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YÖNETMELİK

Gümrük ve T�caret Bakanlığından:

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, taşınmaz t�caret�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve

k�ralanması �le tapu �şlemler�ne aracılık eden, taşınmazla �lg�l� danışmanlık ve yönet�m h�zmet� veren gerçek veya
tüzel k�ş� tac�rler �le esnaf ve sanatkârların meslek� faal�yetler�n�, yetk� belges�n�n ver�lmes�, yen�lenmes�, askıya
alınması ve �ptal�ne �l�şk�n usul ve esasları, taşınmaz t�caret�yle �şt�gal eden �şletmelerde aranan şartları, bu
�şletmeler�n faal�yetler�ne �l�şk�n yükümlülükler�n� ve Bakanlık, yetk�l� �dareler �le �lg�l� d�ğer kurum ve kuruluşların
taşınmaz t�caret�ne �l�şk�n görev, yetk� ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 14/1/2015 tar�hl� ve 6585 sayılı Perakende T�caret�n Düzenlenmes�

Hakkında Kanunun 16 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve T�caret Bakanlığını,
b) B�lg� S�stem�: Taşınmaz T�caret� B�lg� S�stem�n�,
c) İl müdürlüğü: T�caret �l müdürlüğünü,
ç) İş sah�b�: 13 üncü maddede bel�rt�len h�zmetler�n yürütülmes� hususunda �şletme �le yetk�lend�rme

sözleşmes� düzenleyen gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
d) İşletme: Taşınmaz t�caret�yle �şt�gal eden t�car� �şletme �le esnaf ve sanatkâr �şletmes�n�,
e) Kanun: Perakende T�caret�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunu,
f) Meslek odası: İlg�l� esnaf ve sanatkârlar odası �le t�caret ve sanay� odasını, t�caret ve sanay� odalarının ayrı

kurulduğu yerlerde t�caret odasını,
g) Meslek� yeterl�l�k belges�: 21/9/2006 tar�hl� ve 5544 sayılı Meslek� Yeterl�l�k Kurumu Kanununun 22 nc�

maddes� çerçeves�nde ver�len belgey�,
ğ) Taşınmaz: 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Meden� Kanununun 704 üncü maddes�nde bel�rt�len

taşınmaz mülk�yet�ne konu olan araz�, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kayded�len bağımsız ve sürekl� haklar ve kat
mülk�yet� kütüğünde kayıtlı bağımsız bölümler�,

h) Taşınmaz t�caret�: Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı, pazarlanması ve
k�ralanmasına aracılık �le taşınmaza �l�şk�n danışmanlık ve yönet�m faal�yetler� bütününü,

ı) Yetk� belges�: Taşınmaz t�caret�yle �şt�gal ed�leb�lmes� �ç�n t�car� �şletmeler �le esnaf ve sanatkâr �şletmeler�
adına düzenlenen belgey�,

�) Yetk�lend�rme sözleşmes�: 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde sayılan k�ş�ler �le �ş sah�b� arasında
düzenlenen ve bell� b�r bedel karşılığında 13 üncü maddede bel�rt�len h�zmetler�n ver�lmes�n� öngören sözleşmey�,

j) Yetk�l� �dare: İşyer� açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetk�l� beled�ye veya �l özel �dareler� �le d�ğer
�dareler�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetk�, Yeterl�l�k ve B�lg� S�stem�

Taşınmaz t�caret�yle �şt�gal edeb�lecek k�ş�ler ve yetk� belges�
MADDE 5 – (1) Taşınmaz t�caret�, �şletmes� adına yetk� belges� alan tac�rler veya esnaf ve sanatkârlar

tarafından yapılır.
(2) Yetk� belges�, �şletmen�n bulunduğu yerdek� �l müdürlüğü tarafından B�lg� S�stem� üzer�nden ver�l�r,

yen�len�r, askıya alınır ve �ptal ed�l�r.
(3) Yetk� belges�, her b�r �şletme �ç�n ayrı ayrı düzenlen�r ve devred�lemez. B�r �şletmede b�rden fazla tac�r

veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz t�caret� faal�yet�nde bulunması durumunda �şletme adına yalnızca b�r yetk� belges�
düzenlen�r.

(4) Yetk� belges�n�n geçerl�l�k süres� beş yıldır.
(5) Yetk� belges� �şletmen�n herkes tarafından kolaylıkla görüleb�len b�r yer�ne asılır.
Yetk� belges� ver�lmes�nde aranan şartlar
MADDE 6 – (1) İşletmeye yetk� belges� ver�leb�lmes� �ç�n;
a) 12 nc� maddede bel�rt�len şartların taşınması,
b) Meslek odasına kayıtlı olunması,
c) Gel�r veya kurumlar verg�s� mükellef� olunması,



ç) Gerçek k�ş� tac�rler �le esnaf ve sanatkârların kend�ler�n�n, t�caret ş�rketler� �le d�ğer tüzel k�ş� tac�rler�n bu
alandak� faal�yetler�n� yürütmek �ç�n görevlend�rd�kler� ve yetk�lend�rd�kler� tems�le yetk�l� k�ş�ler�n�n, şubelerde �se
şube müdürünün;

