birinci fikrasının (b) bendi ile

Cazctc'de sİvıIı
C ıı nrh ıırbıskanlığı
c ırnıh u rlı ı skanhğı

yanılarak hazırlanmıştırnı:rd tlesi ne da

|tl7l20l8 tarihli ve
vayımlınan l

Teskilıtı Hakkında
rarnımesiırin 446 ııcı

30474 savılı Resmi

Dayınak
MADDE 3 - (l) Bu Yönetmelik, |4l|l20l5
tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin
Düzenleıımesi Hakkında Kanunun 16 ııcı
maddesinin birınci fıkrasmın (b) bendiıe
dayanılarak hazırlanmıştır,

Tanımlar
MADDE 4 - (l) Bu Yönetmeliğin
uygulanmasında;

olırake

a) Bağiı islctnrc: Bir i§let nrcnin adrcsindc o

a riıııenkulba hIo

Tanımlar
MADDE 4 - (l) Bu Yönetmeliğin
uygulanmasında;
yeni lıcnt

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAiR YÖNETMELiK TASLAĞI

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

t
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(2).\lışreriş ıncrkezi riinetinıi ile işıiuıl edtn
gerçtk rcru liizcl kişilcrin. töııeıinıindcn

hu \ önttmelik kansamı dısındıdır.



a) Bakanlık: GŞı++iik-+e Ticaret Bakanlığını,

b) Bilgi Sistemi: Taşıaınaz-Ticareti Bilgi
Sıstemini,

Yeni ilent

Yeni bent

e) Il müdürlüğü: Ticaret il müdiirlüğünü,
ç) İş sahibi: 13 üncü maddede beliılilen
hizınetlerin yürütülmesi hususunda işletme
ile yetkilendiıme sözleşmesi düzenleyen
gerçek veya tiizel kişileri,
d) İşletme: Şaş*ıı*z ticaretiyle iştigal eden
ticari işletme ile esnaf ve sanatkAr
işletmesini,
e) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunu,
t) Meslek odası: İlgili esnaf ve sanatkArlar
odası ile ticaret Ve sanayi odasını. ticarel Ve

sanayi odalarınııi ayn kıırulduğu yerlerde
titaret odasl .

g) Mesleki yeterlilik belgesi: 2 it9J{}i}6
f""iL]i .,- i§.l/ .-,,,], \n^.,]-].; \'^r,.-liıi],

çe*çe+esiıde+eti}en bel geyi,

ticarctiylc iştiga l eden ticari işlctmeler ile
esnıl'ıt saniıı ki r işletınelerin i.

ğ) Bakanlık: Ticaret Bakanhğmı,

g) Bilgi Sistemi: Gavrimenkul Ticareti Bilgi
Sistemini,

ğ) Gavrimenkul 22l||12001 tarihli ve 472l
sayılı Tiirk Medeni Kanununun 704 üncü
maddesinde belirtilen taşınmaz mülkiyetine
konu olan arazi, tapıı kütüğünde ayrı sayfaya
kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat
mülkiyeti kütiiğünde kayıtlı bağımslz bölümler
ile işletme ve bağlı işletmelerin aracrlık
i'aıliyctleri kaDsınıııda alrm sıtınr. kirılınra
ve dcvir sözleşııolcı,iırc kırnu cdilcn diğer hak
ve ta§ınrınavan ıııallarl.

l-ıu iaalivetlerle bi r|ikte r,ürütülcn vc 13 ünı:ü
nıaddedt bclirtilen diğer faali yetleri,

g1 il mtıdtırıtigti: Ticaret il müdürlüğünü,

ğ) İş sahibi: 13 üncü maddcde beliılilen
hizmetlerin yürütülmesi hususunda işletme veva
bağlı iş|ctme ile yetkilendirme sözleşmesi
düzenleyen gerçek veya tiizel kişileri,
h) İşletme: GavrinenkuI ticaretiyle iştigal eden
ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkir
işletmeicrini,
ı) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
lIakkında Kanunu,
!) Meslek odası: İlgili esnafve sanatkArlar odası
ile ticarel ve sanayi odasını. ticarer ve sanayi
odalarıırın ayrı kurulduğu yerlerde ticaret
odasını,

0 Mesleki yeterlilik belg esi: }1csleki Ycte rlilik
kurıımrı tarafından onarlanarak lıireVl tl

sorumlu eınlak danısmanı (sevive 5) ve cnılak
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ç) ESBİS: §snıf ı,e Sanatkör Bilgi Sisttnıini.

e) Gaırimenkutjgı]şlq4n]: j§!g!!q€__r,e!4

bağlı işletmede iş sözlcsınesi ile çalışan
pazarlıma rc sal ış ptrsonclini.

!) Gıvriınenkul ticareti: Ç3y!43a\g! ahm
satım1 ve kiralanmasına aracılık faalivotleri ile

lıilei. beceri ve yetkinliğini ifade eden



yeni bentler

ğ) Taş**ııaz: 22l||12001 tarihli ve 472l
sayılı Türk Medeni Kanununun 704 üncü
maddesinde belirtilen taşrnmaz mülkiyetine
konu olan anzi, tapu kütüğiinde ayrı sayfaya
kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat
mülkiyeti kütüğünde kaytlı bağımsız
bölümleri.

n) +aşnınaz ticareti: Tapıı*iiriiğii*e-*ayıı1+
e+sı*n-_-v*+-e+nı*,tıı taşlnmaz alım satımı;

iı.iz4afu+ü ve kiralanmasına aracılık ile

faal iyetleri bt+ii+ii*ii,

+) Yetki belgesi: r*şnna+z ticaretiyle iştigal
edilebilmesi için t+eaf+ işletmelş-i}e-tsı***' ve
saıiag<ef işletmeleri adına düzenlenen
belgeyi,
i) Yetkilendirme sözleşmesi: 6-*eı-şiaddeııış
@
ile iş sahibi arasında düzenlenen ve belli bir
bedel karşılığında l3 üncü maddede
belirtilen hizmetlerin verilmesini öngören
sözleşmeyi,
j) Yetkili idare: İn"eri açma ve çalışma
ruhsatıft+ velTneye yetkili belediye veya il
özel idareleri ile diğer idareleri,
ifade eder.

danrşmanı (Seı,ive ,|) ulıısal vete rlili klcrine
davılı belgeyi,

k } }{ERSlS: N,l ı:rkezi Sicil Ka ıt sistenıini

l} Sorunılıı gaı,ı,imenkul dını§ınanı:
GaYriıncnkııl ticıreti ile i§tigıl eclcn qerçek
kişi tıcirler ile esnaf ve sınatkir!444
kcndilcrini, ticırct şirketleri ve diğcr tüzel
kişi tacirlcr ilc şubclerdc isc uavrinıcnkul
ticarcti l'aalivctlerini \,!!iitç4 Yetkili
tcıns ilt, ilt,ri.

g) Yetki be lgesi: Gavrimenkul ticaretiyle
ve h4ğ]]iştigal edilebilmesi için işletme

iş|eımeler adına düzenlenen belgeyi.

n) Yetkilcndirme sözlcşmesi | şlet lne vcva
1-ıığ lı isletnıc ile iş sahibi arasında düzenlenen
ve belli bir bedel karşılığında l3 üncü maddede
belirıilen hizmetIerin verilmesini öngören
sözleşmeyi,

g) Yetkili idare: !şgi açma ve çalışma ruhsatı
vermeye yetkili belediye veya i[ özel idareleri ile
diğer idareIeri,
ifade eder.

IKINCI B L
Yetki-Yeterlilik rc9ilgi$ist€ni

NCi BoLUM
yetki ve yeterlilik

@
kişile*-+etetki belgesi
MADDE 5 - ( l) +*ş+ıinıaz ticareti, iş+et *esl
ae{ıııa-yetki belgesi alaır+*e+}}e*veya-etııal+e
s+ıratkirlaş tarafından yapılır.

Yetki belgesi

MADDE 5 _(l) (iı rlm nkııl ticareti, yetki
belgesine salrip islelmeler vc bığlı işletmelcr
tarafindan yapılır.
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(2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu
yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi
üzerinden verilir, yeni lenir=+ısk+ya-a{*ı+ ve
iptal edilir.

yeni 1ıkrılır

(3) Yetki belgesi, her bir işletme için ayfl a}T 1

düzenlenir ve devredilemez. g.+Fi§]e+ş+ede

k;.,|^_ t.^,l. r-^i. ..^.,. ^.-.,-1' .,_ .-,.-+l.^.,_

belgps-t{iizen}enıf.

r,!r VdiL j l.-l.,,...;,.;- ..-,.^,.li!:L 1-,,-w
yrHi*

/<\ V-ıl-.; k-l..^"; i"l_t__-]_ l"_.-L_..

W
a§+tür.

(2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki
il müdürlü$ tarafından Bilgi Sistemi üzerinden
veriIir, yenilenir ve iptal edilir.

kavrtlr işletmc ırdı vc adrtsi ilc ticarct
un},İnlna: esnıf ve sanatker isletnresi adına
düzenlenen vetki belgesinde ise t]SBlS'e

(.1) Bağlı işlctnıcnin vctki belgcsindc. iiçüncü
I'ıIirıdı belirtiltn bilgilerle birliktc, hağll
ıılu nan işIetnıcnin adı ve unvanı ilc vetki
bclgcsi ııuınarasına da ycr vcrilir.

(§) Yetki belgesi, her bir işletme ve bağlr
i§letnıe için ayrı ayn düzenlenır ve
devredilemez.

N{ülqa

U ii Iea

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar
MADDE 6 (l) İşletmeye yetki belgesi
verilebilmesi için;

_^,ı.l_.l- L_l:*;l.-_ -^-+1^-. ^

ra§]flia*

b) Meslek odasına kayıtlı olunması,
e) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi
olunması.

ycni lıen tlcr

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar
N,IADDE 6 - ( 1) İşletmeyc yetki belgesi
verilebılnıesi içiır;

i\l ülg:r

1) Meslek odasına kayıtlı olunması,

!) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi
olunmasr.

