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oDALARA 2019l93 sAYıtı GENEIGE

llgi:

08/06/2019 tarih ve 2018/58 sayılı genelgemiz.

Bilindiği üzere, 05/06/201B tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Taşınmaz Ticareti Hakkında yönetmelik ilgide kayıtlı genelgemiz ile odalarımıza

duYuruImuŞtu. Öte yandan, uygulamada karşılaşılan soTunların giderilmesini teminen Ticaret

Bakanlığı tarafından Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin "Geçiş Hükümleri"
baŞlıklı geçici 1 . maddesinde değişiklik yapıImlş ve ya p ıla n bu değ işiklik 1 1 / 12/2019 Iarihli
ve 30975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Buna göre, anılan yönetmeliğin "yetki Belgesi" verilmesinde aranan şart|arı

düzenleyen 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

a) Yönetmeliğin

12 nci maddesinde belirtilen işletmeye ilişkin şartların taşınması,

b)

Meslek odasına kayıtlı olunması,

c)

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

Ç)

GerÇek kişi tacirler ile esnafve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel
kiŞi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlend ird ikleri ve yetkilendirdikleri
temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

'l)

On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2)

En az lise mezunu olmasl, (Bu maddenin yürürlüğe girdiği 05/06/201B tarihi itibariyle
gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle
iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkarlar hariç)

3) İflasetmemişveya iflas etmişolsa bile9/6/1 932 tarihlive 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
4)
5)

Konkordato ilan etmemiş olması,

kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahl devletin güvenliğine,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, mılli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızIık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerini ak|ama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığıveya haksız mal edinme, cinsel
saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketIer, müstehcenlik, fuhuş, kumar
oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat
icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
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d) GerÇek kiŞi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret
şirketleri ile diğer
tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin,
şubelerde ise şube müdürünün

sorumlu emlak danıŞmanı (Seviye 5) ulusaI yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip
olması zorunluluğu,
31

/O8/2O2O larihine kadar ertelenmiştir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk6 rlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Mehm ış DAĞ
Genel Sek

Bayram
L
Blrlik Başkan V.

Ek

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme|ik (1 syf)

üitps;l/irsry.E şiİig'azetb,ğov,1./esk]le.r?0:19/] 2J20191

J19

21,1L1

2.n§ır

Resııti

1j

M:{Dq§

l-

5. /d20r8;
30,{42 §n ]il,RdJfİli §İzeidağ
r i!§i iiiii6d*ij'fn ü:iiiıci fıkraşııdi:

tarihti:n

ilibareğ

ib.r§iii

reiğResıiüçjizııtqhiı
laİllll

ssMsı

ü6nOü

ta döv.1./işs]<ilir/2o1

9/,1

2na$121i,12.tİ!n

1l1

