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A) EMLAKÇILIĞIN TEMEL KAVRAMLARI 

 

 

 
Emlakçı: Tanım olarak emlak komisyonculuğu mesleği ile uğraşan kişilere verilen 

unvandır. 

Günümüzde emlakçılar emlak alım-satımı, kiralaması gibi işlerle daha yoğun uğraşmakla 

beraber pek çok çeşitli işlemlere de aracılık etmektedirler. Bunlar şöyle sıralanabilir: Satış, 

Kiralama, Pazarlama, İpotek, Kat irtifakı kurma, Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit, 

Trampa, Cins değişikliği, Hibe (bağışlama), Taksim (paylaşım), Tashih (düzeltme), 

Aplikasyon, Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma, Kadastro 

müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma, Vergi muafiyeti belgesini alma, 

Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma, Emlak beyannamesi 

düzenleme, Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma, Kira akit sözleşmesi yapma. 

Günümüzde çoğunlukla ev-arsa alım-satımına ve kiralamasına aracılık etmektedirler. 

Emlakçı, ev sahibi ile ev arayan insanların bir şekilde iletişime geçmesi için aracıdır. Bu 

görevi yerine getirirken bağımsız çalışamaz, belirli bir resmi kuruma bağlıdır. Emlakçılar 

odasına ya da bulunduğu ildeki ticaret odasına kaydını yaptırarak gerekli yetkileri 

alabilmektedirler. Bu sayede devlet gözetiminde, daha düzenli ve gelişmiş bir sektör halini 

yavaş yavaş almaktadır. 

Emlâk veya gayrimenkul; bina, arsa, bahçe  gibi  taşınmaz  mal  ve  mülklerin  ortak  

adı.
[1]

 Emlâk, güvenli bir yatırım aracı olarak görülür. Kur dalgalanmalarından ve 

ekonomik krizlerden çok fazla etkilenmeyen, uzun vadede genellikle büyüyen bir 

yatırımdır
]
 

Emlâk alım satımında kullanılan mortgage veya tut-sat yöntemi, emlâkların değerlerinin 

uluslararası kriterlere göre belirlenmesini sağlar. Böylece değeri belirlenmiş olan bir 

emlâk, emlâk borsasında alınıp satılabilir hale gelir. Emlâk piyasasının gelişmesi ile daha 

önce değeri bilinmeyen emlâklar piyasada arz talebe göre değer bulmaya başlar. 

 

RANT 

Gayrimenkuller bir rant aracı olarak kullanılabilirler. İleride değerleneceği düşünülen arsa 

veya gayrimenkul, alınarak bekletilmeye başlamaktadır. Hızla gelişen şehir yaşamı, şehrin 
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sınırlarını da büyütmektedir. Hiçbir değeri olmayan boş araziler ise bir anda 

değerlenmektedir. Toprak değeri çok az olan gayrimenkuller bu sayede çok yüksek bir 

fiyata satılabilmektedir. 

Günümüzde hızla gelişen internet sayesinde emlâk sektörü internet piyasasına da 

girmiştir. Özellikle farklı şehire taşınmak zorunda kalan insanlar, internet sayesinde o 

bölgedeki emlâk komisyoncuları ile rahatça iletişime geçerek ev veya iş bulma süreçlerini 

hızlandırmaktadır. 

 

 

 
EMLAKÇILIK MESLEĞİNİN TANIMI VE KONUSU 

Emlak: Ev, arsa , bağ, behçe vb. taşınmazların ortak adıdır. 

Emlak güvenli bir yatırım aracı olarak görülür. Kur dalgalanmalarından ve ekonomik 

krizlerden çok fazla etkilenmeyen, uzun vadede büyüyen bir yatırımdır. 

Hak sahibinin talebi üzerine yazılı bir sözleşmeye dayalı ilgili mevzuata uygun 

gayrimenkul ile ilgili her türlü işlemde, ilgili kişiler ve kurumlar nezdinde yürütülmesi, 

yerine getirilmesi işlemidir. 

Emlaklarının değerlerinin uluslararası kriterlere göre belirlenmesini sağlar. Böylece değeri 

belirlenmiş olan bir emlak piyasada alınıp satılabilir hale gelir. 

Emlak piyasasının gelişmesi ile daha önce değeri belirlenmemiş emlaklar piyasada arz 

talebe göre değer bulur. 
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EMLAKÇILIĞIN TEMEL KAVRAMLARI, İLKELERİ, AMAÇLARI VE ETİĞİ 

ETİK KAVRAMI 

Etik Tanımı Tarihsel süreç içerisinde etik kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Sözlük 

anlamı olarak etik; töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili olarak tanımlanmaktadır 

Etik, ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insan davranışları ile ilgili 

problemleri inceleyen felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır. Etik, ahlak felsefesidir. Etik, 

insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırır. Günümüzde etik kavramı, daha 

çok iş hayatı içerisindeki davranış biçimlerini irdeleyen, düzenleyen bir disiplin olarak 

görülmektedir. Ahlak kavramı ise, kişilerin sosyal yaşam içerisindeki ilişkilerini 

düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. Etik ile ahlak kelimeleri, bazı felsefeciler 

tarafından farklı anlamlar içeren kavramlar olarak görülmekte, bazı felsefeciler ise buna 

karşı çıkmaktadırlar. Aristotales, etiği kuramsal felsefeden ayırarak kendi başına bir 

felsefe alanı olarak ele alan ilk filozoftur. 

Etik, pratik felsefenin bir bölümü olarak insan eylemleri ve onların ürünlerini konu alır. 

Etik sözcüğünün iki farklı kullanımı vardır. İlk kullanımı; alışkanlık töre ve gelenek 

anlamlarını taşır. İkinci kullanımı ise (genel kullanımı budur), eylemde bulunan ve 

davranan kişi, aktarılan eylem kurallarını ve değer ölçülerini sorgulamadan uygulamayıp; 

aksine kavrayarak ve üzerinde düşünerek talep edilen iyiyi gerçekleştirmek için onları 

alışkanlığa dönüştüren kişidir. Alışkanlık, töre ve gelenek böylelikle karakter anlamını da 

almakta, erdemli olmanın temel tavrı olarak pekişmektedir. Etik her şeyden önce 

istenilecek bir yaşamın araştırılması ve anlaşılmasıdır. 

Daha geniş bir bakış açısı ile, bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması neyin 

yapılacağı ya da yapılamayacağının; neyin isteneceği ya da istenmeyeceğinin; neye sahip 

olunacağı ya da olunamayacağının bilinmesidir. Etik; insanların kurduğu bireysel ve 

toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları doğru-yanlış ya da 

iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalıdır. Bireylerin ve toplumların 

yaşamlarında etik değerlerin varlığı, önem ve gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Etik; iyi, 

kötü, yararlı gibi sorunları inceleyen, ahlaki bir davranış kuralı ortaya koyan, neyin 

yapılması gerektiğini, hangi davranışın iyi olduğunu, neyin yaşama anlam kazandırdığını 

gösteren ahlak bilimi olduğuna göre, bu tanımın sınırladığı tüm değer, kavram ve 

eylemlere her bireyin saygılı olması gerekir. 

Tüm var olan ve kabul görmüş etik değerleri reddedebilmek mümkün değildir. Çünkü etik 

değerler, insan yığınlarını “toplum” ve insanları “birey” yapmaya yetebilecek güçte 

altyapı oluştururlar. Kısaca belirtecek olursak; etik doğru ve yanlış davranış teorisidir. 

Ahlak ise onun pratiğidir. İlkeler söz konusu olduğunda etik kavramı kullanılırken, 
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davranış söz konusu olduğunda ahlak kavramı kullanılır. Etik bir kişinin belli bir durumda 

ifade etmek istediği değerler iken ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır. 

 

 
 Ahlaki Gelişim Süreci 

Ahlak 

Bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız kurallar 

bütünüdür. Ahlak kelimesi Latince kökenli olup (morale), insanın doğru ve yanlış, olumlu 

ve olumsuz, iyi ve kötü olarak nitelendirdiği davranışlarıyla ilgilidir. Bir toplumda 

düzenin sağlanabilmesi için insanların belli kurallara uygun davranması gerekir. Bu 

kuralların bir bölümü ahlak kurallarıdır Görenek, gelenek, töre ve adetler ahlakın bir 

bölümünü oluştururlar. Ahlak kuralları, değişen toplumsal koşullar karşısında daha 

esnektir ve daha kolay değişebilme özelliğine sahiptir. Ahlak; İnsanların birbirleriyle veya 

devletle olan ilişkilerinde kendilerinden yapmaları istenen davranışlarla toplum düzenini 

sağlayan bir kurallar ve normlar bütünüdür, yani toplumsal bir olgudur. 

Ahlak, kişi vicdanının belirli hareketleri “doğru” ve “iyi” olarak vasıflandırmasıdır. 

Toplum içinde de ahlak kişilerin benimsedikleri ve uymak zorunda bulundukları davranış 

biçimleri veya kurallar bütünüdür. Ahlak en iyi yaşama şeklinin ne olduğunu saptamaya 

çalışır. Toplumsal yaşamda bazı hareketlerin ve düşüncelerin iyi bazılarının da kötü 

oluğunu ifade eder. Ahlakla benzerlik gösteren bilimlerden biri de hukuktur. Hukuk; yazılı 

emir ve yasaklardır. Ahlak ise yazılı emredici özelliği olmayan, toplum tarafından kabul 

görmüş kurallar bütünüdür. 

Ahlaki değerlerden yoksun bir hukuk düşünülemeyeceği gibi, ahlaki değerler ile çatışan 

bir hukuk da işlevsel olmaktan uzaklaşır. Ahlak, bir insan topluluğunun asgari düzeydeki 

ortak paydasını oluşturur. Her zaman ortaklaşa sahiplenilmesi gerekir. Ahlak herkesin 

onayını almış, uzlaşılmış bir çerçevedir. Kimse kendini bu çerçevenin dışında 

tanımlamaya kalkamaz. Ahlak ve hukuk kuralları arasındaki fark, ahlak kurallarının 

dağınık, örgütlenmemiş nitelik taşımasına karşılık, hukuk kurallarının toplu, örgütlenmiş 

ve sistemli olmasıdır. Ahlak ve hukuk kuralları arasında yaptırım farkı vardır. 