ıçnıa ve calı§ma rrıhsatındaki iştilaal konuları
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(3) 'l'icari işletınr,. adına düzenlcııcıı r,9tki
lıelgesinde, NIERSlS nııınarısı ı,c MEIlSlS'e

kavıtlı isletmc adı ve adresi ilc işletme
sahibiırin adı. sovadı vc T.(], kimlik
nuıırarasrna vcva yalıancı kimlik numırısına
ver verilir.

c) İş' veri acnra ve çah§ma ruhsatının
lırılunması.

ç) N{eslek odası ve vergi kavıtları ile is rcri



4) konkordato talebinde lunnıa ıır ı o ln,ıa sı.

5) Kasten işlenen biı suçtan dolayı beş l,ıldan
fazla hıois cczısına ınahküın edilnıt,nıi s Veya

devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine, milli saıunmaya ve devlet
sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet,
irtiknp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni köttiye kullanma, hileli iflas,
ihaleyc fcsat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, terörün finansmanı,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal
edinme, !ş\ggg cinsel saldırı ve çocukların
ciırsel istismarı. kisivi hürrive tinden vokstın
kılma. hayasızca hareketler, müstchcenlik,
fuhuş, kumar o}nanması için yer ve imkan
sağlama suçlanndan hüküm giymemiş ya da

ticaret ve sanat icrasından hükmen
yasaklanmamış olması,

6)o [tıiiğretim ye 1,iikseköğrctim

kurumlarının savrimenkul ticaret i ile ilü]ili

ırlı nlarından vcva bunlara dcn liliği |iılıııl

7 Yetki bel si ba \,u rus nu lr ı ı lclı

lı rihtOn önceki son beş vıl içinde ortaö rctiın
ınezıınlarının en ız on iki av. ön lisans re
lisırns mezunlarının en az sekiz aı,. lisınsüstü
nıczunlarının isc cn az dört av gavrimcnkul
dını ıııııır lı ıl nl olınısı

@i
rnİrrrrffiIltr]m

4) Konkordato +ltuı e+rneıııiş olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya eıffı*

üğütşt^f-€ü§€}a+ tlah+ devletin güvenliğine,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı
suçlar ile casusluk, zimmet, ifiikep, rüşvet,
hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karlştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi
kaçakçılığı veütt haksız mal edinme, cinsel
saldırı ve çocukların cinsel istismarı,
hayasızcı hareketler, müstehcenlik, fuhuş,
kumar oyrıanması için yer ve imkan sağlama
suçlarından hükiim giymemiş ya da ticaret ve
sanat icrasından hükmen yasaklanmamış
olması,

l',,_ l j. ,^t l ^-i _ i

yeni ıIt lıentler

ç)

.,,,:....,, l _ , . , l i -, ] i l, l - ,. i

l - ^;.l -. iI6 a.n6{'\rErş§T Fr.

.,-l Li]--,l;"J;L,1^";
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] arasındı gavrimenkul ticareti ihaliveıinin
bulıınmasr.

d) Sorumlrı gavrimenkul danı§manlarının;

cdilcn yurt dısındaki öğretim kııruırılarıııdın
nrezuıı olanlar hıriç olınak üzere. Milli
Fı'iiıim Bıkınlığı re ünirersitcler ilt \lilli
Eğitim Bakınhğınca vetkileırclirilen kurum
vc kuruluşlarca gavriınenkul ticıreti
konusunda verilen en az vüz saatlik cğitiındc
bısırılı olınası.



d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve
sanatk6rların kendilerinin, ticaret şirketleri
i{e diğer tüzel kişi tacirler*ır +eı*site yetkili
ltiti+e+işae* en az birinin-şı;lıele+de+*elııbe
@
(Seviye 51tıl*.rlyeteılıliğ mesleki
yeterlilik belgesine süip olması,
gerekir

ycni lıkra

(l) gakanl+k ye*@i-içıtü
mesleki eğitim şartı gelinıcp,+e-lıu eğirııııe
ilişkin usul ve esaslar+ ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının görüşlerir* alarak belirleıııeye
@i
ç]iiti,* t),,|,.,_l,;.,.,-v^ a-L^_1,1,^-,,,,.,,._

re

l....,. ^. ., j ]-,,.,". l,.. I -. t--.+',^,l-^,,.,,.; ] ;._
^ul 

ll l.ı l, -l

g) Gerçek kışi tacirler ile esnaf vc sanatkArların
kendilerinin, ticaret şirketleri ve diğer tüzel kişi
tacirler ilc sulıelerde ise gavrimenkul ticarcti
faalivctlerini viiriitcn yetkili tenısilcilcrdcn en
az birinin Scviyc 5 mcsleki yeterlilik belgesiıic
sahip olması,

gcrckir.

(2) Bağlı i§lctme},e üetki belgesi ı,erilclrilmcsi
iç iır:

a) Bağlı işletmeniıı, birinci lıkranın (c)

bendinde \,€ (d) bendinin 7 nunraralı ılt
bcndinde bclirtilen §artlar lıariç olınak üzcrc
birinci likrada belirtilen §artları taşımısi.

olması.

c) Bağiı olunan işletmenin vetki belgesinin
bq!qıııl4sı t]s bağ| işletınesiııi Bilgi Sistcnıi
iizcrin den il müdürlü ünc bildirmiş olnıası.
gcrekir.

(]) Birinci fıkrının (d) bendinin 6 ıırınrıırıılı
alt lıcndinde belirtilen mesleki cğıtim şartı nı
ilişk in usul ve esaslar ile tıu sarttan muaii vet
sığlaıaıı alaırlar ilgili kamu kurum ve
kuruluşlannın görüşleri allgarak
belirlenir.

Bakanlıkçı

Yetki belgesinin verilmesi
MADDE 7 - (l) Yetki belgesi başıurusu,
@şartların
taşındığını gösteren belgeler ile birlikte Bilgi
Sistemi üzerinden yapılır. ü§ü€+merüifl-j+--ııeı

@
@
@
r_-^;1 ^,]; l; -

(2) İlgili kurum ve kuruluşlann elektronik
bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu
sistemlerden temin edilir v€-işletıle_üiCfia

Yetki belgesinin verilmesi
MADDE 7 - (l) Yetki belgesi başr,uıusrı, 6 ncı
tnaddcdeki ilr:i|i şartlaf tn taŞındlğıır1 göStereıü
belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden
yapı lır.

(2) Ilgiti kurum ve kuruluşlann elektronik bilgi
sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu
sistemlerden temin edilerek elektroırik

5
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b} Bağlı islctıne sözlesmesini» düztnlcnmis



ortamda olıısturulaıı dos
€vrakl ile birlikte saklanır.

(3) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları

, başıuru tarihinden itibaren on gün

si verilir. Ba§vurusu

gerckçesi ile bir]ikte Bilgi Sistemi üzerindcn
bildiriIir.

yada diğer başıuıu

şletmelere durumme ve bağlı i

işletnıclcre
taşıdığı anlaşılan iş

içinde yetki belge
reddedilen işlct

letmelere ve bağlı

aç+laı+ dosyada diğer başvuru evrakı ile
birlikte saklanır.

(3) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlarl
taşıdığı anlaşılan işletmelere, başı,uru
tarihinden itibaren on gün içinde yetki
belgesi verilir. Yetki$efue+i+a}ebi reddedilen
işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi
sistemi üennden bildirilir.

Yetki belgesinin yenilenmesi
MADDE 8 -(l) Yetki belgesi, içeriğindeki
bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması
durumunda yenilenir.

lıa lıir ıdresc nıkledilnıesi

haric olmak üzere 5 inci
fıkrısrnda lıelirtileıı bil
birinde değişiklik olması
değişikliğin gerçekleştiği.

tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi
üızerinden yapılır.

inci nıaddcnin diirdiincü

Işletnıcnin

durumunda
ruhsıtının

vetkinedenivle

un ttneb

etki

maddenin ü0uncu

enilcııınesi
cnileııdiğirlurumu

tariht€n itilıaren oı üIün icinde, o iş|etın c\.e

lıığh isletnıclcrin ı,ctki bclgclc ri dc hcrhangi
bir lıııvuru va gerek olmaksrzın venilenir.

fıkr:rsında belirtilen
bilsilcrülcki dcğisikliği n gerccklcstiği tırihttıı

olnrık üzere . bığlı işletmenin vetki belgesi. 5

niıı baş

gilerden

ent en düzenlendi

1 ü iiııcii fıkradı bclirtile ır duruınlar hari

(z) bclst,si venileme

ve çalı§mai§ \ crl açnra

slncs lveva adresinin d
lıelqesinin y

bclscsinin ynda. yctki

itilıııren on inde

herhangi
durumunda

(3) İsletme adı

başı.urusu;

a) İşletmc

Yetki belgesinin yenilenmesi
MADDE 8 - (1) Yetki belgesi, geçer}ilik
s*€sit}iıi----§ia--e F-+er* içeriğindeki
bilgilerden herhangi birinde değişiklik
olması durumunda yenilenir.

(2) Yenileme başwrusu,

bilgilerde değişiklik olması durumunda ise
değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren
y*di. gun içinde Bilgi Sistemi üzerinden
yapılır.

ycni fıkralar

yğ+.@,esi

7
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b) Nlılıalle. cadde, sokak re benzcri rerlcı,in
isinı r tt,ı numaralnrının dt,ği)nıeıi nedcııir lc
işIelıııe ıdresiııin değişmcsi duruınuııdı. iş

rcri acmı \c calısmı ruhsalıııın
günccllcndiği.

c) (a) vc (b) bcırllcrindc bclirtilcn dıırııınlır



(J) Yetki belgesinin yenilenmesinde 7 nci
maddeCç belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

,l,.;;.,^..-..i,-;kj _-r-_l.,.l-,,-1l.i l^-ı,-.-i-;_

.l..,.,._...,..l.. ,],.ii]..;Ll i i, i..,

] - , , | , 

" 
, , ! ,, ". , ] ; . - ] l,-,,.. i ., J^.]:l],

(§) Yetki
maddenin

belgesinin
ikinci ve

yenilenmesinde 7 nci
üçüııcii fıkralarında

beliıtilcn usul ve esaslar uygulanır

Yetki belgesinin ıskı+* *lınraas*-ve iptali
MADDE 9 - ttj-Y€+ki-$ekes++tri}nıts*ie

t..,,,,h_,]; l,,.^..; L,.l;-,]^ h,, ,l..-,._. "--il-.,_
].^-,[^.];|,l]x] 1^-]l.ü_,, ]1;L____ L,-,_ -,,]..

