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Buna göre;

TaŞınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler
tarafından
YaPılacaktır. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il mıdürlıİğü tarafından Bilgi Sistemi
üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecektir. yetki belgesi, her bir işletme
ve sıözleşmeli
işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devred ilemeyecektir.
Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz
ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edllen yurt dışındaki öğretim

kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (d) bendinin

(ı) numara|ı alt
bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneylm
şartı aranmayacaktır.
Sorumlu emlak danışmanlarının Seviye 5, emlak danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki
yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.
Sorumlu emlak dan ışman ların ın, yükseköğretim ku rumların ın; emlak danışmanlarının ise
ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da
bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda
mesleki yeterlilik belgesi şartı aran mayacaktır.

Mesleki yeterlilik belgesi şartından muafiyet sağlayan taşınmaz tlcareti ile ilgili alanlar
Bakanlıkça belirlenecektir.
İşletmeler; sözleşmeli iştetmelerine ilişkin bil9ileri,21 inci maddede belirtilen sözleşmenin
yaPıldığı, sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerinin
sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanlarının lşe başlama ve lşi bırakma bilgilerini bu
durumların gerçekleştiği, sözleşmesi sona eren sözleşmeli işletmelerine iIişkin bilgileri bu
durumun gerçekleştiği, tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlüdür.
Bu hükümler 01 /01/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilen iş yeri ikamet amacıyla kullanılamayacak ve bu iş
yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacaktır.
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Alım satıma aracllık hizmetine illşkin hizmet bedeli oranı, alım satıma

aracılık
sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla
olamayacaktır.
Kiralamaya aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer
alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutanndan fazla olamayacaktıı.
Alım satım ve kiralamaya aracılık hizmetlerinde, birjnci fıkrada belirtilen orandan ve ikinci
fıkrada belirtilen tutardan fazla olmayacak şekilde belirlenen hizmet bedeli, alım satıma veya
kiralamaya aracılık sözleşmelerinde aksi kararlaştırılmad ıkça taraflar arasında eşit paylaşılarak
ödenecektir.
Yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmenin, iptal tarihi itibarıyla geçerli olan
yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılacaktır. Sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce
verilmiş olan hizmetler için hizmet bedeline hak kazanılacaktır,

SözleŞmeli işletme faaliyetinde bulunulabilmesi için işletme ile sözleşmeli işletme
arasında yazılı sözleşme yapılacaktır. Birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha
düzen lenecektir. Sözleşmeli işletme, sadece bir işletmeye sözleşmeyle bağlı olarak taşınmaz

ticareti faaliyetinde bulunabilecektir.

5/6/2O1B tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da
meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin;
a) Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi,
b) Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini

yürüten yetkili temsilcilerinden biri, tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında
6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen lise mezuniyeti
şartı aranmayacaktır.

5/6/201B tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da
meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına gerçek kişi işletmesi olması halinde o tarihteki
işletme sahibi, tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde o tarihteki taşınmaz ticareti
faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan
yetki belgesi başvurularında, 5/6/201B tarihinden önce Milli Eğitim BakanIığı, Milli Eğitim
Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya ü n iversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin
eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, 6 ncı maddenln birinci fıkrasının (ç) bendinde
belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aran mayacaktır,

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir

veya
kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, gerçek
kişi işletmesi olması halinde o tarihteki işletme sahibi, tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde
tarihteki taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri
tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında;

o

maddenin birincifıkrasının (d) bendinin 5 numaralıalt bendinde belirtilen mesleki
eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesi verilecektir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren
belgenin 31/12/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim
edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecektir.
a) 6 ncı

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 6 numaralı alt bendinde belirtilen
mesleki deneyim şartı aranmayacaktır.

5/6/2018 tarihi itibarıyla taş|nmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da
meslek odası kaydı bulunan sözleşmeli işletmeler adına gerçek kişi işletmesi olması halinde o

tarihteki iŞletme sahibi, tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde o tarihteki taşınmaz ticareti
faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan
yetki belgesi başvurularında da üçüncü fıkrada belirtilen mesleki yeterlilik belgesi
şartı ile
dördüncü fıkranın (a) bendinde be|irtilen mesleki eğitim şartı aranmayacağına ilişkin hükümler
uygulanacaktır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla emlak danışmanlığı yapanlar hakkında 14
üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendinde yer alan'6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d)
bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen adli sicil şartını haiz olmayan emlak danışmanı
istihdam edemez.' hükmü uygulanmayacaktır,
31/3/2021 tarihinden önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alan emlak danışmanlarının
bu belgeleri ilgili mevzuatı kapsamında iptal ediImediği sürece bu kişilerde Seviye 4 mesieki
yetedilik belgesi şadı aranmayacaktır.

1/1/2021 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler, sorumlu emlak
danışmanı ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkln bilgileri 28/2/2021 Iarihine
kadar Bilgi Sistemine aktaracaklard ır.
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