Ahlakın asıl yaptırımı vicdan olmasına karşılık, hukukun devletin gücü ile uygulanan 

maddi zorlayıcı yaptırımları vardır. Ahlak bir insan topluluğunun asgari düzeydeki ortak 

paydasını oluşturur. Ahlak herkesin onayını almış, uzlaşılmış bir çerçevedir. Kimse 

kendini bu çerçevenin dışında tanımlamaya kalkamaz. Etik kavramı, eski çağlardan 

itibaren üzerinde düşünülüp tartışılan bir felsefe disiplini olmuştur. Sokrates (İ.Ö. 469- 

399) ‟in ahlak öğretisi; “İnsanın temel amacı erdeme ulaşmak olmalıdır. Erdem ancak 
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bilgelikle mümkündür.” olarak ifade edilir. Aristo (İ.Ö. 385- 322) ‟ya göre ise “Toplumda 

yönetenler ile yönetilenler arasında bir ayrım yapılması ahlakidir.” Yani toplumda her 

zaman üsttekiler ve güçlüler yönetir, alttakiler ve güçsüzler ise yönetilir. Yine günümüzde 

ilginç gelebilecek bir ahlak anlayışı haz ahlakı (hedonizm) olarak bilinen Kirene Ahlakı 

Aristippos (İ.Ö. 435- 355) öğretisidir. Buna göre “İnsanın amacı en yüksek hazza 

ulaşmaktır. İnsan kendisine haz vermeyen şeylerden uzak durmalıdır.” Protagoras (İ.Ö. 

482- 323)‟a göre ise “Her şeyin ölçüsü insandır. Genel geçerliliğe sahip doğrular yoktur. 

Doğrular ve yanlışlar insandan insana değişir.” 

Günümüzdeki sosyal ve iş yaşamı içerisinde en çok şikâyet edilen davranış biçiminin 

ahlaki temellerini bir bütün halinde en iyi ifade eden Machiavelli (1469- 1527) „dir. Onun 

ahlak anlayışı “Amaca ulaşmak için her araç meşrudur.” Nietzsche (1844- 1900) „ye göre 

ise “Erdem kadar erdemsizlik de normal karşılanmalıdır. Ahlaki ölçüler ve normlar 

koymak saçma ve gereksizdir.” Eski çağlardan günümüze toplumların sosyal yaşamlarını 

belirleyen en önemli unsurlardan biri din olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde ve hatta 

günümüzde birçok toplumun ahlaki ölçüleri inançlarından gelmektedir. Etik kavramı 

felsefi, psikolojik ve sosyolojik açılardan ele alınmıştır. Bu bağlamda etik kavramının 

anlamı ve etik davranışı belirleyen önemli öğeler olan kültür, değer, norm kavramları, 

görgü kuralları ile etik arasındaki ilişkiler tartışılmıştır. 

 

 
Ayrıca, etik davranışın psikolojik kökenleri incelenerek, Kohlberg‟in ahlaki gelişim 

evreleri açıklanmıştır. Kohlberg‟in ahlaki gelişim evrelerine göre birey, üç düzey ve altı 

evreden geçerek ahlaki gelişime ulaşır 

 Gelenek öncesi dönem 

 Bağımlı evre 

 Bireycilik ve çıkara dayalı alışveriş evresi 

 Geleneksel düzey 

 Karşılıklı kişiler arası beklentiler ve uyum evresi 

 Sosyal vicdan evresi 

 Geçiş düzeyi 

 Gelenek ötesi ve ilkelere dayalı düzey 

 Toplumsal anlaşma, yararlılık ve bireysel haklar evresi 

 Evrensel ahlaki ilkeler evresi 
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 Etik Kuralları 

M.Ö. 4.yy. da zamanın en büyük filozofu olan Aristotales iyi, erdem, özgürlük, mutluluk 

gibi sözcükleri kavram yapısına kavuşturduğu için ETİK‟in kurucusu sayılır. 

Etik neyin yapılması gerektiğini, hangi eylemin iyi olduğunu, neyin yaşama anlam 

kazandırdığını gösterir. Özetle; etik, ahlak fenomeni üzerine derinliğine düşünme, yani 

felsefe yapmadır. Birtakım kuralları normları “normatif etik” ortaya koyar. İyi 

davranışlarda bulunabilmek iyi işler yapabilmek için eylemlerimizi uydurduğumuz 

kurallara da “uygulamalı (pratik) etik” denilmektedir. 

Etiğin kaynağını ve temelini araştıran da “kuramsal (teorik) etik” tir. Pratik ve teorik etik 

karşılıklı etkilerle birbirine bağlı olduğundan Etiği birbirinden ayırmak yerine, bir bütün 

olarak ele almak doğrudur. Buna karşılık iyi ve kötü, kişilere, toplumlara ve çağlara göre 

değişmektedir. 

Toplumsal yapı içinde yer alan öznelerin çeşitli büyüklüklerde ve çeşitli sosyal çevrim 

içindeki ilişkilerinde eğer bir sosyal davranış kuralı konuyor ve ona uyulması genel bir 

kabule ulaşıyorsa, bu davranış kuralı bir sosyal davranış ilkesi ve kuralıdır. Eğer bu sosyal 

davranış kuralı bir olgu olmaktan öte bir ideal niteliği taşıyorsa, herkesin özlediği veya 

ulaşmayı istediği bir kural niteliği kazanıyorsa, o zaman bu toplumsal yapı kuralı etik 

niteliğine kavuşmaktadır. 

Etik kavramı daha çok özel gruplar için geliştirilmiş belirli davranış, kural ve normları 

içerir. Etiğin kökenleri arasında hem kendi isteklerimiz, kendi beklentilerimiz, kendi 

doyumumuz yer alacak, hem de toplumun “iyi-doğru-uygun” buldukları önem 

taşıyacaktır. Toplumsal kurumların değer yargıları da “etiğin toplumsal kökenleri”ni 

temsil eder. 

Bu anlamda aile, avukatlık, din, okul, iş, komşuluk, ticaret, insanlık, meslek, siyaset, 

hekimlik, medya, basın, sermaye piyasasının(vb. kurumların) etik kurallarından, etik 

anlayışından söz eder. Bir eylem değerlendirilirken ilk basamak, onun ahlaki değerlerle 

çelişip çelişmediğidir.Dolayısı ile bir insandan öncelikli beklenen, etik kurallara 

uymasıdır. Çünkü topluluk içinde yaşayan insanın, diğer insanlara tüm topluma bu 

kurallara uymayı daha baştan taahhüt etmesi söz konusudur. Bir toplumun üyesi olmanın 

ilk koşulu, var olan ahlaki çerçeveyi kabul etmektir. Etik, toplumun bakış açısını dikkate 

alarak bireylerin uygun olmayan davranışlarını belirler. Etik ilkeler yıllarca süren 

tartışmalar sonunda ortaya çıkar. Yasal düzenlemeler genellikle etik tartışmalardan sonra 

gerçekleşir. 
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Yani belli konuya ilişkin etik tartışmalar başlayıp, dikkatler bu konu üzerinde 

odaklaştıktan sonra, etik sorunlara yol açan konuların çözümünü sağlayan yasalar 

düzenlenir. Toplumsal yaşam içerisinde kişilerin topluma, toplumun da kişilere karşı 

uyması gereken birtakım ahlaki kurallar vardır. Bu kurallar genel olarak şu başlıklar 

altında toplanabilir. Toplumun bütün üyelerine saygılı olmak, farklı kültürlere ve 

düşüncelere karşı hoşgörü, kişilerin eşitliğinin kabul edilmesi, kaynakların adil olarak 

dağıtılması vb. 

Ortak etik kurallar(değerler): 

 Doğruluk, dürüstlük 

 Güvenilir olma 

 Sadakat 

 Adalet 

 Başkalarına yardım etme 

 Başkalarına saygı gösterme 

 Vatandaşlık sorumluluğuna sahip olma 

 Yalan söylememe 

 Başkasının hakkını yememe 

 Karşısındakinin güç durumundan yararlanmama 

 Acısı olanın acısını paylaşma 

 Dayanışma 

 Bireylerin eşitliğinin kabul edilmesi 

 Kaynakların adil dağıtılmasıMükemmeliyeti arama vb. 

 Etik Sistemleri 

Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, 

faydacılık ve bireysellik ilkeleridir. Hakkaniyet, bütün kararların tutarlı, tarafsız ve 

gerçeklere dayalı olması üzerinde durur. İnsan hakları, bireylerin varlığı, bütünlüğü ve 

temel insan hakları üzerinde durur. Faydacılık, herkes için iyi olacak kararın verilmesini 

üstlenir. Bireysellik, bireylerin temel amaçlarının uzun dönemli olarak kişisel kazançlarını 

artırmak olduğunu savunur. 

ETİK SİSTEMLERİ TANIMI 

Amaçlanan Sonuç Etiği Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçları tarafından 

belirlenir. Kural Etiği Bir eylemin ahlaki doğruluğu, standartlar ve yasalar tarafından 

belirlenir. Toplumsal Sözleşme Etiği Bir eylemin ahlaki doğruluğu, belli bir toplumun 
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normları ve gelenekleri tarafından belirlenir. Kişisel Etik Bir eylemin ahlaki doğruluğu, 

kişinin vicdanı tarafından belirlenir. 

Farklı bakış açıları, farklı etik sistemini temsil etmektedir. Etik sistemleri farklı insan 

yaratılışlarını da temsil etmektedir. Etik sistemlerin her biri tek başına her türlü durumda 

karşılaşılan etik sorunları ve ikilemlerini çözmeye yetmemektedir. İlgili konunun 

çözümünde uygun gelen sistemlerden biri veya birkaçı problemin çözümüne yardım 

edebilir. Tek bir etik sistemi yerine farklı etik sistemleri ile birey davranışlarının doğru ve 

iyiye yönlenmesini sağlayacak etkin düşünme becerilerinin geliştirilmesi gereklidir. 

Amaçlanan Sonuç Etiği Amaçlanan sonuç etiği genellikle faydacılık olarak bilinir. 

Sorunlara pratik bir yaklaşımı getirir ve elde edilecek sonuçlara odaklaşır. Bu etik, haz 

arama ve acıdan kaçma üzerine kurulmuştur. Mill‟e göre bir eylemi “iyi” kılan şey 

sonuçta getirdiği fayda ile mutluluğu sağlamasıdır. “İyi”nin ölçütü olan mutluluğun, 

sadece eylemde bulunanın değil, ilgili herkesin, dolayısıyla tüm insanlığın mutluluğu 

olduğunu savunur. 

Amaçlanan sonuç etiğinin sorunlara pratik yaklaşımı ve eylemlerin etkileyeceği 

bireylerin, verilen kararda dikkate alınmasını gerektiren faydacı yaklaşımı günlük 

sorunların çözümüne yardım edebilir. Mill‟in faydacılık ilkeleri: 

 Bir eylemin doğru ya da yanlış  olduğuna  karar  verebilmek  için  sonuçlarına 

yoğunlaşmak gerekir. 

 Eylem kuralları, onlara uyacak bireylerin karakterinden kaynaklanmalıdır. 

 Eylemlerin doğruluk oranı arttıkça, mutluluk da artar; azaldıkça mutluluk da azalır. 