5rrlİ]_r9@

{(TreoT

@tr.

@Hjdtfifia

ılfi+ıf-

@if.

edı"ldtg+-tarihte-iptalr,di+if.

@

Yetki belgesinin iptali
MADDE 9 - (1)Jelk!_b9k§qi

veırilcıırc ba§vurıısunda 1ıu lunu |ıııanıaıı

c) Bu yönetmeli k hükiiınlerine avkırı
hareket eden i§letme veya ırağh iŞlctmeve
l}i lsi sistcnıi üzcrinden va da azılı olarak
Bıkanlıkca yaıırlan uyarlya rııgnlen

kırılı n ortıdın kaldı rılnraınası veva ıvnlAv frl

takvinı v ı|ı içindc tekrarlınması halinde.

tarafindan Bilgi sisteııi iizerinden yapılın
ba§vuru üzerine vcnilenir.

ı) 6 ncı ınaddede bclirtilen ilqili vctki lıelgcsi
şartlarından her.hglglbiti[L\4{ıgb4
i§letme ve tıağiı işletmeniır. lıu duruınuıı
eorçckleştiği tarih!§!!_!!!b4!9iı O g[n içindt
Bilgi sistemi üzerinden yııracağı başr,ıırıı
üzerinc.

b) 6 ncı ınaddedc belirtilen şarllardan
lıerlrıngi lıirinc sahip oluııııadlğ44
Bakanlıkça tespit edilnresi halinde.

c) 8 inci maddcde belirtilen süre içinde

itiiıaren on gün içindc venillqlg
lrışvurusunda lrulunulnıanrısı lıaliııde,

@ite İ netieniyle Bakanlıkça Bilgi Sisteıni üzerintlen
@ İva tla vazıl, t arak vanılaıı uı,an tıırihinden

iptal ediIi r.

8
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l'eni i'ıkralır

@i
ayr+€tii}ip*i

(?) Yetki belgesi ıisL+yı+-+ka.rı+^ +:*+da*

ışd+i+eıı- vt+a iptal edilen işletmeye, durum
gerekçesiyle birlikte iiçjüı jç+ıı<lt Bilgi
sistemi üzerinden bildirilir.

yeıri tikra

yetffi.J€$i{c+ı}ıf.

(2) İşletmenin yetki beluı:sinin iotal ediImesi
halindc hığlı islctnıclcri nln \,c tki bclcc|cri (lc

(3) Bağlı iş letme sözle§mesi sonı eren veva

N'lülrıa

(!) Yetki belgesi iptal edileır isletmc ve bağlı
işletmeye, durum gerekçesiyle birlikte Bilgi
sistemi üzcrinden bildirilir.

(5) I]irinci fikranın (c) lıendi se nce ı,etki
bel e§t t l)tıl cdilen i \ letırre r e ba lı l§ let Ill c e

isletnlc ve bağh isıetnıo sııhibinin diğer
islctnıelcrinc vc temsilcisi oldugu islctınelcre,
iptal tarihindc ıı itilrırcn bir rıl sürevlc ıctki
belgcsi vcrilcmcz.

\l ülgı

Mesleki yeterlilik belgesi
MADDE 10 - (1) ü§r€fif€de-?azafltııı++-+€

@
se+ıını+u--eın*-aan+şmtınr(Seviye 5;veya
eiıı}ak---4a*şaıan+---(Seviye a}-*uk*a+
ye+efüiüik@Fmesleki yeterlilik
belgeleri+tlen bi*iııe sahip olması gerekir.

(Z)ffi

}1esleki yeterlilik belgesi
MADDE 10 -(l) sorrımlu gavrimenkul
d a n ı § nrı n lır rın ın Scv ivc 5. pavrimcnkul
daııısnıanla rııun isc sevi ye 4 mesleki yeterlilik
belgesine sahip olması gerekir.

(2) srırııınlu avrinrcnkul danı§ ııı ıııı la rı ırın.
r,ü ksekö |,etinı kurunıların ln: qaYrl|nen kul
dıııı§nııın|ırıııın isc orlıöğrctim \ cl,1l

iikstkiiğrctinr kurunrlarıırrn gavrinıoı!kul
ticareti ile ileili alınlır ındı n va da bu nlara
denkliği kabul t,dilen vurt dı§ ındaki öğrctiın

olnraları durumundakurumlarından nrez 1tn

mesltki vcttrlilik bclgcsi sartı arantniız.
}I cs lcki vt,tcr[ilik bclgtsi §ırtında ır nrrıafivct
s:rğ|a vın üIavrimenkul ticır rcti ile ilgili ılınlır

9
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iptıl edilir.

lıağlı olduğu işletnrcnin adrtsindeıı başka lrir
adrcste fıalivet eösteıcn bağh i§lctmclerin
vetki lrclgclcri iırtal edilir.

I

Rıkanlıkca bclirlcnir



r'ı] [ı^L__ı,L .JAt'Li k-I..-..;,._ ...,!.:^

saysffirr€+ifhm€fi.ğMif.

(Q Mcsleki yeterlilik belgesine ilişkin diğer
hususlarda 5544 sayılı Kanun ve ikincil
mevzuatındaki hükümler uygulanır.

}1ülga

mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Yeni Bölünı Başlığı
tjÇ[,\C[. BOl.U\t

Bilei Şursllr yl Fıı|iyqt|ere İlişkin
yükiinıliilükle r

Bilgi Sistemi ve iian
MADDE l1 - (l) Ttti{tiıaz ticaretinin takip
ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından
Bilgi Sistemi oluşfurulur.

{z\

+ı+iiei"li*bıinec; tntsıt*i_yı.terlnık-5elg€5i
^-^.,l^-^- ,,^ ;,.t.] ^,lil-_ l,i.;l_. l\r-.,l_t,i

Ye.teı }ilik {(ı;n*+,ıı,ııea--eş--zaıııaı+ı *lı+
Bakanlıkça gerekli görülen dıgtf bilgiH"€
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarea Bakatirşş
be}i+}edıi$ -l#;e-iç Bilgi Sistemiııe
aktarılır.

ycni likrı

Bilgi Sistemi. bildirinı ı,ükümlülüğü ı e ilan
MADDE ll _(l) (iııriınenkul ticaretinın
takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafıırdan
Bilgi Sistcmi oluşfurulur.

(2) Bakanlıkça gerekli görülen bilgi ve bclgc[cr,
Bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili kisi.
kurum ve kuruluş lar ile isletnıe ve bağlı
iş|ct nıclc rcc Bilgi Sistemıne aktarılır,

(3) İşletnıcler:

a) Bağlı islctnıelerinc iliskin bilsilcri bığlı
isletnı e siizleş mesinin imzalandığı.

b) sorunılu gavrirııcıık ul daırışınanları ı,c
ülavrimenkul dınısınaırları ile bağlı
isletmclcrinin gıvrimcnkul danısmanlarının
ise baslamı ve işi bıraknrı bilgilerini bu
drırııı,ııla rı ıı crceklestiği.

c) Bağlı letıııe sözlesııresi sona eren lrağlıS

islctınclcrini bu du rıınırın üIcrcclrlcstiği.

10
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{3) Mesleki yeterlilik bclgesine ilişkin diğer
hususlarda l5/7/20l8 tarihli ve 4 savılı
Bakanlıklara Bağh. il{rili. iıi§kili Kurum ve
l(ııruluslar ile f)iğer kuruın ve kurulusların'l'eşkiiatı Hakkıntla c u mhurbaşka n lığı
Kararnaıncsi ilc 2l19/2006 tarihli ve 5544
§al,ılı Me\lcki \ elerlilik Kurunıu ile iluili
Bazı Düzenle meler Hıkkındı kanun ve ikincil



tırihteır itilraren on giin
üzcrindcıı il ınüdürIüğünc lıildirınekle

listesi Bakanlığın intemet

(§) Bilgi Sistemi ihtiyaç dulıılan diğer bilgi
sistemlerine entegre edilir.

(ğ) Bilgi Sisteminin işletilmesinde 241312016

tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
korunması kanunu ve ikincil mevzuat
kapsamında kişisel verilerin korunmasrna
yönelik her tiirlü teknık ve idari tedbir alınır.

vükümlüdür.

icinde Bi|gi Sistemi

sahip(!) Yetki belgesine
işlctmelerin güncel
sayfasında ilan edılir

işletme ve ba[ll(,i) Yetki belgesine sahip ışletmelerin güncel
listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan
edilir.

(a) Bilgi Sistemi ihtiyaç dululan diğer bilgi
sistemlerine entegre edilir.

§) Bilgi Sisteminin işletilmesinde 2413/20l6
tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
I(orunması kanunu ve ikincil mevzuat
kapsamında kişisel verilerin koııınmasrna
yönelik her tiirlü teknik ve idari tedbir alınır.

İntcrnet ortamındaki ilanları

(1) İnternct ortamrnda
ticıfctine ı,önclik ilan veren

iliskin
viikümlüliikler

gaı,rimenkul

bclirlilcn

tıelgcsi kontrolüvctlıi

vctlrinıagazaortanıdaki

isletmc ve bağlı isletınc ler. l4 iincü mıd ılenin
ikinci iıkrasıırın (a. (i). (i) ve (k) benlIerinde

ilınlarında ücüncü kişilcri ı,anıltıcı bilsi ve

belgelere ver vermemekle vükü

önce Bakaıılı ğııı inteı,net s ıvtasıııdan \,€\,a

Ortamda mığazı acılış ııra izin verıncmek.

c) İş letınc ve bığlı isletnı

ba
,l ırrak

}.1ADDI] 12

uvmakla vcilke vc ku rallara

iidiir.

