
NOTERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN TAŞINMAZ 
SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK USUL VE 

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

“Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) 28 Haziran 2022 tarihli ve 
31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Kanun ile, 1512 
sayılı Noterlik Kanunu’na getirilen önemli değişiklikler 
neticesinde, noterler taşınmaz satışıyla ilgili kanunlarda yer 
alan esasları gözetmek suretiyle taşınmaz satış sözleşmesi 
yapmak konusunda yetkilendirilmiş idi. Kanun ile getirilen 
değişikliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 
yönetmelikle düzenleneceği belirtilmişti. Bu konuda hazırlamış 
olduğumuz “Noterler Taşınmaz Satışı Konusunda 
Yetkilendirildi” başlıklı hukukta gündem metnimize buradan 
ulaşabilirsiniz.

Kanun ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu’na getirilen değişiklikler 
neticesinde noterler tarafından taşınmaz satış sözleşmelerinin 
yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Noterler 
Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
(“Yönetmelik”) 11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı ve aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile gelen düzenlemeler uyarınca, taşınmaz satış 
sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular Noterler 
Birliği’nin “e-randevu/başvuru” uygulamasından, e-Devlet 
üzerinden yapılacak ve başvuruda sözleşmenin düzenlenmesi 
istenen noterlik seçilecek. 

Başvuru için Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (“TNBBS”) 
aşağıdaki bilgiler işlenecek ve bu bilgilerin dayanağını teşkil 
eden belgeler yüklenecek:

a) Tarafların ve varsa kanuni veya akdi temsilcilerinin kimlik, 
tebligata esas adres ve iletişim bilgileri,

b) Taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında 
belirlenen satış bedeli, yabancı gerçek kişilerin alıcı taraf 
olduğu işlemlerde ise döviz alım belgesindeki Türk Lirası tutar.

Başvuru üzerine, ilgili noter tarafından TNBBS’den başvuru 
belgesi düzenlenecek ve Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi 
(“TAKPAS”) üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne 
(“Genel Müdürlük”) iletecek ve ilgili taşınmaza ait tapu kayıt 
bilgileri ve gerekli belgeler noter tarafından TAKPAS’tan 
sorgulanacak. Eksiklikler taşınmazın kayıtlı olduğu tapu 
müdürlüğünden TAKPAS vasıtasıyla talep edilecek. Eksiklikler 
tapu müdürlüğünce giderilerek en geç üç iş günü içerisinde 
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne (“TAKBİS”) yüklenecek.

THE REGULATION ON  THE PROCEDURES AND 
PRINCIPLES TO BE APPLIED TO REAL PROPERTY SALES 

AGREEMENTS MADE BY NOTARIES HAS BEEN 
PUBLISHED 

The Law Amending the Law on Judges and Prosecutors and 
Certain Laws” (the “Law”) was published in the Official 
Gazette dated 28 June 2022 and numbered 31880. As a result 
of the significant amendments the Law brought to the Notary 
Public Law numbered 1512, notaries public have been 
authorized to make real property sales agreements so long as 
they comply with the principles set forth under the applicable 
laws in relation to sales of real property. The procedures and 
principles for the implementation of the amendment brought by 
the Law will be set by way of a regulation to be issued. You may 
find our client alert titled “Notaries Authorized for the Sale of 
Real Estate” prepared in relation to this issue here. 

The Regulation on the Procedures and Principles to be Applied 
to Real Property Sales Agreements Made by Notaries (the 
“Regulation”), indicating the procedures and principles for 
drawing up real property sales agreements by notaries in 
consequence of the amendments made to the Notary Public 
Law numbered 1512 by the Law, was published in the Official 
Gazette dated 11 January 2023 and numbered 32070 and 
entered into force on the same date.

As per the rules set forth by the Regulation, applications 
concerning the drawing up of real property sales agreements 
will be made through the “e-appointment/application” 
application of the Union of Notaries via the e-Government 
system and the notary public preferred to draw up the 
agreement will be selected in the application.

The following information will be processed and the relevant 
documents that constitute the basis for such information will be 
uploaded to the Union of Notaries of Turkey Information 
System (“UNTIS”) for application:

a) The identity, notification address, and contact information of 
the parties and legal or contractual representatives of the 
parties, if any, and

b) The real property tax value and the sales price determined 
by the parties, as well as the Turkish Lira amount in the foreign 
exchange purchase certificate for transactions where the buyer 
party is a non-Turkish real person. 

Upon the application, an application form will be issued by the 
relevant notary public through UNTIS and it will be transmitted 
to the General Directorate of the Land Registry and Cadastre 
(the “General Directorate”) via the Land Registry and 
Cadastre Sharing System (“LRCSS”). The title deed registry 
information of the relevant real property and necessary 
documents will then be examined by the notary public through 
LRCSS.

https://herguner.av.tr/wp-content/uploads/2022/07/NOTERLER-TASINMAZ-SATISI-KONUSUNDA-YETKILENDIRILDI.pdf
https://herguner.av.tr/wp-content/uploads/2022/07/NOTERLER-TASINMAZ-SATISI-KONUSUNDA-YETKILENDIRILDI.pdf


Genel Müdürlük tarafından işleme ait döner sermaye hizmet 
bedeli ile tapu harcının tahsiline ilişkin e-tahsilat seri numarası 
oluşturulacak ve notere TAKPAS’tan iletilecek. Noter, tarafların 
cep telefonlarına  e-tahsilat seri numarası ve ödeme yöntemi ile 
sözleşmenin imzalanması için randevu tarih ve saati bilgisini 
içeren SMS gönderecek. Randevu zamanında noterlikte hazır 
bulunmayan taraflar, on gün içinde noterliğe müracaat etmek 
şartıyla işlemi tamamlayabilecek. Aksi halde, başvuru iptal 
edilecek.

