
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taşınmaz Ticaretinde;  
 

• Yetki Belgesi Nedir?  
• Nasıl Başvuru Yapılır 

 
 
 EKİM 2019 



• Bilgi Sistemi: Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemini - TTBS 

• İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü 

• Mesleki yeterlilik belgesi: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 22 nci maddesi 
çerçevesinde verilen belgeyi, 

• Yetki belgesi: Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için 
ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri adına 
düzenlenen belgeyi, 

• Yetkili idare: İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye 
yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareleri 
 

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine 
Önemli Tanımlar 



Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine Göre  
Yetki Belgesi 

Yetki  

Belgesi 
Taşınmaz ticaretini 

işletmesi adına 
yetki belgesi 

alanlar yapabilir  

İşletmenin 
bulunduğu yerdeki 

Ticaret İl müdürlüğü 
tarafından verilir, 
yenilenir, askıya 

alınır ve iptal edilir 

Yetki Belgesi için Taşınmaz 
Ticareti Bilgi Sistemi 
üzerinden başvuru 

yapılacak, 7 gün içinde 
yerinde tespit edilecek ve 10 

gün içinde verilecek 

Her bir işletme için 
ayrı ayrı düzenlenir 

ve devredilemez 

Bir işletmede birden 
fazla taşınmaz ticareti 

faaliyetinde bulunan kişi 
varsa, işletme adına 

yalnızca bir yetki belgesi 
düzenlenir. 

Yetki belgesinin geçerlilik 
süresi beş yıldır. İşletmenin 
herkes tarafından kolaylıkla 
görülebilen bir yerine asılır. 



Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine Göre  
Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar 

İşletmeye Yetki 
Belgesi 

Verilebilmesi 
İçin 

(12. Md - Fiziksel) Bağımsız bölüm 
niteliğinde ve net 

alanının en az otuz 
metrekare olması 

İçinde idari büro ve 
kabul yeri ile dosyalama 
işleminin fiziksel olarak 
yapılması durumunda 

arşiv bölümü bulunması 

Hizmetin düzenli verilmesini 
sağlayacak teknik donanım 
(Bilgisayar, yazıcı, internet 

vb) 

Bir işletmede şartları 
taşıyan kayıtlı birden fazla 
kişi varsa, her bir kişi için 

yüzde yirmi artırılarak 
uygulanır. 

05 Haziran tarihinde, taşınmaz 
ticaretiyle iştigal eden, vergi ve oda 

kaydı bulunanlar, bulundukları 
işletmenin adresini değiştirmedikleri 

sürece, bu şartlardan muaftır. 

Mevcutta taşınmaz 
ticaretiyle iştigal eden, 

lakin eksikleri bulunanlar 
(vergi veya oda kaydı) 18 
ay içinde bu şartlara ilave 
olarak… (6. Maddenin 1. 

Fıkrasındaki Şartlara 
Uyması Gerekecek) 

Yetki Belgesi Verilmesinde Diğer Şartlar 



Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine Göre  
Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Diğer Şartlar 

İşletmeye 
Yetki Belgesi 
Verilebilmesi 

İçin 
(6. Md 1. Fıkrası) 

Meslek Odasına 
Kayıt ve vergi 

mükellefi olması 

Faaliyetleri yürütmek 
için görevlendirilen ve 
yetkilendirilen temsile 

yetkili kişilerinin, 
şubelerde ise şube 

müdürünün 18 yaşını 
doldurmuş olması, 

En az lise mezunu 
olması 

İflas etmemiş, 
etmişse de itibarı 

yerine gelmiş, 
Konkordato ilan 

etmemiş, 

…dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma vb 

hüküm giymemiş ya da 
ticaret ve sanat icrasından 
hükmen yasaklanmamış 

olması 

Temsile yetkili 
kişilerinden en az 

birinin, şube 
müdürünün Seviye 
5, Sorumlu Emlak 

Danışmanı belgesine 
sahip olması gerekir 



Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine Göre  
Yetki Belgesinin Yenilenmesi 

Yetki 
belgesinin 

yenilenmesi 
(8. Md) 

Geçerlilik süresi sona 
ermeden, en az 30 gün 

önce, Bilgi Sistemi 
üzerinden  

İçeriğindeki bilgilerde 
değişiklik olması 

durumunda, 
gerçekleştiği tarihten 

itibaren yedi gün içinde 

Yenileme durumunda da Ticareti Bilgi 
Sistemi üzerinden başvuru yapılacak, 7 

gün içinde yerinde tespit edilecek ve 
10 gün içinde yetki belgesi verilecek 

Ticaret unvanının veya işletme 
adının değişmesi gibi 

nedenlerle yetki belgesinin 
yenilenmesi durumunda 

değişikliğin belgelendirilmesi 
yeterlidir 

Yetki Belgesi, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi Üzerinden Yenilenir 



Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine Göre Yetki Belgesi Hangi 
Durumlarda Askıya Alınabilir yada İptal Edilir ? 