Bilsi sistcnıintlen

lerin elektronik
adı olarak

elektronik
olıııetki bel

lı i§letmelerin
sine sahi

isletme ve

*ğiliş€t|€fe-İ$§kin YiikiıİıliıüükJ€f

İş}.etfi€ü€fdeı*fana"§a+tüüf
W
"^.r]-" -"._l".

flr€tiekaşe-elrı+a$;

bt+lı*ı+ma,.ı,

ol]]+as*

uygt+anıt=
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(2) İnternct ortamında ıaavrimenkul
ticarctine vönt,lik ilan verilnesinc imkin
sağlaı,arı gerçek vcya tüzcl kişilcr asağıdaki
hıısııslara uvnıakla yükiiınlüdür:

a) İşletmc ve lıağh işlctıne|criıı l4 iiıcii
mııddenin ikinci likrasııın (i) bendinde
lıclirtilcn vükünıliilüğünü yerinc
uel i ı,elıil mcsiııe imkın sığlıınık.

h) İşletme vc bağ|ı işlttmelcrin üveliğinden



ç) İşlctmc vc bağlı işletınelcrin hcr bir
ilanıntlan iirce Bıkanlığın internet

d} Birdtn ihzla işletme vera bağlı işletme
tarafından ı,crilen at,ırı gar,ı,iıncnkuIc vönclik
ilanlırdı. tı gaı,riırıenkule iliskiıı
ı,etkilendirme sözle§mesine tıraf olın işletme

Taşrnına;ı ticaretine konu hizmetler
MADDE 13 - ( l ) raşı*ıa*+ıcate*!cı
ede*}ıx aşağıdaki hizmetleri verebilir:

a) Tapu kiitüğüıe |<a!,*lrolsun },a d* o}ııraı;ın

b)@
+lgıi{+ inceleme, araştırma ve raporlama
yapmak.

(iar,rimcnkul ticaretinc konu hizmetler
MADDE 13 -(l) Yetki bc cs lll sahi
i§lctnıc rc bığlı isletnıcle r gavriıncnkul alım
satüıııı vc kiralanmasına aracılık hizın t(leri
ile birlikte vetkilcndirme siizlcs ırresiıre krıır ıı
ü,ıİ \ riılcn lrıl lle ilsili aşağıdaki hizmetleri
vercbilir:

b) İnceleme, araştırma ve raporlama yapmak.
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lrclqesindeki unvan vcı,a islctınc adını
kuIlannrasını sığlaınık.

savfasından veva Bilgi sistenrinden vetki
belqesi kon(rolü vanarık ıetki belgesinc
sıhin olmat,an islctnıc ve bağlı işlctnrclerin
ilanlarını vavınrlaınanrak ve t,a},ıınlaıııııış
ilan lırın ı r,avımdan kaldırmık.

ı,cı,a bağlı i§letnıcnin talclıi iizcrinc nrlil<,crrcr
ilııılaı,ı r ır ınıdan kaldırıııık.

c) İlanlara iliskin talen vc sikivetterin
intcrntt tabanlı iletisiın r,önteınlerinde n en az
lıiri vc tclcfon aracıIığıı,la ilctcbilmcsi için
müşteri hiznretlerivie iletişin iınkinı
sunınak. Bu ta|eo ve §ikeı,etıerin etkin §ekilde
viinctilcrck so nu çla n dırı lmasın ı sağlımak.

O İlan vc sikiı,etlere iliskin bileilcri
Bakanlığın taleplerine ur,ı:ıın olarak
Bakanlığa iletmek.

g) Gavrimenkul ticıretinin ırelistirilnıesi ve
tükcticinin korunması aınııcııla Bakaıılıkca
alınan tedlıirlere uvnrak.

I

a) }lülkiveti der ir lıorcu doğuran isleınlcr ile
avni reva sahsi hak !esis eden iş|enıleı.e ]

414gılık ctmck. 

- 

|



c) T*ş]ıirüarıii1 fayiç satış veya kira bedeli
ha}&ıııda iş sahibine bilgi vemek.

ç) Tapu işlemlerirıe aracılık etmek

d)@kira
bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini
takip etmek, taşl+Hıtzjlr tamiri, bakım+ ve
onarım} gibi hizmetlerin verilmesini
sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreç
hakkında iş sahibini bilgilendirmek.

e) T*şıını$z+a-+gjHanışmanlık ve yönetim
hizmeti vermek.

Yeni bcnt

t) {aş+ııı+*z ticaretine ilişkin diğer hizmetleri
yürütmek.

c) Rayiç satlş veya kira bedeli ilc vcrgi dcğcri
araŞtrrması yaıı arak iş sahibine brı
lıususlırıla bilgi vermek.

ç) yctkilendirme sözle de acrkc:ısmestn
hcliı,tilıncsi koşuluyla; lapu ve kadıstrO

nıüdürliikltri.rnüdürlükleri. icra dıiresi
ycfgl dairesi müdürliikleri. yetkili idareler ve
diğer kurumlardıki işlemlere aracılık etmek
vc bu kurumlardın bilsi vc l]c lse tcınin
etmck

d) Kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini
takip etmek, tamir, bakım ve onarım gibi
hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu
hususlarla ilgili süreçlcr hakkında iş sahibini
bilgilendirmek.

fl Dcvre ınülk vc dcvrc tatil sıtıs Ye

ırazırlıınısrna ıracılık etmek.

g.) Gavrimenkul ticaretine ilişkin diğer
hizmetleri yürütmek.

Şışııııııtz ticaretinde uyulacak ilke ve
kuraIlar
MADDE 14 - Yeni fikra

(}) Taşı*ı*ııaı-ticaretiyle iştigal edenler

ktıl{aıx*ıııa-z.

ycni beııt

(2) Gavrimenkul ticaretiyle ıştigal edenler

}1iilga

}lülgı

ı) Bu yiinctmeliktc lrclirtilen söztcsmelcri
iırrzalanıı vetkisi buluııınııyın kisilerlc

13
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I

e) lanışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.

Gayriınenkul ticaretinde uyulacak ilke ve
kurallar
MADDE 14 - (l) Gaı:rimenku| ticarc]$]r4g

iştiqal tdilelr iş vcrindc başka lrir ticıri
l'aılivctte lıulunulamız.

sözlcsme \ a Ditnıa7.



e) Verdiği hizmet nedeniyle edindiği bilgi ve
belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde
belirtilen esaslar dışında açıklayamaz ve
kullanamaz.

ç) Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil,
dürüst, özenli ve makul bk şekilde hareket
eder; yanılhcı bilgi veremez.
d) Haksız ve hukuka aykın davranış ve ticari
uygulamalarda bulunamaz.
e) Hizmet verdiği kişilerin a+ffir:ü**ttı ve
kkalaışa tercihlerini etkileyecek nitelikteki
bilgileri gizleyemez,
*) Hizmet verdiği kişilerin menfaatlerine
aykırı davranışta bulunamaz.
g) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve
etik olmayan uygulamalara teşvik edemez.

ğ) Hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz
edici davranışlarda bulunamaz.
h) Hizmet verdiği kişilere belge
imzalatmad,an önce bu belgeleri okumaları
için yeterli süre verir, belgelerde yer alan
hükümleri açıklar ve imzalanan belgelerin
birer suretini bu kışilere teslim eder.
+) Aldığı her teklifi ve karşı teklifi, hizmet
verdiği kişilere doğıu ve objektif bir şekilde
en kısa sürede sunar.

i)raşııaıazııı satılması veya kiralanması ya
da satış veya kiralamadan vazgeçilmesi yahut
yetkilendirme sözleşmesinin feshedilmesi
durumunda ffi1 tarihiıi izleyen i{k iş gün*
içinde r*{laıı +-: ilan faaliyeıine son rerir.

1) raşınşıazııı satilmas

yetkilendirme sözleşmesine

lt)@
sahlması veya

kiralanmasına yönelik ilan #€-Rküa*+ktrı*{ğ

@lize*e15
inci maddenin üçüncü fıkasınıı (b}beııd+ırd,e
belirtilen bilgiler fu iletişim bilgisine ve
yeüri-+elgesi nüıııııır§]n" kolay okunabilir

,-;L; ].,....,l^-.l,.
:.

edt*.

ekilde Verlr

b) Verdiği hizmet nedeniyle edindiği bilgi ve
belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde
belirtilen esaslar dışında açıklayamaz ve
kullanamaz.
!) Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst,
özenli ve makul şekilde hareket eder; yanıltıcı
bilgi veremez.

ç) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari
uygulamalarda bulunamaz.

!D Hizmet verdiği kişilerin tercihlerini
etkileyecek nitelikteki bilgileri giz|eyemez.

g) Hizmet verdiği kişilerin menfaatlerine aykırı
davranışta bulunamaz.

f) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik
olmayan uygulamalara teşvik edemez.
g) Hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz edici
davranışlarda bulunamaz.

ğ) Hizmet verdiği kişilere belge imzalatmadan
önce bu belgeleri okumaları için yeterli süre
verir, belgelerde yer alan hükümleri açıklar ve
imzalanan belgelerin bircr suretini bu kişilere
teslim eder.

]| Aldığı her teklifi ve karşı teklifi, hizmet
verdiği kişilerc doğru ve objektif bir şekilde en
kısa sürede azılı olırık vova elektroırik
gl!g!ı!İa Sunar

j Cavriınenkulün satılması veya kiralanması
ya da satış veya kiralamadan vazgeçilmesi yahut
yetkilendiıme sözleşmesinin feshedilmesi veva
su reslıl in sona erınesi durumun da,_-bg
dıırıımun erçeklestiği tarihi izleyen !!ç gün
içinde ilan faaliyetine son verir.

i) İlınlarında yetkilendime sözleşmesine
ııvkırı lrususlara ver verenıez

İ) Gayrimcnk ııIün satılması veya
kiralanmasına yönelik i1anları da etki bel eSl
numırısına. l5 inci maddenin üçüncü
fıkrasınglg belinilen bilgilerg iletişim bilgisine
Ve Yarsa gavrinlenkıı|ün enerii kimtik
bilgilerine kolay okunabilir şekilde yer verir.

t4
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ycni lrent

}) Her bir yetkilendirme sözleşmesi için
fiziksel olarak veya elektronik ortamda dosya
oluşturur. Yetkilendirme sözleşmesini ve bu
sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler
kapsamında düzenlenen belgeleri dosyasında
en az beş yıl süreyle saklar.