 Her insan kendi mutluluğunu istediği  sürece,  bu  onların  en  yüksek  mutluluğa 

ulaşmaları için yeterli bir nedendir. 

 Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur. 

 Mutluluk, bireyin kendi mutluluğu değil, eylemin herkes için doğruluğudur. 

 Eylemin fayda derecesi, mutluluğu yaratabilir ya da mutsuzluğu engeller. 

 Bir eylemin etik olarak doğru  sayılması  için,  eylemin  sağladığı  toplam  faydanın, 

bireyin yapacağı başka bir eylemin sağlayacağı toplam faydadan daha büyük olması 

gerekir. 

 Faydacılık birbirine zıt etik yükümlülükler arasından seçim yapmada,  genel bir 

hakemdir. Bu etik anlayışında amaçlanan sonuca ulaşmak önemlidir. İlkelerin fazla bir 

önemi yoktur. Bir nevi “hedefe giden yolda her şey mubahtır” anlayışı hâkimdir 

denebilir. 

 Bu sistemi en iyi anlatanlardan biri de Machiavelli (1469–1527)‟dir.  Onun  ahlak 

anlayışı “Amaca ulaşmak için her şey mubahtır.” 
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 Kural Etiği 

Yaşam içerisinde uyulması gereken kurallar vardır. Bu kuralların bir kısmı yazılı 

kurallardır. Bunlara yasa denir. Bu kurallara uymamanın cezai yaptırımı vardır. Yalnız 

yasal olan her şey etik değildir. Gerçek etik yasal olandan üst düzeydedir. Bir de yazılı 

olmayan kurallar vardır. Bunlar da topluma özgü gelenek, örf ve adetler ile toplum 

tarafından doğru olduğuna inanılmış bazı inançlardır. Bunların çoğunlukla hukuk önünde 

bir cezai yaptırımı yoktur. Ancak toplum içerisinde kökleşmiş olmaları nedeniyle bu 

kurallara uymayanlar toplum tarafından dışlanmaya kadar sonuçlarla karşılaşabilirler. 

Bireyler yaşamları süresince kurallarla karşı karşıyadır. Ailede, okulda, toplumda, iş 

hayatında birçok kural vardır. Bireylerin yaşamı bu kurallarla düzenlenir. Kurallar 

toplumların yaşamını düzenler. Kural etiği Immanuel Kant tarafından geliştirilmiştir. Kant 

etik ilkelerin yıllardır bilindiğini, evrensel ve nesnel olduklarını belirtmiştir. Bütün 

insanlar için geçerli evrensel kurallar arayışı, bireyin davranışlarında temel alacağı sağlam 

çerçeveler çizebilir. 

 Toplumsal Sözleşme Etiği 

Toplumsal sözleşme etiği birey olarak toplumun genelince kabul gören ilkeler ve 

standartların benimsenmesi, toplum halinde yaşamanın getirdiği çatışmaların 

çözümlenmesinde yarar sağlayabilir. Öncüsü Jean Jack Rousseau‟dur. Onun için en 

önemli olgu, otorite ve özgürlük arasındaki dengedir. Bireylerle toplum arasındaki 

ilişkileri düzenleyen ve uyulması zorunlu olan kurallara hukuk kuralları denir. Hukuk 

kuralları insanların birbirleri ile uzlaşmaları sonucu ortaya konulduğu ileri sürülür. 

İnsanlar “toplumsal sözleşme “adını alan bir sözleşmeyle belirledikleri hukuk kurallarına 

uymak zorundadırlar. Hukuk kuralları özgür insanlar arasında eşit koşullar altında yapılan 

toplumsal sözleşmeye dayanır. Hukuk; toplumsal ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu 

kurallar topluluğudur. Hukuk kuralları yaptırımlarla güçlenmiştir. Hukuka ters davranış 

her zaman bir yaptırımla karşılaşır. Hapis, para cezası, uzaklaştırma, meslekten men 

edilme vb. gibi. 

Hukuk Kurallarının belirleyici özellikleri 

 Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır 

 Her hukuk kuralı  bir  değer  yargısına  dayanır.  Toplumdaki  olaylar,  hukuk 

tarafından değerlendirilir ve kural haline getirilir. 

 Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler. 

 Hukuk kuralları çoğu kez olumlu ya da olumsuz emirler şeklindedir.  Bazen  izin, 

bazen yasaklama biçiminde kendini gösterir. 

 

http://www.uzemmoreenstitu.com/


Sayfa 11 

 More Payroll Uzaktan Öğretim Hiz. 
www.uzemmoreenstitu.com 

 

 

 

 

 Hukuk kuralları tek bir olaya değil, aynı niteliği taşıyan bütün olaylara uygulanır. 

Hukuk kurallarının yaptırım gücü fazladır. Bu güç devlet tarafından korunur. 

 Kişisel Etik 

Kişisel etik sisteminin en önemli temsilcilerinden olan Martin Buber, kişisel etiğin 

kaynağının bireyin içinden gelen ses (vicdan) olduğunu savunur. Kişisel etik, kişinin 

toplum içerisindeki bireysel duruşunu belirler. Bu etik anlayış bireyin ahlaki alt yapısını 

temel alır. Bireyin yaşadığı ve çevresinde yaşanan olaylar karşısında gösterdiği tepkiler ya 

da koyduğu tavırdır. 

Bireyin kendine dönmesi ve kendini kusursuzlaştırmak için gereksinim duyduğu gücü, 

kendi vicdanından almasını sağlayarak, bireyin karşılaştığı özel durumlarda doğru kararlar 

vermesinde yarar sağlayabilir. 

Kişisel etiğin özellikleri: 

 Kişisel etik, gerçeğin doğrunun sadece zekâdan değil bireyin içinden  geldiğini 

savunur. 

 Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır. 

 Kişisel etik bireyin kendisine dönmesini sağlar. 

 Bireyin karşılaştığı durumlarda doğru ve yanlış kararlar vermesi kendi vicdanına 

bağlıdır. 

 Bireyi amacına ulaştıracak davranış etik olmalıdır. Burada Mahcivelle‟nin 

düşüncesine terstir. 

 Yaşamda belli kuralların olamayacağı pek çok durum söz konusudur. 

 Birey bir grupta yer aldığı için, haksızlığa göz yummaz. 

 Birey özgürleştikçe kendi etik standartlarını geliştirir. 

 Birey sadece kendi çabaları ile kusursuzluğa erişir. Başkaları bunu  kişi  adına 

yapamaz. 

 Bireyler hayatları boyunca geliştikleri için, yeni değerler edinirler. 

 Sosyal Yaşam Etiği 

Kişinin sosyal yaşam içerisinde kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar bütünüdür. 

Hiçbirimiz dünyada yalnız yaşamıyoruz. Doğadaki her canlının yaşamak için diğer 

canlılara ihtiyacı vardır. Şüphesiz bu ihtiyacı en fazla hisseden canlı türü insandır. Ancak 

gerek insanların kendi aralarındaki ilişkilerde gerekse insanın doğadaki diğer canlılarla 

kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bunlara sosyal yaşam etiği diyoruz. 
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İnsanlar birbirleri ile olan ilişkilerini karşılıklı saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde 

yürütürler.Tüm taraflar görevlerinin gerektirdiği hak ve sorumlulukların bilinci içinde 

davranırlar.Nüfuz ve güç kullanımı gibi baskı yöntemleri kullanılmaz.Meslektaşlar, 

öğrenciler ve çalışanlar hiçbir çıkar doğrultusunda yönlendirilmez.Toplumun tüm üyeleri 

uygunsuz olarak nitelendirilebilecek davranışlardan kaçınır. 

 

 
 Etik Toplum İlişkisi 

Etik davranışlar ve ahlak önce aileden öğrenilir. Aile toplumun temelidir. Aile içerisinde 

davranış biçimleri ile teorik ahlak öğretisinin uyumlu olması gerekmektedir. Aksi takdirde 

bireyin ahlaki gelişimi olumsuz yönde etkilenir. 

Toplumu oluşturan bireyler olduğuna göre tek, tek bireylerin ahlaki gelişimlerinin 

ortalaması toplum ahlakını oluşturur. Buna göre bazı toplumlarda ahlaki olarak iyi 

sayılabilecek davranış biçimleri başka toplumlarda kötü olarak nitelenebilir. Toplumsal 

yaşam içinde herkesin üzerinde anlaştığı, gittikçe genişleyen ortak bir değerler sistemine 

ihtiyaç vardır. 

Toplumsal yaşama temel oluşturan bu etik değerler, toplumda çekişen ve çatışan tarafların 

hiçbir ortak yanı kalmadığında bile ortak tutamak durumundadır. Kimse onlara karşı 

çıkamaz. Örneğin dürüstlüğü değil de yalancılığı ya da sahtekarlığı kimse öneremez. 

Sadakat yerine ihaneti, adalet yerine haksızlığı kimse değerli göremez. Fakat gerçek 

adaletin, sadakatin, dürüstlüğün ne olduğu sürekli bir tartışma konusudur. İnsanlar en 

uygunsuz davranışlarını bile ahlaki sınırlar içinde göstermeye çalışırlar. Bir davranış 

değerlendirilirken onun ahlaki değerlerle çelişip çelişmediği önemlidir. 

Sonuçta bir insandan beklenen öncelikle onun etik kurallara uymasıdır. Bir toplumun 

üyesi olmanın ilk koşulu, var olan ahlaki çerçeveyi kabul etmektir. Toplumsal yaşamın 

diğer kuralları, örneğin; yasalar uyulması zorunlu kurallardır. Toplum gerçekte sosyal 

kurumlar ve sosyal ilişkilerden meydana gelen bir ağ olarak düşünülebilir. Dolayısı ile 

toplumu oluşturan, toplumda insan ilişkilerini düzenleyen ana unsurlar; norm, kültür, 

değer, hukuk, ahlak, etik ve din olarak belirtilebilir. 
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Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler ise üç başlık altında toplanabilir. 

 Kültür 

 Değerler 

 Normlar 

Kültür, bir toplumun yaşayış biçimini, dilini zevklerini, yazınını, folklorunu, sanatsal 

ekinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsamaktadır. Bireyler, içinde yaşadıkları grup, 

toplum ve kültürün sunduğu değerleri, kültürleşme yoluyla öğrenirler. Çünkü kültürel 

değerlere uygun davranmayan bireylerin toplumca dışlandığı, benimsenmediği göz ardı 

edilmemelidir. Toplumun her kesiminde yaşayan insanlar, olumlu ve dengeli ilişkiler 

kurabilmek için insan ilişkilerini düzenleyen kültürel değerleri bilmek ve yaşamlarına 

katmak durumundadırlar. Kültür, insanın yarattıklarının tümüdür. Geniş kapsamlı olarak 

bakıldığında kültür, bir toplumun tüm yaşam biçimidir. 