1) On sek�z yaşını doldurmuş olması,
2) En az l�se mezunu olması,
3) İflas etmem�ş veya �flas etm�ş olsa b�le 9/6/1932 tar�hl� ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümler�ne

göre �t�barının yer�ne gelm�ş olması,
4) Konkordato �lan etmem�ş olması,
5) Kasten �şlenen b�r suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dah� devlet�n güvenl�ğ�ne, Anayasal düzene ve bu

düzen�n �şley�ş�ne, m�ll� savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar �le casusluk, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, terörün f�nansmanı, kaçakçılık, verg� kaçakçılığı veya haksız mal
ed�nme, c�nsel saldırı ve çocukların c�nsel �st�smarı, hayasızca hareketler, müstehcenl�k, fuhuş, kumar oynanması �ç�n
yer ve �mkan sağlama suçlarından hüküm g�ymem�ş ya da t�caret ve sanat �crasından hükmen yasaklanmamış olması,

d) Gerçek k�ş� tac�rler �le esnaf ve sanatkârların kend�ler�n�n, t�caret ş�rketler� �le d�ğer tüzel k�ş� tac�rler�n
tems�le yetk�l� k�ş�ler�nden en az b�r�n�n, şubelerde �se şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Sev�ye 5) ulusal
yeterl�l�ğ�ne dayalı meslek� yeterl�l�k belges�ne sah�p olması,

gerek�r.
(2) Bakanlık, yetk� belges� ver�lmes� �ç�n meslek� eğ�t�m şartı get�rmeye ve bu eğ�t�me �l�şk�n usul ve esasları

�lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının görüşler�n� alarak bel�rlemeye yetk�l�d�r. Meslek� eğ�t�m; Bakanlık, M�llî Eğ�t�m
Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, ün�vers�teler, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek
kuruluşları ve meslek� yeterl�l�k belges� vermeye yetk�l� kurum ve kuruluşlar tarafından ver�l�r.

Yetk� belges�n�n ver�lmes�
MADDE 7 – (1) Yetk� belges� başvurusu, yetk� belges� ver�lmes�nde aranan şartların taşındığını gösteren

belgeler �le b�rl�kte B�lg� S�stem� üzer�nden yapılır. İşletmen�n 12 nc� maddede bel�rt�len şartları taşıyıp taşımadığı,
başvuru tar�h�nden �t�baren yed� gün �ç�nde �l müdürlüğü tarafından b�r tutanakla yer�nde tesp�t ed�l�r.

(2) İlg�l� kurum ve kuruluşların elektron�k b�lg� s�stemler�nden sağlanab�len belgeler, bu s�stemlerden tem�n
ed�l�r ve �şletme adına açılan dosyada d�ğer başvuru evrakı �le b�rl�kte saklanır.

(3) Yetk� belges� ver�lmes�nde aranan şartları taşıdığı anlaşılan �şletmelere, başvuru tar�h�nden �t�baren on gün
�ç�nde yetk� belges� ver�l�r. Yetk� belges� taleb� redded�len �şletmelere durum gerekçes� �le b�rl�kte B�lg� S�stem�
üzer�nden b�ld�r�l�r.

Yetk� belges�n�n yen�lenmes�
MADDE 8 – (1) Yetk� belges�, geçerl�l�k süres�n�n sona ermes� veya �çer�ğ�ndek� b�lg�lerden herhang� b�r�nde

değ�ş�kl�k olması durumunda yen�len�r.
(2) Yen�leme başvurusu, yetk� belges� geçerl�l�k süres�n�n sona ermes�nden en az otuz gün önce, yetk�

belges�nde yer alan b�lg�lerde değ�ş�kl�k olması durumunda �se değ�ş�kl�ğ�n gerçekleşt�ğ� tar�hten �t�baren yed� gün
�ç�nde B�lg� S�stem� üzer�nden yapılır.

(3) Yetk� belges�n�n yen�lenmes�nde 7 nc� maddede bel�rt�len usul ve esaslar uygulanır. T�caret unvanının veya
�şletme adının değ�şmes� g�b� nedenlerle yetk� belges�n�n yen�lenmes� durumunda değ�ş�kl�ğ�n belgelend�r�lmes�
yeterl�d�r.

Yetk� belges�n�n askıya alınması ve �ptal�
MADDE 9 – (1) Yetk� belges� ver�lmes�nde aranan şartlardan herhang� b�r�n�n kaybed�lmes� hal�nde bu

durum, şartların kaybed�ld�ğ� tar�hten �t�baren on beş gün �ç�nde �şletme tarafından B�lg� S�stem� üzer�nden �l
müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

(2) Yetk� belges�n�n ver�lmes�nde aranan şartlardan en az b�r�n� taşımadığı b�ld�r�m üzer�ne veya resen �l
müdürlüğünce tesp�t ed�len �şletmen�n şartlarını 6 ncı maddeye uygun hale get�rmes�n�n mümkün olmadığı
durumlarda yetk� belges� aynı gün �ptal ed�l�r. D�ğer durumlarda, şartların 6 ncı maddeye uygun hale get�r�lmes� �ç�n
�şletmeye b�ld�r�m veya tesp�t tar�h�nden �t�baren otuz gün süre ver�l�r. Yetk� belges� bu süre boyunca askıya alınır.