Ycni |ikra

!) Her bir yetkilendirme sözleşmesi için fiziksel
olarak veya elektronik ortamda dosya oluşfurur.
Yetkılendirme sözleşmesini ve bu sözleşme

çerçevesinde verilen hizmetler kapsamında
düzenlenen sözleşme ye diğer belgeleri
dosyasında en az beş yıl süreyle saklar.

}l ü lgı

(3) Bağlı işletmenin taraf olduğu
etkilend irnıe alını satınıa arıcılık

kiı,ılırınavı aracılık ve hizınet ortaklığı
sözleş ıncleri. bağlı olunan islt,tmcnin sorunılu
ülavrinıenkul dını§manı tarılindıın kontı,ol
edilerek imzaIanır.

YetkiIendirme sözleşme§i
MADDE l5 - ( l) +*şışşıaz ticaretine
yönelik hizmetler, iş sahibi ile işletme
arasında yazılı şekilde yapılan yetkilendirme
sözleşmesine dayanılarak verilir.

(2) Yetkilendirme sözleşmesi birer nüshası
taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha
e}*şı* düzenlenir.

Yetkilendirme sözleşmesi
MADDE 15 -(l) Gavrimenkul ticaretine
yönelık hizmetler, iş sahibi ile işletme ygy3
bağlı işletme arasında yazılı şekilde yapılan
yetki lendirme sözleşmesine dayanılarak verilır

(2) Yetkilendirme sözleşmesi birer nüshası
taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha

a) İşle tmc veva bağlı isl€tmenin rctki bc lgcsi
numırıısl ye iletisim bilgilcri ilc sorumIu

1l ,rlln ırliııl dırırı mınının adı §0 ıılı
ı ]nZa §l.

r crilccck hizme tlcr vc alt hizmctlcr ilc lıu

15
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k) Alım satıın şeva kiralamasına r ctkili 
I

ol,nr,l,ğ, qorriın.nkrl" *,ön.lİflİ;;l;;;; 
I

I

I

düzenlenir. Bu sözlesmede asgari ıılarak ITıasağıdaki bilgi|crc ler r(rilir: l

}'eni bentlcr

tı) İs sahibinin gercek kişi olmısı dııruınuırdı
bu kişinin adı, sovadı. T.C. kinılik nunıarısı
veva vabancı kimlik numarası ile iletişim
bilgileri vc imzasıı tüze| kisi olnıası
dıırıınıunda ise lüzel kişinin unrını rc
iletisim bileileri ile temsile vetkili kisisinin
adı. sovadı ve imzısı.

c) İşictnrc ı,eva bağlı islctme tarafından



ç) Taralların hak ve vükü ınlülükleri.

d) Kararlış tlrılması hıliırde oran y€\,a tutarı
isletnre ı,eva bağlı isletme icin tonlam hizııet
bedelini aşnıaınak kosuluı,la tırafların
sözleşnıeden caynıası duruınunğa ödgtecek
cavnıa bedeli ve sözleş ınenin hic veva pereği
gibi ifa cdilmemesi halinde rıvgıılanacak cczı
kırşulu ile taralların diğcr nıa]i le hııkııki
soru ınlul ukları.

(l) V*latn{lıı+e ıa*+çşn+ i tılım satım
ve kiralamalar}a ıi4{lı asgari olarak aşağldaki
bilgilere yer verilir:

(3) Alım satlm
vetkiiendirme

ve kiralamalara
sözleŞmel€rinde

ilişkin
ikinci

iıkrıdıki hilgi|erle birliktc gıvrinıcn kıı ltı
iliskin asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer
verilir:

@bil* Ntülga

.,- ;^..,.,..,. i-. .,^kik]_;,,,.,l, .,,-.,,,,l, 1, /, l--]_l;l,ry
il_+i.i^. A:t_il_.i ,,^ ;,,.--.-, i. .-l.:ki_i^ *.'i,_]ry
kişi_+lma+l{urtt+nuı+d*+ii;iel_lrişiı+iüt--u*ı+aııi

:l-*;.;,- k;l,.il-.i iI- t-_"il_ .-.tLil;rcgrırıgr.Erc
l-i..i.;_;_ ^.l, .^.,-.l, ,,^ i.--^.,r-fr-ı]r,r _q

L\ v_+Lil_^l;._._ .X-l^._-.;,,- l-^,,,,r,zrgğffirc

ıdfirflilt!,4fitr

4) İmar ve yapı kullanma izin durumu.
1) Tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi.
3) Büyüklüğü, yaşı ve fiili kullanım durumu.
4) Kat, cephe ve manzara gibi konum
özellikleri.
S) Oolş+ıt*ışbgs-+ıışetredŞ toplu taşıma
araçlarınııi duraklarına yaklaşık mesafesi;

a) Imar ve yapı kullanma izin durumu.
b) Tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi.
q) Büyüklüğü, yaşı ve fiili kullanım durumu.
g) Kat, cephe ve manzara gibi konum özellik[eri.

d) Toplu taşıma araçlannın duraklanna yaklaşık
mesafesi.

g) Sosyal
mesafesi.

ve kü|türei nıekinlara yaklaşık

v€+ik+ik-C&§+€tbi sosyal a.lanlaııı yaklaşık
mesafesi.
7) oda, salon, banyo, tuvalet ve balkon sayısl
ile bunların ııc{ bü ükleri:

L6
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hizmctlerin her biri icin avrı ıvrı
kararlıstırılan hizmet bedelleri.

e) Sözleşnıe süresi.

lJ Taraiların tebligat adrcslcri.

I



I Oda, salon, banyo, tuvalet ve balkoıı sayısı ile
bunlann vak]aşık büyüklükleri gibi iç
özellikler.

g) Apartman, site, bina veya müstakil olma
duıımu ilc sosya| ye kültürel drınatılırı gibi
dış özellikleri.

ğ) Araziler için hisse, emsal ve öngörülen bina
yüksekliği bilgileri ile üzerinde ekili veya dikili
iirün bulunup bulunmadığı.

D Üzerinde ipotek, haciz ve benzeri
kısıtlamaIann bulunup bulunmadığı.

(4) Proje aşamasında olup inşasına başlanmamış

veya inşasına başlanmış olmakla birlikte henüz

tamamlanmamlŞ gaV ri nreıı krıller tıcarı
nitelikteki sar rinıenkullcr vc tapu kütiiğiine

['lülga

kayıtlı olmayan gayrimenku|lere ilişkin
yetkilendirme sözleşmeleri ile iş sahibinin ahcı

a kiracı oldu tkilendirme

ş€itjfdü+€$.;a ffiış+}tjŞiiçözellikleri.

8) Apartman, site, bina veya müstakil olma
durumu;Wife
....,,,,. L:.ı-^ı;,, .,. ,]^^^",, ,.,ı,_, "i_,--,i

l,-L;..; ,,_ ,t,-l-^ '-,,l.i-.,],,-f.. _--].-

ry
l-^^^l. ^r^,.-.1. l.,_,^.... .;i.-rnl;L f,,lL^lKğPffiğP.IInğT.rr

@gibidış
özelliklerı.
9) Araziler için hisse, emsal ve öngörülen
bina yüksekliği bilgileri ile üzerinde ekili
veya diki[i ürün bulunup bulunmadığı,
{O) Üzerinde ipotek, haciz ve benzeri
kısıtlamaların buIunup bulunmadığı.

hffitrs*r

04aşagaf+fi€b+i€a+a&te5l€fi,

(4) Proje aşamasında olup inşasına
başlanmamış veya inşasına başlanmış
olmakla birlikte henüz tamamlanmamış
ti}ş{şü]ltİ*]*|, ticari nitelikteki
tapu kiitüğüne kayıth o[mayan ta§J11t]+ftı4*1*

ilişkin yetkilendirme sözleşmeleri ile iş

ser*nrh,ıh+lel*rt

sahibinin alıcı ve a kiracı oldu
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e) 20 nei maddeııin lıirınei fil<raıı

çetçe+esişae+eŞşttren+a*e*ea+i-şş*ııt
@
çeşçeve*iW
@
@
hizğıe{-bede]!
eJ@
@
@
@
@
@iıı
@
@



yetkilendirme sözleşmelerinde üçüncü
fikada {ıe}+*+le++ bilgilerden uygun olanlara
+e yeterli bilgilendirme yapmaya elverişli
diğer bilgilere yer verilir.

(5) Uçüncü fikada yer-+eııiet bilgilertt*
işbünr€ı+ııı ilgili elektronik sistemlerden veya
kayıtlardan sağlayımadığı-$ifu{-lede iş
sahibınin yazıIı beyanı esas alınır. İş

sahibinin beyan ettiği bilgilerin gerçeği
yansıtmamasrndan işletme sorumlu değildir.

ycni nıaddc I}ağlı işlttııe sözlcşmesi
MADDE l5/A - (t) Bir isletınenin adresinde
o işl€tıncye bığlı olarak !:avrimenkul ticareti
il0 istigal cdilebilın esi icin bağlı isletuıe
sözleşınesi düzenlenir.

(2) Bığlı isİctme sözle şnresi birer n üslıası
tı rı l'l ırdı k,ılacak sckilde cıı az iki ııüslıa
düzcnlenir. Bu sözlcşnrede asqari olarık
asağıdaki bilgi eıe ver verilir:

a) lsletnıeıin ıetki belsesi numara§ı ve
ilctisim tıilsiIcı,i ilc sorumlu gavrimcnkul
danı§manıırın adı, soyadı r,e iınzası.

d) Taratlırın hak ve vükümlülükleri iIe
tcbligat adrcsleri.

(3 } Ba ts letmc birden l'azlı isletıne ile bağlı
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sözleşmelerinde ikinci ve üçüncü fikalardaki
bilgilerden uygun olanlar ile yeterli
bilgilendirme yapmaya elverişli diğer bilgilere
yer verilir.