Yetki 
belgesinin 

askıya 
alınması ve 

iptali  
(9. Md) 

Yetki belgesi verilmesinde aranan 
şartlardan herhangi birinin 

kaybedilmesi halinde, on beş gün 
içinde işletme tarafından Bilgi 

Sistemi üzerinden il müdürlüğüne 
bildirilir 

Yetki belgesinin 
verilmesinde aranan 

şartlardan en az birini 
taşımadığının bildirim 
üzerine veya resen il 

müdürlüğünce tespiti, 
işletmenin de  
şartlarını 6 ncı 

maddeye uygun hale 
getirmesinin mümkün 
olmadığı durumlarda 
yetki belgesi aynı gün 

iptal edilir.  

Diğer durumlarda, şartların 
6 ncı maddeye uygun hale 
getirilmesi için işletmeye 

bildirim veya tespit 
tarihinden itibaren otuz gün 
süre verilir. Yetki belgesi bu 
süre boyunca askıya alınır. 

Yetki belgesi askıya alınan 
işletmenin askı süresi içinde 
taşınmaz ticareti faaliyetinde 

bulunduğu tespit edilirse 
yetki belgesi aynı gün iptal 

edilir 

İşletmenin talebi 
halinde yetki belgesi 
aynı gün iptal edilir 

14. Md 1. Fıkraya bir 
yıl içinde üç kez 
aykırı hareket 

ederse, işletmeye iki 
yıl süre ile yetki 

belgesi verilemez 

Yetki belgesi askıya alınan, 
askıdan indirilen veya iptal 

edilen işletmeye, durum 
gerekçesiyle birlikte üç gün 

içinde Bilgi Sistemi üzerinden 
bildirilir. Beş gün içinde yazılı 
olarak yetkili idareye bildirilir. 



Yönetmelikteki Çeşitli Diğer Hükümler 

Çeşitli ve Son 
Hükümler 

(Md 21-22) 
İşletmenin yetki belgesine 
sahip olup olmadığı işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı 
verilmeden önce yetkili 

idareler tarafından kontrol 
edilir ve yetki belgesi olmayan 
işletmelere ruhsat verilemez. 

Yetki belgesi iptal edilen 
işletme il müdürlüğünce beş 

gün içinde yazılı olarak 
yetkili idareye bildirilir. 

İşletmeye ait işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı derhal iptal 

edilir 

Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili 
olarak işletmeler nezdinde denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il 

müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir. 

Yetkili idareler, Bakanlığın 
talebi üzerine işletmeler 

nezdinde ön inceleme 
mahiyetinde denetim 
yapmakla görevlidir. 

Yetkili idareler tarafından 
ikinci fıkra kapsamında 

yapılan denetimin 
sonuçları, denetimin 
sonuçlandığı tarihten 

itibaren on beş gün içinde il 
müdürlüğüne bildirilir. 



TTBS – İşleyiş ve Başvuru Adımları 

https://ttbs.gtb.gov.tr/ 

https://ttbs.gtb.gov.tr/


TTBS – İşleyiş ve Başvuru Adımları 

https://ttbs.gtb.gov.tr/ 

• Sayfada sağ üst köşeden üye ol menüsü 
kullanılarak sisteme üye olunmalıdır. 

 

• Sistem üzerinden Kimlik Paylaşım 
Sistemi (KPS) üzerinden onay 
alınmaktadır.  

https://ttbs.gtb.gov.tr/


TTBS – İşleyiş ve Başvuru Adımları 

https://ttbs.gtb.gov.tr/ 

https://ttbs.gtb.gov.tr/


Başvuru Sayfası 

• Sistem başarılı bir şekilde giriş 
yaptıktan sonra «Yetki Belgesi 
Başvurusu» alanından veya «Yeni 
Başvuru» sekmesinden başvuru işlemi 
başlatılabilmektedir.  



Başvuru Sayfası 

• Yetki belgesi başvurusunda bulunulan işletme hangi türde ise seçim yapılarak 
«Devam Et» butonu ile tıklanarak işlemlere geçilir. 



Başvuru Sayfası 

• Yetkili olduğunuz işletmeler MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) – ESBİS (Esnaf ve 
Sanatkarlar Bilgi Sistemi) üzerinden alınarak menüde listelenir. İflas – Konkordato 
bilgileri de sistemde yer almaktadır. Hata varsa Ticaret Sicil / Esnaf Sicil Müdürlüğüne 
başvuru yapılması gerekmektedir.  



Başvuru Adımları 



Başvuru Adımları 



Başvuru Adımları 



Başvuru Kontrol Formu 



Başvuru Kontrol Formu 



Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Örneği 