(3) Yetk� belges� askıya alınan �şletmen�n askı süres� �ç�nde taşınmaz t�caret� faal�yet�nde bulunduğunun tesp�t
ed�lmes� hal�nde yetk� belges� aynı gün �ptal ed�l�r.

(4) Askı süres� �ç�nde şartlarını 6 ncı maddeye uygun hale get�ren �şletmen�n yetk� belges� bu durumun tesp�t
ed�ld�ğ� tar�hte askıdan �nd�r�l�r. Şartlarını 6 ncı maddeye uygun hale get�rmeyen �şletmen�n yetk� belges� bu durumun
�l müdürlüğünce tesp�t ed�ld�ğ� tar�hte �ptal ed�l�r.

(5) 14 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len bentlerden herhang� b�r�ne b�r takv�m yılı �ç�nde üç defa
aykırı hareket ed�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde �şletmen�n yetk� belges� �ptal ed�l�r. Bu �şletmeye �k� yıl süreyle yetk� belges�
ver�lemez.

(6) İşletmen�n taleb� hal�nde yetk� belges� aynı gün �ptal ed�l�r.
(7) Yetk� belges� askıya alınan, askıdan �nd�r�len veya �ptal ed�len �şletmeye, durum gerekçes�yle b�rl�kte üç

gün �ç�nde B�lg� S�stem� üzer�nden b�ld�r�l�r.
(8) Yetk� belges� �ptal ed�len �şletme �l müdürlüğünce beş gün �ç�nde yazılı olarak yetk�l� �dareye b�ld�r�l�r.
Meslek� yeterl�l�k belges�
MADDE 10 – (1) İşletmede pazarlama ve satış personel� olarak çalıştırılan k�ş�ler�n sorumlu emlak danışmanı

(Sev�ye 5) veya emlak danışmanı (Sev�ye 4) ulusal yeterl�l�kler�ne dayalı meslek� yeterl�l�k belgeler�nden b�r�ne sah�p
olması gerek�r.



(2) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�nde bel�rt�len k�ş�ler �le �şletmede pazarlama ve satış personel�
olarak çalıştırılan k�ş�ler�n ortaöğret�m ve yükseköğret�m kurumlarının taşınmaz t�caret� �le �lg�l� alanlarından veya
bunlara denkl�ğ� kabul ed�len yurt dışındak� öğret�m kurumlarından mezun olmaları durumunda meslek� yeterl�l�k
belges� şartı aranmaz.

(3) Bakanlık, yetk� belges�ne sah�p �şletmelerce çalıştırılması gereken meslek� yeterl�l�k belges�ne sah�p asgar�
personel sayısını bel�rlemeye yetk�l�d�r.

(4) Meslek� yeterl�l�k belges�ne �l�şk�n d�ğer hususlarda 5544 sayılı Kanun ve �k�nc�l mevzuatındak� hükümler
uygulanır.

B�lg� S�stem� ve �lan
MADDE 11 – (1) Taşınmaz t�caret�n�n tak�p ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından B�lg� S�stem�

oluşturulur.
(2) Yetk� belges� ver�len, askıya alınan, askıdan �nd�r�len ve �ptal ed�len �şletmeler �l müdürlükler�nce, meslek�

yeterl�l�k belges� onaylanan ve �ptal ed�len k�ş�ler Meslek� Yeterl�l�k Kurumunca eş zamanlı olarak, Bakanlıkça gerekl�
görülen d�ğer b�lg�ler �se �lg�l� k�ş�, kurum ve kuruluşlarca Bakanlığın bel�rled�ğ� süre �ç�nde B�lg� S�stem�ne aktarılır.

(3) Yetk� belges�ne sah�p �şletmeler�n güncel l�stes� Bakanlığın �nternet sayfasında �lan ed�l�r.
(4) B�lg� S�stem� �ht�yaç duyulan d�ğer b�lg� s�stemler�ne entegre ed�l�r.
(5) B�lg� S�stem�n�n �şlet�lmes�nde 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu ve

�k�nc�l mevzuat kapsamında k�ş�sel ver�ler�n korunmasına yönel�k her türlü tekn�k ve �dar� tedb�r alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Faal�yetlere İl�şk�n Yükümlülükler

İşletmelerde aranan şartlar
MADDE 12 – (1) İşletmelerde aşağıdak� şartlar aranır:
a) 3/7/2017 tar�hl� ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�ne göre

bel�rlenen bağımsız bölüm n�tel�ğ�nde ve net alanının en az otuz metrekare olması.
b) İç�nde �dar� büro ve kabul yer� �le 14 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (l) bend�nde bel�rt�len dosyalama