Toplumun duygu, düşünce hareketlerinden oluşan kalıplar, kültürü oluşturur. Değerler, 

bireyin yaşamındaki farklı etmenlere yüklediği önemdir. Değer, birey için önemli her türlü 

düşünce yapısı, obje veya etkinlik olarak da tanımlanabilir. Değerler, bireylerin düşünce, 

tutum duygu gibi tüm davranışlarını yönlendiren birer ölçüt olarak kabul edilir. Değerler 

toplumsal bütünlüğün ayrılmaz bir öğesini oluşturur. Bireyin toplum içinde dengeli 

yaşayabilmesi için toplumda yerleşmiş değerlerin neler olduğunu bilinmesi gerekir. Değer 

yargıları, bireylerin düşünce, tutum, duygu v.b. tüm davranışlarını yönlendiren ölçütler 

olarak kabul edilir. Değer yargıları, toplumsal bütünlüğün ayrılmaz bir parçası olduğu gibi 

aynı zamanda toplumsal yaşantıdır. Değişen koşullar, bir kısım değer yargılarının 

düzenlenmesine neden olur. Bu nedenle birey, yaşadığı çağa uyabilmek için geçerliliği 

kalmamış olan değer yargılarına sahip çıkmaktan sakınmalıdır. 

Normlar; değerlerin, belirli rollerle ilişkili olarak ele alınması ve uygulanmasıyla oluşur. 

Norm; karşılıklı hak, görev ve sorumlulukların belirlenmesinde kişiye yol gösterir. 

Bireyin tutum ve davranışları norma göre değerlendirilir. Normlar düzeni sağlayan 

ölçütler bütünüdür. Normlar sayesinde toplumsal düzen kurulup, sürdürülerek bireyler 

mutlu kılınmaya çalışılır. Bilindiği gibi normlar, kültürel değerlerden kaynaklanır. 

Normlar, belli bir grup içindeki bireylerin ilişkilerini düzenler ve eylemlerine yön verir. 

Normlar, genellikle değerlerin yansımasıdır ve bir grubun tüm üyelerince paylaşıldığı için 

kolektiftir. Bazı normlar diğerlerinden daha fazla ciddiye alınır, çünkü bunlara karşı 

gelindiğinde uygulanacak yaptırımlar daha ağırdır. İnsanların toplum içindeki 

davranışlarına yön veren kurallar ve normlar vardır. Toplumsal norm; toplumsal yaşamda 

kişi ve grupların tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini belirleyen ve 
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yaptırımlarla desteklenen ortak toplumsal kurallardır. En az iki insanın yaşadığı her yerde 

norm vardır. Normlar yazılı ve yazısız olmak üzere ikiye ayrılabilir. 

 Yazılı normlar; yasalar, tüzükler, yönetmelikler biçiminde yetkili organlarca düzenlenir 

ve yürürlüğe konulur. Gerektiğinde yazılı normlar değiştirilir. Yazılı normlarla devletin ve 

toplumun düzeni sağlanır. Yazısız normlar; örfler, adetler, töreler, gelenek ve 

göreneklerdir. Yaygın ve nüfusun büyük bir bölümü tarafından uzun zamanlardan beri 

tekrar edilip gelen ve açıklanan nitelikleri taşıyan normlara “adet” deniyor. 

Bu niteliği taşımakla beraber, yüksek derecede değerlendirmeye konu olan sosyal normlar 

ise “örf” olarak adlandırmakta. Örflerin bir zamanlar doğru saydığı davranışlar sonradan 

yanlış kabul edilebilirler. Örneğin, kan davası, başlık parası vb. Gelenek; bir toplumda, 

eskiden kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulup, kuşaktan kuşağa iletilen kültürel 

kalıntılar, alışkanlıklar, töre ve davranışlar, anane olarak tanımlanmaktadır. 

 Görenek; herhangi bir davranışı ya da hareketi eskiden beri gördüğü gibi yapma 

alışkanlığıdır. Görgü kuralları; uyulması gereken ayrıntılı biçimler, formalitelerdir. 

Bu kurallar insanın sosyalleşmesi süreci içinde öğrenilirler. 

 

 
 Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları 

 

 

Etik değerlere uygun davranışların çeşitli sonuçları vardır. Bunlar olumlu ya da olumsuz 

sonuçlar olabilir. Olumlu sonuçlara baktığımızda şunları görebiliriz: 

 Saygınlık kazanma 

 Güvenirlik 

 İyi bir imaja sahip olma 

 Problem çözümünde yardım görme 

 Etik değerler özellikle sosyal çalkantı dönemlerinde  ahlaki  çöküşü  azaltır ve 

toplum açısından kötü niyetli girişimlere karşı önleyici rol oynar. 

 Toplumda kabul görme  vb.  İşletmelerde  oluşan  etik  programlar  yardımıyla, 

bireysel değerler ile örgütsel değerlerin yakınlaşması sağlanır. 

 Böylece motivasyon ve performans sağlanır. Bireyler arası karşılıklı güveni 

oluşturmaya çalışan etik değerler, toplam kalite yönetimine ve stratejik planların 

uygulanmasına yardımcı olurlar. 
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BİREYSEL KURUMSAL TOPLUMSAL 

İşini kaybetme Saygınlığını yitirme Yozlaşmanın kurumsallaştırılması Saygınlığını 

kaybetme Müşterisini kaybetme Etik değerlerin önemini yitirmesi Toplumdan soyutlanma 

İmajının zedelenmesi Anemik davranışların yaygınlaşması Güvenirliğini yitirme İş 

birliğinin zayıflaması Kişisel benliğin zarar görmesi Grup çalışmalarının etkililiğini 

yitirmesi Mesleksel ve örgütsel bağlılığın zayıflaması Kurum içi iletişimin zarar görmesi 

Özsaygının yitirilmesi Örgütsel bağlılığın zayıflaması Çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin 

bozulması Kişisel imajın bozulması Ailedeki her birey, birbirine sevgi, saygı, hoşgörü, 

anlayış ve ilgi gösterirse, o ailenin mutlu olarak yaşamını sürdürmesi için bütün koşullar 

hazır demektir. Günlük davranışlarında nazik ve kibar davranan bir kişi evinde de böyle 

davranabilir. Günlük yaşamımızda teşekkür ederim, özür dilerim, lütfen gibi ifadeler 

yerinde kullanılmalıdır. Çocukların bir arada yaşama sonucu anne babalarından 

öğrendikleri davranışlar, töreler, gelenek, görenek ve ahlaki değer yargılarıdır. Bu nedenle 

ebeveyn çocuklara her zaman iyi örnek olmak zorundadır. Çocukların yanında sigara alkol 

vb. kötü alışkanlıkları gerçekleştiren büyüğün çocuğa bunu kullanma, yapma demesi 

çocuğun bu davranışı edinmesini engellemeye yetmez. 

 

 
Şunu unutmamak gerekir, çocukların nasihatten çok, iyi örneklere ihtiyacı vardır. 

Demetrios;Kendi evinizde iken ailenize sokakta iken gelip geçenlere 

Yalnızken kendinize saygılı olunuz, derken etik değerlere uygun davranmanın üzerinde 

durmuştur. 

Bununla birlikte etik değerlere uygun davranışların olumsuz sayılabilecek bazı sonuçları 

olabilir. Bu konuda maddi ve manevi zarar görmeyi örnek olarak verebiliriz. Bazen dürüst 

ve ahlaki davranmak arkadaş kaybına sebep olabilmektedir. 

 

 
Etik Sorgulama 

Etik; bireyler arasındaki ilişkileri bir bireyin diğer bireylere yönelen eylemleriyle 

uyguladığı ilişkileri incelemekle yetinmez, olanın yanı sıra olması gerekeni de araştırır. 

Çünkü etiğin amacı sadece bireylerin birbirlerine nasıl davrandıklarını öğrenmek değil, 

ahlaki ilke ve değerlerin birey ve toplum yaşamındaki önemini kavramak ve insanlara 

nasıl davranmaları gerektiğini de öğretmektir. Toplumsal yaşam içinde herkesin üzerinde 

anlaştığı, gittikçe genişleyen ortak bir değerler sistemine ihtiyaç vardır. Toplumsal yaşama 

temel oluşturan bu etik değerler, toplumda çekişen ve çatışan tarafların hiçbir ortak yanı 
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kalmadığında bile ortak tutamak durumundadırlar. Kimse dürüstlüğü değil de yalancılığı 

ya da sahtekârlığı öneremez. Sadakat yerine ihaneti, adalet yerine haksızlığı kimse değerli 

gösteremez. Fakat gerçek adaletin, sadakatin, dürüstlüğün ne olduğu sürekli tartışma 

konusudur. İnsanlar en uygunsuz davranışlarını bile ahlaki sınırlar içinde göstermeye 

çalışırlar. Ör; dürüstlüğü değil de yalancılığı ya da sahtekârlığı kimse öneremez. 

Ahlaki olan davranışın kişinin kendine olan yararının yanı sıra topluma da yararı vardır. 

Genel olarak insanlar gerçekleştirecekleri her faaliyet öncesinde bir planlama yaparlar. Bu 

planlama içerisinde faaliyetin kendilerine sağlayacağı fayda hedef alınır. Bununla birlikte 

ilgili faaliyetin ahlaki olup olmadığı da sorgulanır. 

Bu konuda çeşitli sorgulama biçimleri geliştirilebilir. Bir sorgulama örneği aşağıda 

verilmiştir. 

 Problemi tanımla ve açıklığa kavuştur. 

 Tüm olası gerçekleri öğrenmeye çalış. 

 Bütün tercihleri-seçenekleri sırala. 

 Her tercihi bunları sorarak test et. 

 Doğru mu? 

 Yasal mı? 

 Yararlı mı? 

 Kararını ver, ancak hala emin değilsen şunları yap. 

 Eğer yanlış olduğunu biliyorsan yapma. 

 Emin değilsen sor. 

 Bir yanıt alıncaya kadar sormaya devam et. 

 İki soru daha sorarak kararını yeniden gözden geçir. 

 Ailem bunu öğrenseydi kendimi nasıl hissederdim. 

 Vereceğim karar basında yayınlanmış olsaydı kendimi nasıl hissederdim. 

 Eyleme geç. 

 Toplumsal Yozlaşma 
 

 

Toplum içerisinde değer karmaşası oluşması ve zamanla faydacılığın her şeyin önüne 

geçmesi de etik kurallarının uygulanmasını etkiler. Bu durumu kısaca toplumsal yozlaşma 

olarak adlandırıyoruz. Kişisel toplumsal düzeydeki çatışmada, toplumsal değerlerden 

farklı değerlere sahip kişiler toplumun değer sistemine karşı geldiklerinde etik çatışma 

içinde kendilerini bulurlar. Ayrıca ülkeler arasında değer farklılıklarından dolayı da etik 

çatışmalar ortaya çıkabilir. 
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Bir toplumda geçerli olan etik değerler başka toplumlarda kabul görmeyebilir. Çalışmak 

için Almanya‟ya giden Türk ailelerinin özellikle, gençleri ile yaşadıkları sorunlar buna 

örnek olarak verilebilir. Ahlaki olmayan olaylara tepkiyi ölçmek amacıyla bireysel bir 

toplum yapısı olan Amerikalı denekler ve geleneksel bir toplum yapısı olan Taiwanlı 

denekler ile bir araştırma yapılmıştır. 