(5) İkinci ve !!çüncü fıkralardaki bilgilerln ilgili
elektronik sistemlerden veya kayıtlardan
sağlanamaması duruınıında iş sahibiırin yazılı
_veva elektronik ortanıdaki beyanı esas alınır.
Iş sahibinin beyan ettiği bilgilerin gerçeği
yansıtmamasrndan işletme veya lıağlı isletme
sorumlu değildir.

lı) }lağlı işleııne sahilıinin gtrçek ki§i ıılnıast
dıırumunda bu kişinin ıdı, stıradı. T.C.
kimlik numırısı vcva yırbancı kimlik
nunıırııı iIe iletişinı lıilgileri ıc imzası; tüzel
kişi vcya §qbg !,!!!isı durumundı ise tüzel
ki§i rerı şubcnin unranı, ilclişiın biIgi|çri rc
ıehli,Jat adı,csi iIe reıkiIi tcnrsilciriniır adı.
soyadı r,e imzası.

pavlaşım usıılü.

ç) sözlesmeniıı konusu ve süresi.

işlctnıc sözlcşııesi düzcnlcvcıncz.

c) Hizınet bedeliııin tarıllar arasında



Alım satıma aracılık sözleşmesi
MADDE 16 - ( l ) Alım satıma aracılık hizmeti
sonucunda alıcı r,e satıcı ile işletnıc vcı,a bağ!
işletme arasında alım satıma aracılık sözleşmesi
düzenlenir.

(2) Alıın sntıırr:r aracılık sözlesnıesi birer
niishası tarallarda kalacak şekildc en az üç
ııüsh a düzenleıir. Bu sözleşmede asgari olarak
aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veva bığlı işletmeırin yetki belgesi
numaras1, iletişim bilgıleri ve tetıliııat adrcsi ilc
sorıımlu gayrinıcnkul danı§nranının adı
soyadı ve imzası

b) Alıcı veva satıcının sercek kisi olnıası
rlırrunıunda bu kişinin adı, soYadı"İ'.C.
kinılik ntımıırıısı vcva yabancı kimlik
ll u İnıırasl, iletisiın bilsileri, teblicat adresi ve
imzasıı tü zeI kisi olnıası durumunda isc tüzel
kisiniıı unr,ını " ilelisinı bilc ilcri ve leblisat
adrcsi ilc tenrsilc vctkili kisis inin ıdı. sovadı
vt ıtnZasr.

g) Gıvrimcnkulün tapu kaydı bilgileri, cinsi ve

adresi ile varsa ıv rlnı c nkuliin cncrii kiınlik
tıil{ıileri.

ç) Gavrimenkulün alım satım bedeli ve bu

bede lin ödenme yöntemi.

d) Kararlaştırılmasl halinde oran Voya tutarl

iŞletme vcya bağlı ısıelme için hizmet bedelini
aşınaııak koşuluy la alıcı veva satıcının
sözleşmeden cayması durumunda !3§Llgl31a
vc lŞ ıetme ycya bağ lı i§letıncıc ödenecek
cayma B!9!! ve sözleşmenin hiç veya gereği

gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza

koşulu.

g) Hizmet bedeli.

Alrm satıma aracılrk sözleşmesi
MADDE 16 - (l) İşfu+ıııı:*iı +etdiği-alım
satlma aracılık hizmeti sonucunda allc1. satlcı
ve işletme arasında alım satıma aracılık
sözleşmesi düzenIenir.

(2) Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki
bilgilere yer verilir:

U) ++**+ııtş++t+ tapu kaydı bılgileri, cinsi ve
adresi.

e) Taşıııınaz+n alım satım bedeli ve bu

bedelin ödenme yöntemi.

ç) Kararlaştınlması halinde ı*e oran veya
tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak
koşuluyla,iş*ahibi-+eytı ahcıı+m sözleşmeden
cal.rnası durumunda ödenecek cayma paftı§}

ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa
edilmemesi halinde uygulanacak ceza

koşulu.

d) Hizmet bedeli ve-bu-$edekr§*a}ıibi-+1e
a+et-at+gş+al<i-naı+*ş+ış+ıs*i+.

1;ff.lİZits*.

l'eni lıent
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a) İştetmeııı* yetki belgesi numarası, iletişim
bilgi lerir-lsms,i]€ Jetffişıüiıti.n adı soyadı
veimzasıj@
@
@iflt+ffs.ir
@
@;itı
@



e) Tapu harcı ve döırer sermaye hizmet bedeli
gibi masrafların iş-*a+*Ul;lı: alıcı arasındaki
paylaşım usulü.
+) İgili kanuna göre sözleşmenin
uygulanmasından doğan ulıışmazlıklarda
hangi il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili
olduğu hususu. uyuşmaz|ığın çözümü için
arabuluculuk veya tahkim gibi altematif
çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin
kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafl arın
diğer hukuki ve mali sorumlulukları.

!) Tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli
gibi masrafların alıcı yg__şg[41 arasındaki
paylaşım usulü.

c) İlgili kanuna göre sözleşmenin
uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi
il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu
hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk
veya tahkim gibi altematif çözüm yollarıııa
başıurulmasına ilişkin kayıtlar ve
kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki
ve mali sorumlulukları.

Kiralamaya aracılık sözleşmesi
MADDE 17 - (l) lş++ıne*ıı----+t*i+i
kiralamaya aracıIık hizmeti sonucunda
kiracı, kiralayan ve işletme arasında
kiralamaya aracıl ık sözleşmesi düzenlenir.

(2) Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki
bilgilere yer verilir:

a) Işletmentıı yetki belgesi numarası, iletişim
bil gileri, tejn*ifu-ie+k+Fkişislı}in adı soyadı
veimzası;i@

.-_1.]Li ,,., |-ilazrn,n *ii-_l L ,,l,..,,,-.

L:],-;]^_i ;l.- fAtıa.il- --rl, ;ı; L;.:.:_i,.,,,],,,...,,,,].

Ycni bcnt

lı) Ş*şıııııı.ııış tapu kaydı bilgileri, cinsi,
adresi ve özellikleri.

e) T+,ı+ı+ııışzııı kira bedeli ile kira bedelinin
yıllık arıış oranı ve ödenme yöntemi.

ç) Kararlaştırılması halinde v€ oran veya
tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak

Kiralamaya aracılık sözleşmesi
MADDE 17 - (l) Kiralamaya aracılık hizmeti
sonucunda kiracı g kiralayan ilc işletme l,eya
bağlı işlclnlc arasında kiralamaya aracılık
sözleşmesı düzenlenir

nüshası taraflırda kalacak sekilde en az üc
nüsha diizenlenir. Bu sözle şmede asgari olarak
aşağdaki bilgilere yer verilir:

b) Kiracı vcya kir.ılavaııın pcrc ck kişi olnıası
durumııııda tıu kisinin adı, sııı,adı. T.C.
kinılik nunıara§ı l,eva ıa b:rncı kiınlik
nunrarasl. ilcti şinı bilgileri. tebliürat adresi ve
imzasıi tüzel kisi olması durunı unda ise tüzel
kişinin unvanı. ilctisim biisileri vc tcblisat
adreşi ilc tcmsilc yctkili kisisinin ad ı, soyadı
ve lnızasl.

c} Car rimcnkulün tapu kaydı bilgileri. cinsi.
adresi ve özellikleri ile varsa gavrimenkulü n
eııerii kinılik lrileileri

Ga rinıenkuliin kira bedeli ile kira bedelinin
yıllık artış oranı ve ödenme yöntemi.

ğ Kararlaştınlması halinde oran veya tutarı
etme vc ıb tme i in hizmet bedelini
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a) İşletme vcva lıağlr i§letnıenin yetki belgesi
numarast, iletişim bilgileri vt tOlıligıt adrcsi iIc
soruıırlu gavrinıeııkul danı§ınaırınıır adı,
soyadı ve imzası.

(2) Kirılanıava aracılık siizleşnıcsi birer



ı durumunda karsı tarala
tıığlı islctmcvc ödenecek

cayma b!dg!! ve sözleşmenin hiç veya gereği
gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza
koşulu.
g) Hizmet bedeli.

0 İlgili kanuna göre sözleşmenin
uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi
il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu
hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk
veya tahkim gibi altematif çözüın yollarına
başvurulmasına ilişkin kaytlar ve
kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki
ve mali sorumlulukları.

sözleşmeden caymas
vc i§lctne veya

koşuluylaiş*ah*tı.i-veyaCrc* sözleşmeden
cayması durumunda ödenecek cayma piğ€§+

ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa
edilmemesi halinde uygulanacak ceza
koşulu.

tl) Hizmet bedeli ve$u-bedeliı+-i,ş-sthilıijte
@.
e) İlgili kanuna göre sözleşmenin
uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda
hangi il mahkeme ve icra dairelennin yetkili
olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için
arabuluculuk veya tahkim gibi altematif
çözüm yollanna başvurulmasına ilişkin
kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafların
diğer hukuki ve mali sorumlulukları.

Hizmet ortaklığı sözleşmesi
MADDE l8 - (l) lşletme veva bağlı işletme,
yetkilendirme sözleşmesinde yer almasr
koşuluyla hizmetin ortak verilmesi hususunda
başka bir veya birden fazla işletme veı-a bığlı
işletme ile yetkilendirme sözleşmesinin
konusuna yönelik ortak çahşma yürütebilir.

(2) Hizmet ortaklığı sözleşmesi birer nüshası

şözlcşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer

a) İşletmc veva bağh işletmelerin yetki belgesi
numarası, unvanl ve iletişim bilgileri ile

soyadı ve imzası.

b) Sözleşmenın konusu.
c) Hizmet bedelinin paylaşım usulü.