�şlem�n�n f�z�ksel olarak yapılması durumunda arş�v bölümü bulunması.
c) H�zmet�n düzenl�, s�steml� ve hızlı b�r şek�lde ver�lmes�n� sağlayacak m�ktar ve özell�kte masa, dolap,

koltuk ve benzer� malzeme �le b�lg�sayar, �nternet, telefon, tarayıcı ve faks g�b� tekn�k donanıma sah�p olması.
(2) B�r �şletmede 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� dışındak� bentlerde sayılan şartları taşıyan b�rden

fazla tac�r veya esnaf ve sanatkârın faal�yet göstermes� hal�nde, bu madden�n (a) bend�nde bel�rt�len �şletme büyüklüğü
her b�r tac�r veya esnaf ve sanatkâr �ç�n yüzde y�rm� artırılarak uygulanır.

Taşınmaz t�caret�ne konu h�zmetler
MADDE 13 – (1) Taşınmaz t�caret�yle �şt�gal edenler aşağıdak� h�zmetler� vereb�l�r:
a) Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve k�ralaması konusunda pazarlama

faal�yet�nde bulunmak ve aracılık yapmak.
b) Alım satım ve k�ralamaya konu taşınmazla �lg�l� �nceleme, araştırma ve raporlama yapmak.
c) Taşınmazın ray�ç satış veya k�ra bedel� hakkında �ş sah�b�ne b�lg� vermek.
ç) Tapu �şlemler�ne aracılık etmek.
d) Alıcı veya k�racı �le sözleşme yapmak, k�ra bedel� ödemeler� �le abonel�k �şlemler�n� tak�p etmek,

taşınmazın tam�r�, bakımı ve onarımı g�b� h�zmetler�n ver�lmes�n� sağlamak ve bu hususlarla �lg�l� süreç hakkında �ş
sah�b�n� b�lg�lend�rmek.

e) Taşınmazla �lg�l� danışmanlık ve yönet�m h�zmet� vermek.
f) Taşınmaz t�caret�ne �l�şk�n d�ğer h�zmetler� yürütmek.
Taşınmaz t�caret�nde uyulacak �lke ve kurallar
MADDE 14 – (1) Taşınmaz t�caret�yle �şt�gal edenler:
a) Taşınmaz t�caret�ne yönel�k h�zmet ver�len �şletmede, taşınmaz t�caret�ne konu h�zmetler dışında t�car�

faal�yette bulunamaz.
b) İşletme tabelası ve basılı evrakı dâh�l olmak üzere faal�yetler� sırasında mesleğ�n� tanımlayan �bareler

dışında herhang� b�r �bare kullanamaz.
c) Verd�ğ� h�zmet neden�yle ed�nd�ğ� b�lg� ve belgeler�, yetk�lend�rme sözleşmes�nde bel�rt�len esaslar dışında

açıklayamaz ve kullanamaz.
ç) H�zmet sunarken ahlaka uygun, ad�l, dürüst, özenl� ve makul b�r şek�lde hareket eder; yanıltıcı b�lg�

veremez.
d) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve t�car� uygulamalarda bulunamaz.
e) H�zmet verd�ğ� k�ş�ler�n alım satım ve k�ralama terc�hler�n� etk�leyecek n�tel�ktek� b�lg�ler� g�zleyemez.
f) H�zmet verd�ğ� k�ş�ler�n menfaatler�ne aykırı davranışta bulunamaz.
g) H�zmet verd�ğ� k�ş�ler� yasa dışı olan ve et�k olmayan uygulamalara teşv�k edemez.
ğ) H�zmet verd�ğ� k�ş�lere tehd�t veya tac�z ed�c� davranışlarda bulunamaz.
h) H�zmet verd�ğ� k�ş�lere belge �mzalatmadan önce bu belgeler� okumaları �ç�n yeterl� süre ver�r, belgelerde

yer alan hükümler� açıklar ve �mzalanan belgeler�n b�rer suret�n� bu k�ş�lere tesl�m eder.
ı) Aldığı her tekl�f� ve karşı tekl�f�, h�zmet verd�ğ� k�ş�lere doğru ve objekt�f b�r şek�lde en kısa sürede sunar.
�) Taşınmazın satılması veya k�ralanması ya da satış veya k�ralamadan vazgeç�lmes� yahut yetk�lend�rme

sözleşmes�n�n feshed�lmes� durumunda fes�h tar�h�n� �zleyen �lk �ş günü �ç�nde reklam ve �lan faal�yet�ne son ver�r.



j) Taşınmazın satılması veya k�ralanmasına yönel�k yazılı ya da görsel tüm �lan ve reklamlarında; satış veya
k�ralama koşulları g�b� konularda yetk�lend�rme sözleşmes�ne ve �ş sah�b�n�n �stekler�ne uygun hareket eder.