Çalışmada alınan sonuç, ABD‟li katılımcıların ahlaki olmayan davranışın, hukuki açıdan 

yaptırımlarına daha çok önem verdiklerini, Taiwanlı katılımcıların ise içinde bulunduğu 

grubun çıkarlarına zarar verip vermediği ve gayri ahlaki davranıştan doğabilecek zararın, 

faydasından fazla olup olmadığı konularına daha çok önem verdiğini göstermiştir. 

 Toplumsal yozlaşmanın çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz. 

 Kamu yapısından kaynaklanan nedenler 

 Ekonomik yapıdan kaynaklanan nedenler 

 Siyasal yapıdan kaynaklanan nedenler 

 Bürokratik yapıdan kaynaklanan nedenler 

 Toplumsal yapıdan kaynaklanana nedenler 

 Tarihsel nedenler 

 

 

 

 Ekonomik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler 

Bir toplumun yozlaşmasında en önemli unsurlardan biridir. Bir ülkede ekonominin kötüye 

gidişi toplumu ve doğal olarak fertleri etkiler. Bu etkilenme zamanla yoksullaşmayı 

getirebilir. Bu da eğitim başta olmak üzere birçok alanı etkiler. Fiziksel ve ruhsal anlamda 

sağlıklı insanlar yetişmesi güçleşeceğinden ahlaki yozlaşmanın altyapısı oluşabilir. 

Bir ülkedeki siyasal yapı da toplumsal yozlaşmada önemli bir etken olabilir. Toplumun 

farklı kesimlerinin siyasi alanda kendini ifade edememesi, siyasetin dar bir kesimin elinde 

kalarak kişisel çıkarlara alet edilmesi, siyasal kayırmacılık, rüşvet yozlaşmaya neden 

olabilir. 

Her yöneticinin tarafsız davranması ve politik yöneticilere tarafsız bilgi sunması 

gerekmektedir. Yöneticinin politize olması durumunda görev yaptığı kurum politik bir 

görünüm kazanacak, yönetici astları, yöneticiden çok politikayı araç olarak göreceklerdir. 

Sonunda yönetim ile politika, karşılıklı yüklenme ve ödeme çemberi içine girmiş olacak, 

böylece politik ilişki ve kayırma, yönetimsel yeterliliğe üstün tutulacaktır. 
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Anayasaya göre milletvekilleri görevlerine başlarken yemin ederler ve yeminlerine uygun 

davranmaları beklenir. 

Politik mekanizmada rol alan seçmenler, politikacılar, bürokratlar, baskı ve çıkar 

gruplarının kişisel çıkar sağlamak amacıyla toplumda mevcut hukuki, dini, ahlaki ve 

kültürel normları ihlal eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına “politik yozlaşma” 

denir. 

POLİTİK YOZLAŞMA TÜRLERİ 

 Rüşvet 

 Zimmet 

 Siyasal kayırmacılık 

 Adam kayırmacılık 

 Hizmet kayırmacılığı ve satın alma 

 Lobicilik 

 Rant kollama 

 Kamu sırlarını sızdırma 

 Gönül yapma 

 Politik dalavere 

 

 
 Bürokratik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler 

Bilindiği gibi devletin vatandaşlarına sunduğu hizmetler bürokratik kurumlar aracılığıyla 

sağlanır. Günümüzde bazı özel kurumlar da sağladıkları hizmetlerde bürokratik 

yapılanmalara gitmektedir. Bu kurumlarda ki rüşvet, zimmet, adam kayırmacılık, rant 

kollama gibi istenmeyen davranışlar toplumdaki yozlaşmanın önemli sebeplerinden biri 

olabilir. 

 Toplumsal Yapıdan Kaynaklanan Nedenler 

Bir ülkedeki ya da bölgedeki toplumsal yapı da yozlaşmaya neden olabilir. Toplum 

içerisindeki eşitliği zedeleyici gelenek anlayışı kişilerin kendisini ifadesini kısıtlayabilir. 

Bu durumun o toplumda oluşturacağı huzursuz ortam toplumda bir çatışma ve yozlaşma 

oluşturabilir. Toplumsal yapıda oluşan kültürel bozulma da yozlaşmayı oluşturan önemli 

unsurlardandır. 
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Tarihsel Nedenler 

Toplumlarda oluşan yozlaşmanın önemli etkenlerinden biri de tarihsel nedenlerdir. 

Toplumların tarihsel süreç içinde yaşadığı olaylar, toplumlarda çözülme ve yozlaşma 

oluşturabilir. Örnek olarak, savaşların toplumlarda oluşturduğu yıkımlar ekonomik ve 

sosyal anlamda kötü gidişe neden olur. Bu kötü gidiş o toplumda yozlaşmanın altyapısını 

oluştu. Atatürk, gerek etkileyici kişiliği, gerekse ahlaki meziyetleri ile tüm dünyanın 

kalbinde taht kurmuş, eşsiz bir liderdir. Çökme arifesinde olan, enkaz haline gelmiş bir 

imparatorluğun, kölelik tehdidi ile karşı karşıya kaldığını sezinlemiş, milletimizi esaretten 

kurtarmak için büyük bir milli kurtuluş hareketi başlatmıştır. 

 

 
Emlakçılar; 

Alıcı ve satıcı müşterisinden aynı derecede sorumludurlar. 

Mesleğin güvenilirliğini ve imajını her şeyin üzerinde tutmalıdırlar. 

Kamuoyunun güvenini sağlamak ve bu güvenin korunması için mesleki yetki ve 

sorumluluklarını dürüstçe sürdürmelilerdir. 

Emlakçı işinin her aşamasında dürüstlüğü ve objektifliğini korumalı, gereken hazırlıkları 

ve vermesi gereken bilgileri, tam doğru ve eksiksiz hazır etmelidir. 

Gereken eğitim, bilgi, tecrübe ve teknik bilgiye ahlaki standartlarda yönetmeli, temiz ve 

bakımlı da olmalıdır. 

 

 
TOPLUMUN EMLAKÇIYA VE SEKTÖRE BAKIŞ AÇISI 

Denetimin oldukça nadir yapıldığı bir meslek dalı olması nedeni ile mesleki bilgi, 

donanım , kişilik özellikleri uygun olmayan kayıt dışı çalışan kişilerce, yetersiz hizmetlere 

maruz kalmış emlak sahibi ve müşterilerin sektörümüze bakış açısı olumlu olmamaktadır. 

Fakat, eğitimli ve sektörün ciddiyetini muhafaza edebilen; yasal işlemleri düzenleyerek 

sonuca ulaşabilen sektör çalışanları ile emlakçılık hak ettiği saygınlığa ulaşmaya 

başlamıştır. 
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TSE EMLAKÇILIK HİZMETLERİ MECBURİ STANDART TEBLİĞİ 

MECBURİ STANDART TEBLİĞİ 

Bu tebliğ 8/1/1987 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı 18/11/1960 

tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır. 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli TS11816 ‘Emlak Komisyonculuğu 

Hizmetleri Genel Kurallar’ standartlarıdır. 

Bu tebliğ hükümleri Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 

08 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete 

 Sayı: 25162 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 
 

 

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ 

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2003/59) 

Madde 1- Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 

18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır. 

Madde 2- Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli TS 11816 ''Emlak 

Komisyonculuğu Hizmetleri- Genel Kurallar'' Standardı Resmi Gazete'de yayımı 

tarihinden itibaren 6(altı) ay sonra mecburi olarak uygulanacaktır. (Bu süre, 08/07/2004 

tarihine kadar uzatılmıştır. ÖSG-2004/17 numaralı tebliğ – 15 Ocak 2004 tarihli Resmi 

Gazete). 

Madde 3- Ekli Standard kapsamında hizmet üretenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları 

zorunludur. 

Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 
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ICS 03.080.30 TÜRK STANDARDI TS 11816  

Emlak komisyonculuğu hizmetleri - Genel Kurallar 
 

0 Konu, tarif, kapsam 

Konu 

Bu standart, emlak komisyonculuğu hizmetlerinin genel kurallarına dairdir. 

Tarifler 

Emlak 

Ev, arsa, bağ, bahçe, vb. taşınmazların ortak adı. 

Emlak komisyonculuğu 

Emlak alım, satım, kiralama vb. aracılık işleri. 

Emlak komisyoncusu 

Gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesi 

yaparak; taşınmazın alımı, satımı, rehin vb. aynı hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik 

işlemleri ve kiralanması konusunda aracılık eden ve kiralama sonrası hizmetleri yerine 

getiren, bu konularda gerektiğinde danışmanlık, bilirkişilik ve ekspertizliğini yapan ve 

bunlarla ilgili olarak gerekli form, beyanname vb. belgeleri doldurabilen, bu iş ve 

işlemleri kendi adına açılmış bir iş yerinde yapan kişi veya kuruluş. 

Müşteri 

Emlak komisyonculuğu hizmetlerinden faydalanan kişi veya kurum. 

Mal sahibi 

Emlağın sahibi 

Yardımcı eleman 

Satılık veya kiralık bir taşınmazı müşteriye gösteren ve gerekli bilgileri veren eleman. 

Müşteri temsilcisi 

Emlak komisyoncusunun portföyünde bulunan taşınmazları, emlak komisyoncusu adına 

pazarlayan, emlak komisyoncusu ile çalışan ve bu işlemlerden doğan yasal ve mali 

sorumluluğu üstlenen kişi. 

Kapsam 

Bu standart; emlak komisyonculuğu hizmetlerinin, işletmecilik, hizmet ortamının 

özellikleri, bulundurulması gerekli araç-gereç ve çalışanların özellikleri ile ilgili genel 

kuralları kapsar. 
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Kurallar 

İşletmecilik ile ilgili kurallar 

Emlâk komisyoncusu; Ticaret veya Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret veya Esnaf 

Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarına kayıt olmalı; üyesi olduğu 

meslek odasınca onaylanmış veya kullanıma sunulmuş olan sözleşmeyi düzenleyerek 

müşterisine vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır. 

(ÖSG – 2004/17 numaralı Tebliğ ile bu şekilde değiştirilmiştir – 29 Nisan 2004 tarihli 

RG) 

Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları 

emlak bürosunun duvarlarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde 

teşhir edilmeli, kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu 

düzenlenmeli, taşınmazların özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılabilmesi için broşür, 

fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı, imar durumu, vb. yararlanılmalıdır. 