ç) Tarafların hak ve yükümlülükleri

hizmet ortaklığı sözleşmesinin düzcnlendiği gün

iş sahibine bilgi verilerek bu sözleşmenin bir
ömeği düzenlenme tanhinden itibaren !!ç gün

içinde iş süibine vazrlr olarak ,ı,evı elektronik
ortaında gönderılir. Gönderime ilişkin ispat

ytlkii gönderimi yapan işletmeye vevı lıağlı
işletnıeve aittir.

verilir:

Bıışekilde ıiüzenleniı,.

lı işletnıe tarafından,(3) İşletm

adı,

taraflırda kılacık

e vevı tıağ

sorııınlu qavrimenkul danı§manının

Hizmet ortaklığı sözleşmesi
MADDE t8 - (l) lşletrne, yetkilendiıme
sözleşmesinde yer alması koşuluyla hizmetin
ortak verilmesi hususunda başka bir veya
birden fazla işletme ile yetkilendiıme
sözleşmesinin konusuna yönelik ortak

çalışma yürütebilir.

(2) Hizmet ortaklığı sözleşmesi yaz+ffik
yapı{ır. Sözleşmede asgari olarak aşağıdaki
bilgilere yer verilir:

a) İşletmele$ıı yetki belgcsi numarası, unvanl
ve iletişim bilgileri ile teş§lrğ-ietkiüi
ğ;isi*iıı adı, soyadı ve imzası.

b) Sözleşmenin konusu.
c) Hizmet bedelinin paylaşı{ma usulü.

ç) Tarafların hak ve yükiimlülükleri.

(3) İşletme tarafindan, hizmet ortakhğı
sözleşmesinin düzenlendiği gün iş sahibine
bilgi verilerek bu sözleşmenin bir ömeği
düzenlenme tarihinden itibaren ik-Ft günü

içinde iş sahibine gönderilir. Gönderime
ilişkin ispat yükü gönderimi yapan işletmeye
aittir.
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aşmamak koşuluyla kiracı vcva kiralavınııı



Taşiflffaz gösterme belgesi
MADDE 19 - ( 1) Alım satımına veya
kiralanmasına aracılık edilen taşrınııiızı+ alıcı
veya kiracıya gösterilmesi hizmeti, heı$r+
|a§ıüüniaz-i*in}.r+-€yfi-+aşfiınaz gösterme
belgesi düzenlenmek suretiyle veri[ir.

(]avrimcnkul gösterme belgesi
MADDE 19 - ( 1) Alım satımtna veya
kiralanmasına aracılık edilen qıvrimenkulün
alıcı veya kiracıya iiziksel olarık yeyı
clcktronik ortaırıtlı gösterilmesi hizmeti,

belgesi düzenlenmekgavrinrenkııl göstermc
suretiyle verilir

(Z) +aş+ıııııa,ı gösterme belgesiade asgari
olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

(2) Gavrinıenkul gösterme belgesi lıirer
nüshası tarıflardı kalacak şekilde en az iki
niisha diizenlenir. Bu lrclgcde asgari olarak
aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) Işletme*ı+r yetki belgesi numarası. iletişim
bilgileri. t€rııslJcaetk+li işisıırıı adı soyadı
veimzası@

il_ıi.i_ Lil^il_.i ,,_ ;---.. -l,_,ı.Iw{.ırrf]Trsl.lw

t€++ü$üeJdürer]++ş adı soyadı ve imzası.

\ eni bcn l b) Garriıncnkulün gösterildiği kişinin ıdı.
so,ı,adı, T.C. kimlik numarası ı,eya yalııncı
kiınlik nunıarası ile ilctişinr lrilgileri ve
l lıl Zıl s l.

Ş) r+ıış*azın tapu kaydı bilgileri, cinsi;
adresi ş+öze}lik}e*i.

q) Gavriınenkulün tapu kaydı bilgileri, cinsi ı,c
adresi

e) +aşıııııaaı hangi amaçla göslerildiği ve
gösterilme tarihi.

ç) Gayriınenkulün hangi amaçla gösterildiği ve

ç) ıg ııei ınııddeııi
çcfç€+€si+lde-lr€+ifl€n€n hizmet bedeli oranı
veya ffi
ç€fç€v€siM

gösterilme tarihi.

d) Hizmet bedeli oranı veya tutarı

serun+}*h*hııt

l'eni fılırı
ir|ıcı vcı,a kira cl Içln aYrl a\lrı olmak üzcrc tek
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(3) (Jır,rinıenkul gtisternıe lrelgesi. her bir

bir gıvrinıenkul veva birden lız|a
gaı,rinıcnkul icin düzt nicncbilir.
GatriıttcııkuI giisterntt helgcsinin hirdcıı
lhz|ı gavrimenkul için düzenleırınesi
durumunda alıcı vcva kiracıııın iınzası hcr
lriı, ga,ı,rinıenkul için avrr ıvrı alrnır.

a1 İşletme rcva bağlı islctmcnin yetki beIgesi 
I

numarası ı,e iletişim Uilg;lJi ilc soruİılu 
I

ı:a\rınlenKul oanl§manln|n uoç aoyoo, * 
1

imzası, l

*,e-,



karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez.
€) GavrimcnkulI gösterme hizmeti(a) Ş.ış*ı*ıı.ı+ gösteıme hizmeti karşılığında

herhangi bir bedel talep edilemez. Aneak

masra*-+sl€p €dj]tb+li*

Hizmet bedeli
MADDE 20 -(l) Ahm satıma aracı|ık

hizmet bedeli oranr, alım
satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış

bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde

dördünden faz|a o|amaz.

kira]amaya arıcılık hiznretine
hizmet bedeli, kiralamaya aracılık
sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma

değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla
olamaz.

da verilecek alt hizmetler

hizmct bedellerinin ü§t sın
vctkilidir.

(!) İşletme ve bağlı işletmc. vetkilendirme

hizmet bedeli iş sahibi taraiindan ödcnir.

iIiskin

sözlc§mesine

§atrcı.

stizlcşmcsi

hizırretler kaD§atnın

ırrnı 1relirleırıeve

csit ııavlısılarak iidcnir.

(7) Bir cıvrinıenkulü n alrnı satıını hususrrnda
kiralannra

du rumundıvap
sıclece tıir hizınet bedeline hık kızınılabilir.
Bu durumdı hizmet [ıcdeli. ılım satıını Yc\,ı

vc kiralanıava ıracı|ıli6) Alınr §atım
hizırıetlcri dısında kalan hizmetlcre iliskin

kiracı ve kir ılavırır ilc avrl ,ıYrı

(z)

rsılığındı ılınıcıkt hizmctle r kailc tıu ı|

verilm€si ilekonu hizmctin

sı hrısusuırda isealrcı ve
vefkilendirmc

ılmı§ olnrası

hizıretine ilişkin

Hizmet bedeli
MADDE 20 - (1) Alım sahm i§+eırrJcfiaü}e

hizmet bedeli oranl, alrm satıma aracılrk
sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma
değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla
o|amaz.

(2) Kiralama şleşleri+ıae hizmet bedeli,
kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan
kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir
aylık hıtanndan faz|a o|amaz.

(3)işletme@

hizmet bedeline hak kazanır. Alııııı;a+ıış-,*e

(.l) }4izmet bedeli;jş-saJıi{ıi--i}e-+{*e+-+eya
k jmş+-,--a+.tsıııda aksi---Jazir+---€iaf"k
kırtrlaşt+r+hııt*d*çtt eş*ü-ir*tiükpaylaşlr+lı+.

yeni tıkra

ycııi fıkralar
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(3) Bakanlık. gavrinıtnkul ticaretine konu

hizmet bedelıne hak kazanır.

(6) Alım satınr ve kiralaınaya aracılık
hizıncllcrinclc hizn-ıct bcdeli. alınr satınıa
veva kiralamava aracılık sözleşmelerindc
aksi kırarla§tırılmatlıkça taraflar arasında
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(5) l8 inci madde çerçevesinde yürüti.ilen
ortak çalışma sonucunda hak kazanılaır
hizmet bedeli, alım satıma a+aeıt*
stırJeşınet;i veya kiralamaya aracılık
sözleşmesinde ı,etk+i:üi"ilt-i+ürzs§r-$ü+u*}a$
işletmeye ödenir ve hizmet oııaklığı
sözleşmesinde belirtilen usulde paylaşıhr. Bu
sözleşmede hizmet bedelinin paylaşımı
hususunda hüküm bulunmaması halinde bu
bedel taraflar arasında eşit olarak paylaşıhr.

(0) r.çıı+m*zıı vetkilendiıme sözleşmesinin
süresi içinde, ıaff]şlız gösterme belgesini
düzenleyen işletme bertaraf edilerek
doğrudan iş sahibinden satın alrnması veya
kiralanması durumunda işletııae hizmet
bedeline hak kazanır.

(7) Yetki belgesi iptal edilen işletmenin, iptal
tarihi itibarıyla geçerli olan yetkilendirme
sözleşmeleri leshediImiş sayılır. Çt*nı<.
sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce
vermiş oldu§ hizmetler için hizmet bedeline
hak kazanır.

kiralımava aracılılt siizl cşmelcriııtlc veniden
helirlenir.

(ğ) 18 inci madde çerçevesinde yürütiilen ortak
çalışma sonucunda hak kazanılan hizmet bedeli,
alım satıma veya kiralamaya aracılık
sözleşmele rinde bclirlcncn islctnı c vcva tıağlı
işletmeye ödenir ve hizmet oılaklığı
sözlcşmesinde belirtilen usulde paylaşılır. Bu
sözleşmede hizmet bedelinin paylaşımı
hususunda hüküm bulunmaması halinde bu
bede1 taraflar arasında eşit olarak paylaşılır.

Q) Gayriınenkulün yetkilendirme
sözleşmesinin süresi içinde, gavrinıcırkııl
gösterme belgesini düzenleyen işletme yg13
tı ağlı i§letm€ benaral ediIerek doğı-ııdan iş
sahibinden satın alınmasr veya kiralanması
durumunda hizmet bedeline hak kazanılır.

( l0) Yetki belgesi iptal edilen islctn-ıe vc bağlı
işletmenin, iptal tarihi itibarıyla geçerli olan
yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır.
Sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce
veıllmiş olan hizmetler için hizmet bedeline hak
kazanılr.