k) Elektron�k ortamda yapılanlar dah�l olmak üzere taşınmazın satılması veya k�ralanmasına yönel�k �lan ve
reklamlarında, adres ve tapu b�lg�ler� har�ç olmak üzere 15 �nc� madden�n üçüncü fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len
b�lg�ler �le �let�ş�m b�lg�s�ne ve yetk� belges� numarasına kolay okunab�l�r şek�lde yer ver�r.

l) Her b�r yetk�lend�rme sözleşmes� �ç�n f�z�ksel olarak veya elektron�k ortamda dosya oluşturur. Yetk�lend�rme
sözleşmes�n� ve bu sözleşme çerçeves�nde ver�len h�zmetler kapsamında düzenlenen belgeler� dosyasında en az beş yıl
süreyle saklar.

m) Taşınmazın tanıtımına yönel�k gazete �lanı, el k�tapçığı, katalog g�b� unsurlar �le fotoğrafları, vaz�yet planı
ve �mar durumuna �l�şk�n belgeler� �şletmes�nde bulundurur.

Yetk�lend�rme sözleşmes�
MADDE 15 – (1) Taşınmaz t�caret�ne yönel�k h�zmetler, �ş sah�b� �le �şletme arasında yazılı şek�lde yapılan

yetk�lend�rme sözleşmes�ne dayanılarak ver�l�r.
(2) Yetk�lend�rme sözleşmes� b�rer nüshası taraflarda kalacak şek�lde en az �k� nüsha olarak düzenlen�r.
(3) Yetk�lend�rme sözleşmes�nde alım satım ve k�ralamalarla �lg�l� asgar� olarak aşağıdak� b�lg�lere yer ver�l�r:
a) İşletmen�n yetk� belges� numarası, �let�ş�m b�lg�ler�, tems�le yetk�l� k�ş�s�n�n adı soyadı ve �mzası; �ş

sah�b�n�n adı soyadı, T.C. k�ml�k numarası veya yabancı k�ml�k numarası, �let�ş�m b�lg�ler� ve �mzası, �ş sah�b�n�n tüzel
k�ş� olması durumunda tüzel k�ş�n�n unvanı ve �let�ş�m b�lg�ler� �le tems�le yetk�l� k�ş�s�n�n adı soyadı ve �mzası.

b) Yetk�lend�rme sözleşmes�ne konu taşınmazın;
1) İmar ve yapı kullanma �z�n durumu,
2) Tapu kaydı b�lg�ler�, c�ns� ve adres�,
3) Büyüklüğü, yaşı ve f��l� kullanım durumu,
4) Kat, cephe ve manzara g�b� konum özell�kler�,
5) Dolmuş, otobüs ve metro g�b� toplu taşıma araçlarının duraklarına yaklaşık mesafes�,
6) Okul, �badethane, hastane ve alışver�ş merkez� g�b� yerler �le s�nema, t�yatro, park ve p�kn�k alanı g�b�

sosyal alanlara yaklaşık mesafes�,
7) Oda, salon, banyo, tuvalet ve balkon sayısı �le bunların net büyüklükler�; mutfak, duş kab�n� ve dolap

muhtev�yatı; parke ve doğramalar �le elektr�k, su, doğalgaz, telefon ve uydu tes�satının durumu g�b� �ç özell�kler�,
8) Apartman, s�te, b�na veya müstak�l olma durumu; blok, kat ve her b�r kattak� da�re sayısı; h�drofor, su

deposu, ısıtma s�stem�, yangın merd�ven� ve asansör �le açık ve kapalı otopark durumu; güvenl�k, futbol, basketbol,
yüzme ve benzer� spor alanları �le çocuk parkının olup olmadığı g�b� dış özell�kler�,

9) Araz�ler �ç�n h�sse, emsal ve öngörülen b�na yüksekl�ğ� b�lg�ler� �le üzer�nde ek�l� veya d�k�l� ürün bulunup
bulunmadığı,

10) Üzer�nde �potek, hac�z ve benzer� kısıtlamaların bulunup bulunmadığı.
c) 20 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası çerçeves�nde bel�rlenen h�zmet bedel� oranı veya aynı madden�n �k�nc�

fıkrası çerçeves�nde bel�rlenen h�zmet bedel� �le alım satım ve k�ralama dışındak� h�zmetler�n her b�r� veya tamamı �ç�n
kararlaştırılan h�zmet bedel�.