Emlâk komisyonculuğu hizmetleri, ilgili Ticaret Odası veya Sanayi veya Ticaret Odası 

veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarınca belirlenmiş 

ücret tarifesine veya teamül ücrete göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin yüzdeleri ile 

yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunamayacağına dair 

bilgilerin yer aldığı fiyat tarifesi müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır. 

(ÖSG – 2004/17 numaralı Tebliğ ile bu şekilde değiştirilmiştir – 29 Nisan 2004 tarihli 

RG) 

Emlak komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan 

ibareler dışında herhangi bir yazı, sıfat veya ünvan kullanmamalıdır. 

Emlak komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile belirlenen 

esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır. 

Emlak komisyoncusu, vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir. 

Emlak komisyonculuğu hizmetleri, sözleşmede yer alması kayıdıyla yapılacak yazılı bir 

sözleşme esasına göre şubeleri veya müşteri temsilcileri aracılığıyla verilebilinir. Bu 

sözleşmede; hizmetin süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer 

almalıdır. 

Emlak komisyonculuğu bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürütülebilmesi için telefon, 

faks, ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır. 
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Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için, emlak komisyonculuğu bürosuna ait 

taşıt bulunmalı veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir taşıt imkanı 

sağlanmalıdır. 

Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler 

uyuşmazlık halinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir. 

Taşınmazlarda bulunan ''Kiralık'' veya ''Satılık'' ilanları uzaktan fark edilebilecek 

büyüklükte olmalıdır. 

Hizmet ortamının özellikleri ile ilgili kurallar 

Emlak komisyonculuğu bürosu, kat mülkiyeti kanunun belirlediği şekliyle bağımsız bir 

bölüm olmalı, iş yerinde; en az idari büro ve müşteri kabul yeri ile müşterek veya münferit 

kullanma özelliğinde teknik özellikleri TS 8357'ye uygun WC- lavabo bulunmalıdır. 

İş yeri tabii olarak havalandırılmalı, mekanik havalandırma tesisatı bulunması halinde bu 

tesisat TS 3419 ve TS 3420'ye elektrik tesisatı TS IEC 60364-1'e, güvenlik korunması, TS 

IEC 60364-4-41'e, göre yapılmalı, su tesisatı TS 828' e, temiz su TS 266'ya uygun olmalı, 

TS 4019'a uygun ilk yardım çantası, TS 12201'e uygun çöp kutusu bulunmalı ve yangınla 

ilgili olarak TS 4156' da belirtilen tedbirler alınmalıdır. 

İş yeri uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt 

kullanılmalıdır. 

Emlak komisyonculuğu hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz 

ve donanıma uygun büro mobilyası bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156'da 

belirtilen tedbirler alınmalıdır. 

Emlak  komisyonculuğu  bürosunda; 

ilgili odasınca  kullanıma sunulan  ; 

- Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı. 

- Matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi, 

- Ekspertiz formu ile 

- Senet ve damga pulu 

- Hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb mevzuatı içeren kitaplar, basılı 

evrak, belge ve dokümanları bulunmalıdır. 

Emlak komisyoncusu, resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetleri ile ilgili kayıtlar 

tutmalıdır. 
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Emlak komisyoncusu bürosunda : aşağıdaki araç ve gereçler bulunmalıdır. 

- Bilgisayar + yazıcısı + modem, 

- Telefon, 

- Faks, 

- Şerit metre, 

- Pusula, 

- Fotoğraf makinası, 

- El feneri, 

- Televizyon (tercihen), 

- Video (tercihan), 

- Kamera (tercihen). 

Bu standart metninde atıf yapılan standartların numaraları, yayım tarihleri, Türkçe ve 

İngilizce isimleri metnin başında verilmiştir. 

Çalışanlarla ilgili kurallar 

Emlak komisyoncusu bürosunda , yeterli sayıda eleman bulunmalı, bu elemanlar mal 

sahipleri ile müşterileri bir araya getirildiklerinde, onlara hukuki yönden yeterli bilgi 

verebilmeli ve mevzuatın gerektirdiği işlemlerde yardımcı olabilmelidir. 

Reklam, tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve 

inandırıcı olmalıdır. 

(……) (1.3.2007 tarih ve 26449 sayılı R.G.’de yayımlanan ÖSG-2007/3 numaralı  

Tebliğin 2.maddesi hükmü gereğince mecburi yürürlükten kaldırılmıştır. ) 

Emlak komisyoncusu; 

Kiralama ve satış hizmeti kapsamında; 

Müşteri        temsilcisi         ve         yardımcı         elemanların         iş         dağılımı,  

Alan     çalışması, 

Yayınların   emlak  ilanı   sayfalarının   incelenmesi, 

Müşteri portföyünde arz,  talep   yönünden  değerlendirmesi, 

Emlak  kayıtlarını bilgisayar  ortamında güncelleştirilmesi, 

Taşınmazın  pazarlanmak   üzere   hazır   duruma   getirilmesinin   sağlanması, 

Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, pazarlama stratejisinin 

hazırlaması, 

Yazılı ve  görsel pazarlama teklifleri hazırlaması, 

İlan  verilecek  gayrimenkulu belirlemesi, 

Taşınmazın pazarlanmasındaki gidişat konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi 

vermesi, 
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Diğer      emlak      komisyoncularıyla      ortak      çalışmaların       yürütülmesi,   

Tarafları  bir   araya  getirmesi, 

Tapu       işlerine       ilişkin       randevuları        alıp        işlerin        takip        edilmesi    

İş    ve     işlemleri; 

Aracılık ve  danışmanlık  hizmeti kapsamında: 

Satış, 

Pazarlama, 

İpotek, 

Kat irtifakı, 

Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit, 

Trampa, 

Cins değişikliği, 

Hibe (bağışlama). 

Taksim (paylaşım). 

Tashih (düzeltme). 

Aplikasyon. 

Harita ve  belediyelerden  bölge   imar planı  çıkarma. 

Kadastro      müdürlüklerinden      röperli      kroki      ve      çap      belgesi       alma.  

Vergi    muafiyeti     belgesini      alma, 

Veraset    vergi    dairelerinden     ilişik     kesme     veya     temiz     kağıdı     alma,  

Emlak     beyannamesi      düzenleme. 

Noterden  satış  vaadi    sözleşmesi    yapma, 

Kira    akid    sözleşmesi     yapma 

İş ve işlemleri yapabilmelidir. 

Çeşitli hükümler 

Emlak komisyoncusu, bu standartta belirtilen hizmetler için istenildiğinde standarda 

uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz 

konusu iş yerinin Madde 1'deki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerekir. 
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15 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete 

 Sayı: 25347 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 
 

 

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2003/100) 

Madde 1 - 08/07/2003 tarihli ve 25162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mecburi 

Standart Tebliği (Tebliğ No: ÖSG – 2003/59)” ile uygulamaya konulan “TS 11816 Emlak 

Komisyonculuğu Hizmetleri – Genel Kurallar” standardının mecburi uygulamaya 

konulma süresi 08/07/2004 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Madde 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 

 

29 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete 

 Sayı: 25447 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 

 

Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Tebliğ No: ÖSG-2004/17) 

Madde 1 — 08/07/2003 tarihli ve 25162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi 

Standard Tebliği (Tebliğ No:ÖSG-2003/59)” ile mecburi uygulamaya konulan TS 11816 

“Emlâk Komisyonculuğu Hizmetleri-Genel Kurallar” standardı, Türk Standartları 

Enstitüsü tarafından ekte yer aldığı şekilde tadil edilmiş olup bu tadil metni, Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren mecburi olarak uygulanacaktır. 

Madde 2 — Adı geçen standard kapsamında hizmet üretenlerin bu Tebliğ hükümlerine 

uymaları zorunludur. 

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 
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TS 11816: 2002 

T1: Mart 2004 

ICS : 03.080.30 

Bu tadil, TSE Hizmet Standartları Hazırlık Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik 

Kurulu’nun 2 Mart 2004 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. 

 
Emlâk Komisyonculuğu Hizmetleri - Genel Kurallar 

Real estate agency services - General rules 

 
ESKİ METİN 

Emlâk komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıt olmalı, emlâk komisyonculuğu 

hizmetlerini meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve 

emlâk komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır. 

 
YENİ METİN 

Emlâk komisyoncusu; Ticaret veya Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret veya Esnaf 

Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarına kayıt olmalı; üyesi olduğu 

meslek odasınca onaylanmış veya kullanıma sunulmuş olan sözleşmeyi düzenleyerek 

müşterisine vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır. 

 
ESKİ METİN 

Emlâk komisyonculuğu hizmetleri ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ücret tarifesine 

göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında 

herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacağı müşterilerin görebileceği bir yere 

asılmalıdır. 

 
YENİ METİN 

Emlâk komisyonculuğu hizmetleri, ilgili Ticaret Odası veya Sanayi veya Ticaret Odası 

veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarınca belirlenmiş 

ücret tarifesine veya teamül ücrete göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin yüzdeleri ile 

yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunamayacağına dair 

bilgilerin yer aldığı fiyat tarifesi müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır. 
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ESKİ METİN 

Emlâk komisyoncusu, ilgili meslek kuruluşları veya derneklerince ya da yetkili kılınmış 

kamu kurumlarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır. 

 
 YENİ METİN 

Emlâk komisyoncusu üyesi olduğu Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası veya  

Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarınca düzenlenmiş 

kurslara katılmış olmalıdır. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları bünyesinde kurulan Meslek 

Odaları bulunmadığı yerlerde bu kurslar, Ticaret Odaları veya Sanayi ve Ticaret 

Odalarınca düzenlenir. Bu odaların da bulunmadığı yerlerde ise bu kurslar Emlâkcılık 

Mesleği Dernekleri tarafından düzenlenir. 

 

 

 
Mart 2007 tarihli Resmi Gazete 

 Sayı: 26449 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 

 

Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Tebliğ No: Ösg-2007/3) 

MADDE 1 – Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 

18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır. 

MADDE 2 –(1) 8/7/2003 tarihli ve 25162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG- 

2003/59 sayılı Tebliğimizle mecburi yürürlüğe konulan TS 11816 “Emlak 

Komisyonculuğu Hizmetleri-Genel Kurallar” standardının, 29/4/2004 tarihli ve 25447 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2004/17 sayılı Tebliğimiz ile tadil edilerek 

mecburi yürürlüğe konulan 1.3.3. “Emlâk komisyoncusu üyesi olduğu Ticaret Odası veya 

Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkârlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek 

Odalarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 

bünyesinde kurulan Meslek Odaları, bulunmadığı yerlerde bu kurslar, Ticaret Odaları 

veya Sanayi veya Ticaret Odalarınca düzenlenir.Bu odalarında bulunmadığı yerlerde ise 
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bu kurslar Emlâkcılık Mesleği Dernekleri tarafından düzenlenir.” maddesi mecburi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 
MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 
 

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 

 
Özetle Kurallar 

Emlak komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıt olmalı, hizmetlerini meslek odasınca 

kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında bir 

iş yapmamalıdır. 

Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı vb. emlak bürosunun uygun alanında 

müşteriye teşhir edilmelidir. 

Emlak komisyonculuğu hizmetleri ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ücret tarifesine 

göre verilmeli ve komisyon ücretinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında ücret 

alınmayacağı görebilecekleri bir yere asılmalıdır. 

İşyeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir 

yazı, sıfat veya unvan kullanılmalıdır. 

Verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile belirlenen esaslar dışında 

kullanılmamalı ve açıklanmamalıdır. 

Vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir. 

Hizmetler yazılı sözleşmede belirtilmeli, süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. 

hususlar yer almalıdır. 

Büroda haberleşme hizmetleri için telefon, fax, bilgisayar bulundurulmalı. Büroya ait araç 

bulundurulmalıdır. 

Taşınmazın müşteriye özelliklerinin belirlediği tanıtıcı ve bilgi verici yazı ve görüntüler 

belgeler uyuşmazlık halinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir. 

Taşınmazlarda bulunan ‘kiralık ‘satılık’ ilanları uzaktan fark edilebilecek boyutta 

olmalıdır. 

Büro, kat mülkiyeti konunun belirlediği şekliyle bağımsı bölüm olmalı, en az idari büro ve 

müşteri kabul yeri ile müşterek wc olmalıdır. 

Teknik cihaz ve donanıma uygun büro mobilyaları bulunmalıdır ve ilgili odasınca 

sunulan; matbu alıcı ve satıcı sözleşmesi kira kontratı, matbu tellaliye, pey akçesi, yer 
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gösterme formu, komisyon paylaşım sözleşmesi, ekspertiz formu, senet, hukuk, vergi, 

kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb. mevzuatı içeren kitaplar yer almalıdır. 

Resmi belge hüviyetinde olacak şekilde faaliyetleri (vergi kaydınız, bağlı bulunduğunuz 

odanın ya da resmi kurumun (emlakçılar odası, esnaf ve sanatkarlar odası, ticaret odasının 

kayıt belgesi, emlak danışmanlığı diplomanız) belirtmelisiniz. 

Bilgisayar, yazıcı, modem, telefon, fax, şerit metre, pusula, fotoğraf makinesi, el feneri, 

tercihen televizyon ve kamera da bulunmalıdır. 

Emlak komisyoncusu bürosunda yeterli sayıda eleman bulunmalı, hukuki yönden bilgi 

verebilir mevzuatın gerektirdiği işlemlerde yardımcı olabilecek düzeyde olmalıdır. 

Reklam , tanıtım ve pazarlama müşteri ilişkilerinde güvenilir ve inandırıcı olmalıdır. 

Emlak komisyonculuğu ile ilgili kurslara katılmış olmalıdır. 

 

 

B) HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTTA EMLAKÇILIK 

EMLAK KOMİSYONCULUĞU 

MESLEK BİLGİLERİ 

Emlak komisyonculuğu mesleğini tam anlamıyla düzenleyen direkt bir yasa ve düzenleme 

Türk hukuk sisteminde mevcut değildir. Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 12. maddesinin 

12. bendi ile ticaret sicili nizamnamesinin 14. maddesi “Tellallık, komisyonculuk vesair 

tavassut (aracılık) işlerini yapmak üzere kurulan müesseselere “ticarethane”, bunları 

işletenleri de “Tacir” olarak kabul etmiştir. 

Borçlar Kanunu’nun 404. maddesinde “Gayrimenkul tellallığı yazılı olarak yapılmadıkça 

geçerli değildir.” denilmektedir. Bu sebeple TTK madde 12 hükümleri gereği tellallık ve 

emlak komisyonculuğu arasında bir bağlantı kurulmaktadır. 

Yine Borçlar Kanunu’nun 404, 405, 406, 407 ve 409’ uncu maddelerinde gayrimenkul 

tellalının yapacağı akdin şekli, alacağı ücret, çalışma usulünü kısmen de olsa belirleyici 

hükümler bulunmaktadır. 

Ancak 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 3153 sayılı kanunla değişik 6’ ncı 

maddesi gereğince kurulan, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme 

koordinasyon Kurulunun 24/6/1997 tarih ve 9 nu.lı kararı ile emlak komisyonculuğu esnaf 

ve sanatkarlar kolları arasında Hizmetle ilgili meslek kolları bölümüne dâhil edilmiştir. 
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Bu karar 22 Ocak 1999 tarih ve 23588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Bu kararın yürürlüğe girmesini takiben çeşitli illerde Kamu kurumu niteliğinde 

olan emlak komisyoncuları odaları kurulmaya başlamıştır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan odalar; Anayasanın 135 maddesinde 

belirtildiği üzere belli bir mesleğe mansup olanların, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 

mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun surette 

gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde 

güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak amacı ile kurulan 

kamu tüzel kişilikleridir. 

Bugünkü geldiğimiz noktada emlak komisyoncularının tek bir çatı altında toplanması 

mümkün görünmemekle birlikte bu durum, emlak komisyoncularının ticaret odalarında 

bulunan emlak komisyoncuları, meslek komitesi ve esnaf sanatkârlar bünyesinde kurulan 

emlak komisyonculuğu odalarının müşterek çalışmaları sonucu kısa zamanda emlak 

komisyoncularının beklentileri doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için 

bir arada çalışmalarını gerektirmektedir. 

Bu doğrultuda en son çıkan Sanayi ve Ticaret Bakanlığından “Mecburi Standart Tebliği”, 

08 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete Sayı: 25162 ile meslek bilgileri ve gerekli koşulları 

düzenlenmiştir. 

 

 
 Emlak Komisyonculuğu 

 

 

Tebliğde emlak komisyonculuğu; emlak alım, satım, kiralama vb. aracılık işleri olarak 

tanımlanmıştır. 

Emlak komisyoncusu ise; gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya 

süresiz iş sözleşmesi yaparak taşınmazın alımı, satımı, rehin vb. aynı hak tesisi gibi tüm 

hukuki ve teknik işlemleri ve kiralanması konusunda aracılık eden ve kiralama sonrası 

hizmetleri yerine getiren, bu konularda gerektiğinde danışmanlık, bilirkişilik ve 

ekspertizliğini yapan ve bunlarla ilgili olarak gerekli form, beyanname vb. belgeleri 

doldurabilen, bu iş ve işlemleri kendi adına açılmış bir işi yerinde yapan kişi veya 

kuruluşa denir. 

Başka bir tanım ise; “Emlak komisyoncusu taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından 

birini bulma (mevcut müşteri portföyü, gazete ilanı, tabela asmak, internette yayınlamak), 

taşınmazı göstermek, nitelikleri hakkında bilgi vermek, tarafları aydınlatmak suretiyle 
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akdin yapılmasını hazırlamakla yükümlülüğü olan kişidir, yaptığı iş de emlak 

komisyonculuğudur.” 

 Emlak Komisyoncusu Olma Şartı 

Emlak komisyoncusu, Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkârlar 

Odası bünyesinde kurulan Emlak Meslek Odalarınca düzenlenmiş kurslara katılmış 

olmalıdır. 

Esnaf Sanatkârlar Odası bünyesinde kurulan Emlak Meslek Odaları bulunmadığı yerlerde 

bu kurslar, Ticaret Odaları veya Sanayi Ticaret Odalarınca düzenlenir. Bu odaların 

bulunmadığı yerlerde ise bu kurslar Emlakçılık Mesleği Dernekleri tarafından düzenlenir. 

 

 
 Emlak Komisyoncusunun Görevleri 

Emlak komisyoncusunun görevlerini ikiye ayırabiliriz: 

Kiralama ve satış işlemleri 

Aracılık ve danışmanlık hizmeti işlemleri 

Kiralama ve Satış İşlemleri Kapsamındaki Görevleri 

Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı, 

Alan çalışması, 

Yayınların emlak ilanlarının sayfalarının incelenmesi 

Müşteri portföyünde arz, talep yönünden değerlendirilmesi, 

Emlak kayıtlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi, 

Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması, 

Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, pazarlama stratejisinin 

hazırlanması, 

Yazılı ve görsel pazarlama teklifleri hazırlanması, 

İlan verilecek gayrimenkulün belirlenmesi, 

Taşınmazın pazarlamasındaki gidişat konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi 

verilmesi, 
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Diğer emlak komisyoncularıyla ortak çalışmaların yürütülmesi, 

Tarafların bir araya getirilmesi, 

Tapu işlerine ilişkin randevuları alıp işlerin takip edilmesi, 

İş ve işlemlerini yapabilmelidir. 

 

 Aracılık ve Danışmanlık Hizmeti Kapsamındaki Görevleri 

 Satış, 

 Pazarlama, 

 İpotek, 

 Kat irtifakı, 

 Kat mülkiyeti kurma, ifraz (ayırma) ve tevhit (birleştirme), 

 Trampa(takas), 

 Cins değişikliği, 

 Hibe (bağışlama) 

 Taksim (paylaşım), 

 Tashih (düzeltme), 

 Aplikasyon(yer gösterme), 

 Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma, 

 Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma, 

 Vergi muafiyeti belgesini alma, 

 Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kâğıdı alma, 

 Emlak beyannamesi düzenleme, 

  

 İş ve işlemlerini yapabilmelidir. 

Emlak Komisyoncusunun Uymak Zorunda Olduğu Kurallar 

Emlak komisyoncusunun meslekle ilgili olarak uymak zorunda olduğu kurallar: 

 İşletmecilikle ilgili kurallar 

 Çalışanlarla ilgili kurallar 

 Hizmet ortamının özellikleri ile ilgili kurallar 

 Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma, 

 Kira akdi sözleşmesi yapma, 
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 İşletmecilikle İlgili Kurallar 

Emlak komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıtlı olmalı, emlak komisyonculuğu 

hizmetlerini meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve 

emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır. 

Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları 

emlak bürosunun duvarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde teşhir 

edilmeli, kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu 

düzenlenmeli, taşınmazların özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılması için broşür, 

fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı, imar durumu vb.den yararlanılmalıdır. 

Emlak komisyonculuğu ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ücret tarifesine göre 

verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi 

bir ücret talebinde bulunulmayacağı müşterinin görebileceği bir yere asılmalıdır. 

Emlak komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan 

ibareler dışında herhangi bir yazı, sıfat veya unvan kullanmamalıdır. 

Emlak komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile belirlenen 

esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır. 