Noter tarafından TAKBİS’teki sözleşme şekli ve içeriği 
gözetilerek Noterler Birliği tarafından hazırlanıp TNBBS’ye 
kaydedilen sözleşme örneği kullanılarak sözleşme 
düzenlenecek. Noterce taşınmazın satışına engel hukuki bir 
durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra sözleşme 
taraflara imzalatılacak ve TAKBİS’ten yevmiye numarası 
alınarak sözleşme ve diğer belgeler TAKBİS’e kaydedilecek. 
Sözleşmenin TAKBİS'e kaydından sonra tapu müdürlüğünce 
taşınmazın tapu siciline tescili sağlanacak. Tescilin 
tamamlanması akabinde alıcıya noter tarafından tapu senedi 
verilecek.

Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinde 
492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca toplamda %4 oranında 
tapu harcı ve taşınmazın değerine göre beş yüz Türk Lirası ile 
dört bin Türk Lirası arasında noter ücreti alınacak (bu tutar her 
yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca 
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı 
başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak), bunun 
dışında ayrıca noter harcı tahsil edilmeyecek. Ancak Genel 
Müdürlük’e gelir kaydedilmek üzere döner sermaye hizmet 
bedeli alınacak.

Noterler tarafından yürütülen taşınmaz satış sözleşmeleri 
damga vergisinden ve satış işlemine ilişkin belgeler de değerli 
kağıt bedelinden muaf olacak.

Yönetmelik hükümleri, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 
kurulması öngörülen bilişim sisteminin kurulduğunun Adalet 
Bakanlığı resmî internet sitesinde duyurulduğu tarihe kadar 
uygulanmayacak. (28 Aralık 2022 tarihli ve 32057 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca söz 
konusu bilişim sisteminin kurulmasına ilişkin 1512 sayılı 
Noterlik Kanunu’nda yer alan sürenin 1 Temmuz 2023 tarihine 
kadar uzatılmasına karar verildi.)

Any discovered deficiencies will be requested from the land 
registry office in which the relevant real property is registered 
through LRCSS. The deficiencies will be filled by the land 
registry office and any missing information/documents will be 
uploaded in the Land Registry and Cadastre Information 
System (“LRCIS”) within three business days at the latest.

The General Directorate will create an electronic collection 
serial number in relation to the circulating capital service fee of 
the transaction and collection of the title deed fee. The number 
will then be transmitted to the notary public via LRCSS. The 
notary public will send an SMS to the cell phones of the parties 
regarding the electronic collection serial number and payment 
method together with information regarding the appointment 
date and time for execution of the agreement. 

Parties who are not present at the notary public for the 
appointment will be able to complete the transaction if they 
apply to the notary public within ten days. Otherwise, the 
application will be cancelled.

The agreement will be drawn up by the notary public using the 
template agreement prepared by the Union of Notaries and 
uploaded to UNTIS by taking the agreement form and content 
in the LRCIS into consideration. The agreement will be signed 
by the parties once the notary public has determined that there 
are no legal issues preventing the sale of the real property, and 
the agreement and other documents will be registered in 
LRCIS after obtaining a roll number from LRCIS. Following the 
registration of the agreement to LRCIS, the real property will be 
registered to the land registry by the land registry directorate. 
Upon completion of the registration, the title deed will be given 
to the buyer by the notary public. 

For real property sales contracts made by notaries, the title 
deed fee of 4% as per Law No. 492 on Fees and a notarial fee 
between five hundred Turkish Liras and four thousand Turkish 
Liras (this amount will be increased each year at the 
revaluation rate determined and announced in accordance with 
the duplicated article 298 of the Tax Procedure Law No. 213 
with respect to the previous year, effective from the beginning 
of the relevant calendar year) will be charged, and other than 
that, no additional notary public fees will be applied. However, 
a certain circulating capital service fee will also be collected to 
be registered as revenue for the General Directorate.

Real property sales contracts made by notaries will be exempt 
from stamp tax and papers related to these sales transactions 
will be exempt from valuable paper fees.

The provisions of the Regulation will not be implemented until 
the date the establishment of the information system envisaged 
to be established by the Notary Public Law numbered 1512 is 
announced on the official website of the Ministry of Justice. (As 
per the Presidential Decision published in the Official Gazette 
dated 28 December 2022 and numbered 32057, it has been 
decided that the term envisaged under the Notary Public Law 
numbered 1512 for incorporation of the information system in 
question will be extended until 1 July 2023.)
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