ç) İşletme tarafından ver�lecek h�zmet�n n�tel�ğ� ve kapsamı �le sözleşme kapsamında tarafların �fa �le yükümlü
olduğu hususlar.

d) Kararlaştırılması hal�nde ve oran veya tutarı �şletme �ç�n h�zmet bedel�n� aşmamak koşuluyla �ş sah�b� veya
�şletmen�n sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmen�n h�ç veya gereğ� g�b� �fa
ed�lmemes� hal�nde uygulanacak ceza koşulu �le tarafların d�ğer mal� ve hukuk� sorumlulukları.

e) Üç ayı aşmamak üzere sözleşmen�n süres� ve sözleşme süres� �ç�nde taraflardan b�r�n�n yazılı b�ld�r�mde
bulunmaması hal�nde süren�n sözleşme süres� kadar uzayacağı hususu.

f) Tarafların tebl�gat adresler�.
(4) Proje aşamasında olup �nşasına başlanmamış veya �nşasına başlanmış olmakla b�rl�kte henüz

tamamlanmamış taşınmazlar, t�car� n�tel�ktek� taşınmazlar, tapu kütüğüne kayıtlı olmayan taşınmazlara �l�şk�n
yetk�lend�rme sözleşmeler� �le �ş sah�b�n�n alıcı veya k�racı olduğu yetk�lend�rme sözleşmeler�nde üçüncü fıkrada
bel�rt�len b�lg�lerden uygun olanlara ve yeterl� b�lg�lend�rme yapmaya elver�şl� d�ğer b�lg�lere yer ver�l�r.

(5) Üçüncü fıkrada yer ver�len b�lg�lerden �şletmen�n �lg�l� elektron�k s�stemlerden veya kayıtlardan
sağlayamadığı b�lg�lerde �ş sah�b�n�n yazılı beyanı esas alınır. İş sah�b�n�n beyan ett�ğ� b�lg�ler�n gerçeğ�
yansıtmamasından �şletme sorumlu değ�ld�r.

Alım satıma aracılık sözleşmes�
MADDE 16 – (1) İşletmen�n verd�ğ� alım satıma aracılık h�zmet� sonucunda alıcı, satıcı ve �şletme arasında

alım satıma aracılık sözleşmes� düzenlen�r.
(2) Bu sözleşmede asgar� olarak aşağıdak� b�lg�lere yer ver�l�r:
a) İşletmen�n yetk� belges� numarası, �let�ş�m b�lg�ler�, tems�le yetk�l� k�ş�s�n�n adı soyadı ve �mzası; �ş sah�b�

�le alıcının adı soyadı, T.C. k�ml�k numarası veya yabancı k�ml�k numarası, �let�ş�m b�lg�ler� ve �mzası, �ş sah�b� ve
alıcının tüzel k�ş� olması durumunda tüzel k�ş�n�n unvanı ve �let�ş�m b�lg�ler� �le tems�le yetk�l� k�ş�s�n�n adı soyadı ve
�mzası.

b) Taşınmazın tapu kaydı b�lg�ler�, c�ns� ve adres�.
c) Taşınmazın alım satım bedel� ve bu bedel�n ödenme yöntem�.
ç) Kararlaştırılması hal�nde ve oran veya tutarı �şletme �ç�n h�zmet bedel�n� aşmamak koşuluyla �ş sah�b� veya

alıcının sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmen�n h�ç veya gereğ� g�b� �fa ed�lmemes�
hal�nde uygulanacak ceza koşulu.



d) H�zmet bedel� ve bu bedel�n �ş sah�b� �le alıcı arasındak� paylaşım usulü.
e) Tapu harcı ve döner sermaye h�zmet bedel� g�b� masrafların �ş sah�b� �le alıcı arasındak� paylaşım usulü.
f) İlg�l� kanuna göre sözleşmen�n uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hang� �l mahkeme ve �cra

da�reler�n�n yetk�l� olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü �ç�n arabuluculuk veya tahk�m g�b� alternat�f çözüm yollarına
başvurulmasına �l�şk�n kayıtlar ve kararlaştırması hal�nde tarafların d�ğer hukuk� ve mal� sorumlulukları.

K�ralamaya aracılık sözleşmes�
MADDE 17 – (1) İşletmen�n verd�ğ� k�ralamaya aracılık h�zmet� sonucunda k�racı, k�ralayan ve �şletme

arasında k�ralamaya aracılık sözleşmes� düzenlen�r.
(2) Bu sözleşmede asgar� olarak aşağıdak� b�lg�lere yer ver�l�r:
a) İşletmen�n yetk� belges� numarası, �let�ş�m b�lg�ler�, tems�le yetk�l� k�ş�s�n�n adı soyadı ve �mzası; �ş sah�b�

�le k�racının adı soyadı, T.C. k�ml�k numarası veya yabancı k�ml�k numarası, �let�ş�m b�lg�ler� ve �mzası, �ş sah�b� ve
k�racının tüzel k�ş� olması durumunda tüzel k�ş�n�n unvanı ve �let�ş�m b�lg�ler� �le tems�le yetk�l� k�ş�s�n�n adı soyadı ve
�mzası.

b) Taşınmazın tapu kaydı b�lg�ler�, c�ns�, adres� ve özell�kler�.
c) Taşınmazın k�ra bedel� �le k�ra bedel�n�n yıllık artış oranı ve ödenme yöntem�.
ç) Kararlaştırılması hal�nde ve oran veya tutarı �şletme �ç�n h�zmet bedel�n� aşmamak koşuluyla �ş sah�b� veya

alıcının sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmen�n h�ç veya gereğ� g�b� �fa ed�lmemes�
hal�nde uygulanacak ceza koşulu.

d) H�zmet bedel� ve bu bedel�n �ş sah�b� �le k�racı arasındak� paylaşım usulü.
e) İlg�l� kanuna göre sözleşmen�n uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hang� �l mahkeme ve �cra

da�reler�n�n yetk�l� olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü �ç�n arabuluculuk veya tahk�m g�b� alternat�f çözüm yollarına
başvurulmasına �l�şk�n kayıtlar ve kararlaştırması hal�nde tarafların d�ğer hukuk� ve mal� sorumlulukları.