Ç€§il}i ütüio*ıJJii};iiffttf

Ru]ısatiaşdı+ma
MADDE Zl - ( l1+şktnıenıı5* iıe

e4*iı

yetkili idarenin vükümlülükleri
MADDE 21 - l Ga rlmcn ticarctine
ilişkin iş veri acma ve calısnra ruh§atI
düzeıılenen. siincelleııen veya iota| edilen
isletmevc ait asağıdaki lıilsi vr, }ıclseler.
işlenıin vı ıldığı tarihteır itıbaren on uün
içindc vctkili idarc tarafından işletmcııin
lıulunduğu yerdeki il müdürlüğünc
gönderilir veyı Bilui sisteıni üzerindcn
aktırılır:

b) Rııhsalın vcrildiği. ünccllcndiğ i vcva iptal
edild tarih.
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a) verilcn. günccllcnen vcva iptal cdilcn
ruhsatrır lıir nüshası.



sahilüinin uercek ki§i olınasrc) İşletme

RI)t) NCt] BoLUNtYeni Böliim Başlığı

Denetim ve ceza hükümleri
MADDE 22 - \l) Bakanlık.

nin gelistirilmesi ve tüketicinın

g bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada

çıkan sorunlar ve şikAyetlerle ilgili denetim
yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il
müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir.

(2) Yetkili idareler, Bakanhğın talebi üzerine !g
kapsamında ön inceleme

mahiyetinde denetim yapmakla görcvlidir,

(3) Yetkili idareler tarafından ikinci fıka
kapsamında yapılan denetimin sonuçları,
denetimin sonuçlandığı tarihten itibaren on gün

iç inde il müdürlüğüne bildirilir.

(4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler

hakkında kanunun t8 inci maddesinde
öngörülen idari para cezağg Bakanlıkça
uygulanır.

Bağlı isletnıenin tıu

(ğ) İdari para cezalarının uygulanmasında,

Kanunun 18 inci maddesinin ikinci, beşinci ve

altıncı fikralarında yer alan hükümler saklıdır.

gıvrinrenkul

yönetmclik(5}

edilmesi

acZiıslıvrl ı!vrrhakkındı
uvgulanır.

korunmısı aınacı v|a her tü rlü tedbiri aiınava

hüküıırle rine avkırı lrareket ettiğinin te§Dit

ilişlıinişletnı enin kon
ıılması durumunda i§letme vo lıığlı iş letınc

ticareti

lıağlı olunanve ıı,kırılığın
trolündeki h ususla ra

idıri ı]ara

yönctmclik

Denetim ve ceza hükümleri
MADDE 22 - (l) Bakanlık, bu
Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada

çıkan sorunlar ve şik6yetlerle ilgili olaı*k
işr*tş€r€F-{ezdii]de denetim yapmaya
yetkilidir. Bakanhk bu yetkisini il
müdürliikleri aracılığıyla da kullanabilir.

(2) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine
işl€üüıc}ef-ff (Jiıde ön inceleme mahiyetinde
denetim yapmakla görevlidir.

(3) Yetkili idareler tarafından ikinci fıka
kapsamında yapılan denetimin sonuçları,
denetimin sonuçlandığı tarihten itibaren on

bq; gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.

(4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler
hakkında kanunun l8 inci maddesini*

lj]çraıım-{+l}-+eııd"ıa+e öngörülen idari para

ceza*ı i*e Bakanlıkça uygulanır.

(5) İdari para cezalarrnın uygulanmasında,
Kanunun l8 inci maddesinin ikinci, beşinci
ve altrncr fıkralannda yer alan hükümler
saklıdır.

ycni likrı
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I

cesitli ve son Hiikümler

durunıunda bu kişinin T.C, kimlik nunıarısı,
tüzel kişi <ılması drırumundı ise tüzc,l kişinin
vergi ntımırası.



Geçiş hükümleri
GEÇiCİ MADDE 1 - (l) Bu nı*tjttl)ı+iıı
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla t.tşHş]iaz
ıl€tf€+iİ]€-i,j+ig"H€ü+ta€i+Ü€+ i+e_€snai-+e
sarüa+ka++la++ri f€aliye+l€fiı1+-----
eacŞi+ışıı+etı_+çŞ 3|1812020 tarihine kadar
durumlarını. 6 ncı maddenin birinci
fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek
yetki belgesi alma*ı gerekir.

(2) Bu nı-ıt{deı+iıı yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi kaydı
bulunan@

l;,.,,.-ii,.l- ;..i j ,-.l _,]-_ t,,..;-l--- il,,w
:-1_1_._^;^ ^,l._.;_i .1_ii.+; ',.^,l i l-ı ^_; ...'i-_,..-ry
blı+ı§+l€fe yetki belgesi vetiiın*inde ]f ııei
nıaddet}e belirtilen şart{ar aranmaz.

/'ı \ r],, ,..-,l,]__:,. .;i;i-lii;_ ^i-,];;i l-.il.,İır..ı rç.Eğ r

ry
Mi+iıei
fll<ıasıırın (ç) lıeııtlinde belirtilen lise nıezttntı
fuİtrıüfafiİt*z;

ffiitınei
tlltrasıııın (ei Ue i
,,_1_-l: l; L },^l-,..; "-,+,

Geçiş hükümleri
GEÇiCİ MADDE 1 - (1) Bu fıkranın

durumlarını 6 ncı maddenin biriııci fıkrasında
lıelirtilen şanlara uygun hale gctircrck yctki
belgesı alnra!31ı gerekir.

(2) Bu fuag1 yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
gal,rimcnkul ticaretine ilişkin gelir veya
kurumlar vergisi va da ıneslek odası kaydı
bulunan işletmc ve tıağlı işlctmclcrin vctk i

bclgesi ba§yurularında 6 ncı maddenin
lıirinci tikrısının (d) bendinin 2 nııınırılı ılt
bentlindc belırtilen şart aranmaz.

itiba rıı,la savrim€ırkul ticaretinc ilişkin gclir
yeı,a kurumlar verpisi va da meslek odası
irıvdı bulıınan is letmelerin 3l i8l2020 ta rihine
kadar ,ı,apacakları vetki bclgesi

il vıı rularıırda

a) 6 ncı nıaddenin birinci iikrasının (c)
lre ndinde vc (d) bendinin 6 ye 7 nunrarırlı alt
bcntIeriırdc.

b) 5/6/20l8 tarihindcn önce Ntilli Eğitinı
l]ıkııılığı. \lilli Eğitim Bakanlığınca
retkiicndirilen kuruın ve kurulu§lır ı,el a

iinivı:rsitclcrdcn pavrinıcnkul ticıretine
iliskin eğitim sertifikası aIınnıı§ olınası
kosuluvla.6 ncı nıaddenin birinci fıkrıısınııı
(c) bcnrlindc.

islcl ırıelcr ile esnaf ve sanatkir is letınclcrin in.
avnı islctme vc bağlı olarak ll2l202l tarih inc
kadır vapacakları vetki belcesi
lıı rularında

yirürlüğe girdiği ıarih iıibany|a l'aalir eıtc olan I

isleımeİerin 3|ı8ı2020 ,ur*ınİ l.ua- 
|

(3) Bu fıkranın rürürlüğt, girdiği tarih

(4) Bu likranın türür|üğe girdiği tırih
itibarır,la gavriınonkul ticarctiırc ilişkin gclir
yeva kıırumlar veruisi va da nıcslek odası
karı|r hıılunın ve lıir is|ctntctc bağ|t rı|arı|«
garı,iıııtnkul (iı:areıirlt isligal edcıı ticari
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(5) l}ıı l'ıkrınıır viiriirliiğe ü!irdiği tarihtcn
iiıce Seı,ive 5 ınesleki ı,eterlilik belsesi
§lıltvlllil iren veva bu belgevi alıır
ü!aı riınenkul danışnıanlarının bc|seleri ilsili
nreı,zuatı kap sanrındır iDtal e dilmcdiği sürecc
bu kişilerde Seı,ive, ,l nıcsleki ı,eterlilik lrelsesi
Şırtı iıranmaZ.

(6) }lrı İikranın r,ürürlüğe cirdiği tarihteır
öncc düzenlencn ve gcccrlilik sürcsi tıcş vıl
olan vetki belueleri bu \'önetmelik
kansamıııda iDtal edilin ceve kadar e cerli
olun bu belseler icin venilenre bası,urusıı
r apılnraz.

(7) 5/6120l8 tarihi ile 9l6l2020 tarihi arasında
ırcıIıın ve yetki bc lges i ı,orilcn işletmelerin.
l0/8/2005 tırihli ve 25902 savılı Resnri
Gazete'de vayınılanan İsvcri .A.cma ve
('alışnıı Ruhsa tlarına ili§kin \'önctmt|iktcki
ilgili i r-eri şartlırrını haiz olduklarını
gösteren belsevi 3li8/2020 tarihine kadar
Bilüıi sistcminc aktarınaınıları veva il
nriirlü rlüğüne tesliırı ctınenıeleri haliırde
,e tki lrelseleri intal edİlİr,

Yürütme
MADDE
hükümlerini
yürütür.

24 -(ı) Bu Yönetmelik
eşıırii*---+e Ticaret Bakanı

Yürütme
MADDE 24 - (l) Bu Yönetmelik hükiimlerini
Ticaret Bakanı yürütiir.
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a) 6 ncı maddenin birinci |ikrasının (d)

hendinin 6 numaralı alt bendindc.

lı) 5/6/20l8 tarihinden önce Nlilli Eğitinı
Bakanlığı. }lilli i]ğitim Bakanlığınca
vetkileııdirilen kuruın r,e kuruluslar,ı,eı,a
ü n ivcrsitcıerden eavrinıcnkul ticaretine
iliskin eğitim sertifikısı alınmıs ıılması 

|

knsrIuşl". 6 n", rnrdd*nin bir-İİİltfİiffi 
|

(c) bcndindc. 

- 

|

hclirl ilcn sırtlır :lrlın ıııİZ.



4830

Ek_2

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BiLDİRİLMESİNDE
KIJLLANILACAK FORJıI

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş vc Değer_
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Teklif

Taslak Maddcsi Görüş vc Dcğerlen-
dirmc

Teklif
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