H�zmet ortaklığı sözleşmes�
MADDE 18 – (1) İşletme, yetk�lend�rme sözleşmes�nde yer alması koşuluyla h�zmet�n ortak ver�lmes�

hususunda başka b�r veya b�rden fazla �şletme �le yetk�lend�rme sözleşmes�n�n konusuna yönel�k ortak çalışma
yürüteb�l�r.

(2) H�zmet ortaklığı sözleşmes� yazılı olarak yapılır. Sözleşmede asgar� olarak aşağıdak� b�lg�lere yer ver�l�r:
a) İşletmeler�n yetk� belges� numarası, unvanı ve �let�ş�m b�lg�ler� �le tems�le yetk�l� k�ş�s�n�n adı, soyadı ve

�mzası.
b) Sözleşmen�n konusu.
c) H�zmet bedel�n�n paylaşılma usulü.
ç) Tarafların hak ve yükümlülükler�.
(3) İşletme tarafından, h�zmet ortaklığı sözleşmes�n�n düzenlend�ğ� gün �ş sah�b�ne b�lg� ver�lerek bu

sözleşmen�n b�r örneğ� düzenlenme tar�h�nden �t�baren �k� �ş günü �ç�nde �ş sah�b�ne gönder�l�r. Gönder�me �l�şk�n �spat
yükü gönder�m� yapan �şletmeye a�tt�r.

Taşınmaz gösterme belges�
MADDE 19 – (1) Alım satımına veya k�ralanmasına aracılık ed�len taşınmazın alıcı veya k�racıya göster�lmes�

h�zmet�, her b�r taşınmaz �ç�n ayrı ayrı taşınmaz gösterme belges� düzenlenmek suret�yle ver�l�r.
(2) Taşınmaz gösterme belges�nde asgar� olarak aşağıdak� b�lg�lere yer ver�l�r:
a) İşletmen�n yetk� belges� numarası, �let�ş�m b�lg�ler�, tems�le yetk�l� k�ş�s�n�n adı soyadı ve �mzası; alıcı veya

k�racının adı soyadı, T.C. k�ml�k numarası veya yabancı k�ml�k numarası, �let�ş�m b�lg�ler� ve �mzası, alıcı veya
k�racının tüzel k�ş� olması durumunda tüzel k�ş�n�n unvanı ve �let�ş�m b�lg�ler� �le tems�le yetk�l� k�ş�s�n�n adı soyadı ve
�mzası.

b) Taşınmazın tapu kaydı b�lg�ler�, c�ns�, adres� ve özell�kler�.
c) Taşınmazın hang� amaçla göster�ld�ğ� ve göster�lme tar�h�.
ç) 20 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası çerçeves�nde bel�rlenen h�zmet bedel� oranı veya aynı madden�n �k�nc�

fıkrası çerçeves�nde bel�rlenen h�zmet bedel� �le tarafların d�ğer mal� ve hukuk� sorumlulukları.
(3) Taşınmazı gösterme h�zmet� karşılığında herhang� b�r bedel talep ed�lemez. Ancak �şletmen�n bulunduğu

�lçe sınırı dışında ver�len taşınmaz gösterme h�zmet� �ç�n taşınmazın göster�ld�ğ� k�ş�den ulaşım masrafı talep
ed�leb�l�r.

H�zmet bedel�
MADDE 20 – (1) Alım satım �şlemler�nde h�zmet bedel� oranı, alım satıma aracılık sözleşmes�nde yer alan

satış bedel�n�n katma değer verg�s� har�ç yüzde dördünden fazla olamaz.
(2) K�ralama �şlemler�nde h�zmet bedel�, k�ralamaya aracılık sözleşmes�nde yer alan k�ra bedel�n�n katma

değer verg�s� har�ç b�r aylık tutarından fazla olamaz.
(3) İşletme, taşınmaz alım satımının tapu s�c�l�ne tesc�l�yle veya �ş sah�b� �le k�racı arasındak� k�ra

sözleşmes�n�n kurulmasıyla h�zmet bedel�ne hak kazanır. Alım satım ve k�ralama dışındak� h�zmetlerde h�zmet bedel�
hakkı �lg�l� sözleşmen�n kurulmasıyla doğar.

(4) H�zmet bedel�, �ş sah�b� �le alıcı veya k�racı arasında aks� yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eş�t olarak
paylaştırılır.

(5) 18 �nc� madde çerçeves�nde yürütülen ortak çalışma sonucunda hak kazanılan h�zmet bedel�, alım satıma
aracılık sözleşmes� veya k�ralamaya aracılık sözleşmes�nde yetk�l�s�n�n �mzası bulunan �şletmeye öden�r ve h�zmet
ortaklığı sözleşmes�nde bel�rt�len usulde paylaşılır. Bu sözleşmede h�zmet bedel�n�n paylaşımı hususunda hüküm
bulunmaması hal�nde bu bedel taraflar arasında eş�t olarak paylaşılır.



(6) Taşınmazın yetk�lend�rme sözleşmes�n�n süres� �ç�nde, taşınmaz gösterme belges�n� düzenleyen �şletme
bertaraf ed�lerek doğrudan �ş sah�b�nden satın alınması veya k�ralanması durumunda �şletme h�zmet bedel�ne hak
kazanır.

(7) Yetk� belges� �ptal ed�len �şletmen�n, �ptal tar�h� �t�barıyla geçerl� olan yetk�lend�rme sözleşmeler�
feshed�lm�ş sayılır. İşletme, sözleşmen�n feshed�lm�ş sayılmasından önce verm�ş olduğu h�zmetler �ç�n h�zmet bedel�ne
hak kazanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Ruhsatlandırma
MADDE 21 – (1) İşletmen�n yetk� belges�ne sah�p olup olmadığı �şyer� açma ve çalışma ruhsatı ver�lmeden

önce yetk�l� �dareler tarafından kontrol ed�l�r ve yetk� belges� olmayan �şletmelere ruhsat ver�lemez.
(2) 9 uncu madden�n sek�z�nc� fıkrası uyarınca yapılan b�ld�r�m üzer�ne �şletmeye a�t �şyer� açma ve çalışma

ruhsatı derhal �ptal ed�l�r.
Denet�m ve ceza hükümler�
MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmel�ğ�n uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve ş�kâyetlerle �lg�l�

olarak �şletmeler nezd�nde denet�m yapmaya yetk�l�d�r. Bakanlık bu yetk�s�n� �l müdürlükler� aracılığıyla da
kullanab�l�r.

(2) Yetk�l� �dareler, Bakanlığın taleb� üzer�ne �şletmeler nezd�nde ön �nceleme mah�yet�nde denet�m yapmakla
görevl�d�r.

(3) Yetk�l� �dareler tarafından �k�nc� fıkra kapsamında yapılan denet�m�n sonuçları, denet�m�n sonuçlandığı
tar�hten �t�baren on beş gün �ç�nde �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

(4) Bu Yönetmel�ğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ğ)
bend�nde öngörülen �dar� para cezası Bakanlığın taleb� üzer�ne yetk�l� �darelerce; denet�me yetk�l� olanlara b�lg� ve
belge vermeyen, eks�k veren veya denet�m elemanlarının görevler�n� yapmalarını engelleyenler hakkında aynı fıkranın
(h) bend�nde öngörülen �dar� para cezası �se Bakanlıkça uygulanır.

(5) İdar� para cezalarının uygulanmasında, Kanunun 18 �nc� maddes�n�n �k�nc�, beş�nc� ve altıncı fıkralarında
yer alan hükümler saklıdır.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla taşınmaz t�caret�yle �şt�gal eden ve

üçüncü fıkra kapsamında yer almayan tac�rler �le esnaf ve sanatkârların faal�yetler�ne devam edeb�lmeler� �ç�n bu
madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren durumlarını on sek�z ay �ç�nde, 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasındak�
şartlara uygun hale get�rerek yetk� belges� alması gerek�r.

(2) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla gel�r veya kurumlar verg�s� kaydı bulunan ve meslek odasına
kayıtlı olarak taşınmaz t�caret�yle �şt�gal eden tac�rler �le esnaf ve sanatkârlar faal�yette bulundukları �şletmen�n
adres�n� değ�şt�rmed�kler� sürece bu k�ş�lere yetk� belges� ver�lmes�nde 12 nc� maddede bel�rt�len şartlar aranmaz.

(3) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla gel�r veya kurumlar verg�s� kaydı bulunan ve meslek odasına
kayıtlı olarak taşınmaz t�caret�yle �şt�gal eden tac�rler �le esnaf ve sanatkârlarda 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç)
bend�nde bel�rt�len l�se mezunu olma şartı aranmaz.

(4) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla taşınmaz t�caret�yle �şt�gal eden, gel�r veya kurumlar verg�s�
kaydı �le meslek odası kaydı bulunan ve halk eğ�t�m merkezler� ya da M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca yetk�lend�r�len
meslek odalarınca ver�len eğ�t�m sonucunda taşınmaz t�caret� �le �lg�l� sert�f�ka almış olan tac�rler �le esnaf ve
sanatkârlarda 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�nde bel�rt�len meslek� yeterl�l�k belges� şartı aranmaz.

(5) B�lg� S�stem�, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde kurulur.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası yayımı tar�h�nden üç ay sonra,
b) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gümrük ve T�caret Bakanı yürütür.

 
 