Emlak komisyoncusu, vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir. 

Emlak komisyonculuğu hizmetleri, sözleşmede yer alması kaydıyla yapılacak yazılı bir 

sözleşme esasına göre şubeleri veya müşteri temsilcileri aracılığıyla verilebilir. Bu 

sözleşmede; hizmetin süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer 

almalıdır. 

Emlak komisyonculuğu bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürüyebilmesi için telefon, 

faks ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır. 

Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için, emlak komisyonculuğu bürosuna ait 

taşıt bulunmalı veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir imkân 

sağlanmalıdır. 

Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler 

uyuşmazlık hâlinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir. 

Taşınmazlarda bulunan "Kiralık" veya "Satılık" ilanları uzaktan fark edilebilecek 

büyüklükte olmalıdır. 
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 Çalışanlarla İlgili Kurallar 

Emlak komisyoncusu bürosunda, yeterli sayıda eleman bulunmalı, bu elemanlar mal 

sahipleri ile müşterileri bir araya getirdiklerinde, onlara hukuki yönden yeterli bilgi 

verebilmeli ve mevzuatın gerektiği işlemlerde yardımcı olabilmelidir. 

Reklâm, tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve 

inandırıcı olmalıdır. 

 Emlak Komisyonculuğunun İlkeleri 

Emlak komisyonculuğunda mesleğin ilkelerini 7 ana maddede toplayabiliriz: 

Bilgili olma 

Dürüstlük 

Belgelendirme 

Güven verici olma 

Müşteri dosyası oluşturma 

Portföy oluşturma(araştırma) 

Satış işlemi 

 

Bilgili Olma 

Bilgi olmadan hangi dalda olursa olsun başarılı olmak güçtür. Ancak bilgili olunarak, 

meslekle ilgili eğitim alınarak ve araştırma yapılarak başarıya ulaşılabilir. Bilgili olmak 

için seminerlere ve forumlara katılmak, gazete ve dergilerdeki yayınları takip etmek 

mesleğin getirdiği önemli koşullardır. 

Televizyonda ekonomi dalındaki programlar ve ekonomi dergileri, borsa, repo ve döviz 

piyasaların yakından takip edilmesi gerekir. 

Emlak komisyoncusu, müşterinin yatırımı nere yapması gerektiğini, hangi şartlarda 

yapması gerektiği ve gayrimenkulün duraklama zamanını daha iyi bilir. Emlak 

komisyoncusu imarın, tapunun, çapın, krokinin ne olduğunu ve harita okumanın nasıl 

olması gerektiğini bilmelidir. 
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Dürüstlük 

Dürüst olmak için ilk önce açık olunmalıdır. 

Dürüstlük ilkeleri içinde hareket edilerek müşteriye hizmet verilirse ve dürüstlük gerçek 

olaylara yansıtıldığı takdirde o kişi kazanılmış demektir. Ama ana amaç mesleğin 

içerisinde o kişiyi kazanmaktan ileri giderek onun çevresini kazanmaktır. 

Belgelendirme 

Alıcı ve satıcı, mümkünse aynı anda ofiste buluşturulup pazarlık yapılmalıdır. Ayrıca 

emlak komisyoncusu kendisinde bulunan yetki ve inisiyatif ile işin bağlantısını kurabilir. 

Emlak komisyoncusunun kaparo alabilmesi ancak iki tarafın ya da bir tarafın satıcı ve  

alıcı anlamında emlak komisyoncusu ile sözleşme yapması ile mümkündür. 

Emlak komisyoncusu olayları duyarak değil, yazarak değerlendirmelidir. Müşteri emlak 

ofisine geldiği zaman, emlak komisyoncusu konuyu incelemeli ve bizzat kendi gidip rapor 

tutmalıdır. Bu raporunu tutarken dürüstlük çerçevesinden ayrılmalıdır. 

Sırdaş olmak 

Müesseseye kim gelirse gelsin kati suretle aşağılayıcı gözle bakılmamalıdır. Herkese aynı 

oranda değer verilmelidir. Kişilerin görgü kuralları içinde karşılanıp yine aynı şekilde 

uğurlanmaları gerekir. 

Sırdaş olmak, müşteri dışındaki kişilere bilgi vermemektir. Ofise aynı anda 2-3 kişi 

gelebilir. Bu yüzden ofisin en az iki bölümden oluşması gerekir. En az 65 m2 lik bir alan 

olması gerekir. 

Müşterilerle tek tek görüşmek her zaman daha olumlu olmuştur. Müracaat eden müşteri 

için ya bir defter ya da rapor tutulmalıdır. Bu raporda müşterinin ne almak istediği 

yazılmalı ve müşteri hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Müşterinin telefonları her ne 

şekil ve şartta olursa olsun kesinlikle 3. şahıslara verilemez, verilmemelidir. 

Müşteri Dosyası Oluşturmak 

Emlak ofisine bir müşteri geldiği zaman form doldurmalıdır. Müracaat eden satıcı ise 

gayrimenkulün tüm özellikleri, alıcı ise hangi şartları aradığı yazılmalıdır. 

Emlak komisyoncusuna gelen gayrimenkulü, emlak komisyoncusu tapudan kontrol 

etmeden satışa çıkarmamalıdır. Topu işlemlerine başlamadan önce eksper tapuya giderek 

haciz, ipotek, şerh var mı kontrol eder. Çevre temizlik, emlak, elektrik, su, doğal gaz, site 

aidatlarını belirler, alıcı ve satıcıya tapudan önce bu bilgileri verir, gerekirse ödemesi 
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sağlanır. Çünkü tapuya gidildiği zaman haciz, ipotek şufa hakkı, izale-i şuyu, tedbir ve 

hatta bu bir arsa ise 10 ya da 20 yıllığına başka firmaya kiralandığı görülebilir. 

Bu yüzden emlak komisyoncusu, gelen evrakı tapuya verilecek olan dâhil birer fotokopi 

çekip dosya içine koyarsa ileride mahkeme ile ilgili bir problem çıktığında dosyadan 

rahatlıkla ilgili evrakı bulabilir. Müşteri ile ilgili emlak komisyoncusunun özel görüşleri 

olabilir. 

Portföy Oluşturmak 

Emlak komisyoncusu portföyünü oluşturmak için iş yerine gelen müşterileri, gazete ilanı 

ve tanıdık vasıtasıyla çok yönlü çaba harcamalıdır. Belediyeler, üniversiteler, kara yolları, 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve İl İmar Müdürlükleri ile ilişkili olmalı, müşteri 

yönlendirilmelidir. 

Satış İşlemi 

Emlak komisyoncusu, bir emlakin satışı anında gerekli evrakları mutlaka müşterinin 

yanında bulundurmalıdır. Tapuda iş yerini temsilen yetkili bir kişi akit anında müşteriye 

eşlik ederse, bu olay iş yerinin müşteriye verdiği değeri gösterir ve bu emlak 

komisyoncusu her zaman takdir edilir. 

 

 
Müşteri (Alıcı) - Mal Sahibi (Satıcı) – Emlak Komisyoncusunun Yükümlülükleri 

Gayrimenkul alım, satım, kiralama ve karşılığı işlemlerinde, alıcı (müşteri), satıcı (ev 

sahibi) ve emlak komisyoncusu üçlüsünün yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler 

yerine getirilmedikçe işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün değildir. Bu 

yükümlülükleri inceleyelim. 

Mal Sahibinin Yükümlülükleri 

Satıcı yani mal sahibi, emlakin sahibidir. 

Satıcı mutlaka sözleşme imzalamalıdır. Süreli satılık emlak veya süresiz satılık emlak 

sözleşmesini mutlak surette imzalamalı ve bu sözleşmelerin gerekliliğini bilmelidir 

(Satılık Emlak modülünde örnekleri verilmiştir.). 

Emlak beyanını mutlaka vermelidir. 

Satılacak olan yer kooperatif hissesi ise kooperatif ile ilgili olan belgeler verilmelidir. Bu 

belgeler, ortaklık belgesi, borç dökümü ve kooperatif merkezinin adres ve telefonlarıdır. 
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Satıcı kooperatif ise; imza sirküleri; ticaret sicil belgesi; faaliyet belgesi ve son genel kurul 

kararı verilmelidir. 

Satıcı şirket ise; imza sirküleri, ticaret sicil belgesi, faaliyet belgesi ve satış yetkisi belgesi 

verilmelidir. 

Satıcı vekil ise vekâletnamesinin verilmesi gerekir. İmzalanan sözleşme gereği, satıcı iş 

bitiminde komisyonunu mutlaka vermeli ve hiçbir problem çıkarmamalıdır. 

Müşterinin (Alıcının) Yükümlülükleri 

Alıcı (müşteri), emlak komisyonculuğu hizmetlerinden faydalanan kişi veya kuruma 

denir. 

Alıcı mutlaka sözleşme yapmalıdır. Alım- satım sözleşmesi, yer gösterme ve komisyon 

taahhütnamesini mutlaka imzalamalıdır (Emlak Kiralama modülünde örneği verilmiştir.). 

Alıcı ve salıcılar nüfus cüzdanlarını, resimlerini ve ikametgâh adresini doğru olarak 

vermelidir ( Resimler altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.) 

Alıcı kooperatif ise; imza sirküleri, ticaret sicil belgesi, faaliyet belgesi ve son genel kurul 

kararını mutlaka vermelidir. 

Kooperatif devrinde alıcı müşteri, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan sureti ve altı ay 

içinde çekilmiş olan resmini vermelidir. 

Alıcı şirket ise; imza sirküleri, ticaret sicil belgesi, faaliyet belgesi ve yetki belgesini 

vermelidir. Alıcı vekil ise mutlaka vekâletname verilmelidir. 

Alıcı sözleşme gereği, işlemlerin bitiminde hiçbir problem çıkarmadan komisyonunu 

vermelidir. 

 

 
Emlak Komisyoncusunun Yükümlülükleri 

Alım satım - komisyon protokolünü hazırlayarak taraflara imzalatmalıdır. Aracı istenilen 

evrakları eksiksiz olarak toplamalı, bunları hazır hâle getirmelidir. 

Alıcı ve satıcıya gayrimenkul hakkında tam ve doğru bilgi vermelidir. 

Pazarlıkta alıcı ve satıcıyı mutlaka karşı karşıya getirmelidir. Eğer pazarlama ve satış 

yetkisi verilmiş ise satışı ve pazarlamayı aracı (emlak komisyoncusu) gerçekleştirebilir. 

Satışta yapılacak tapu işlemlerini gerçekleştirmelidir. Emlakla ilgili ilan vermelidir. 
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Kooperatif devirlerinde, kooperatif merkezindeki işlemlerin, işlemler sonuçlanıncaya 

kadar takibini yapmalı, kooperatif karar defterine alınan kararın fotokopisini (aslı gibidir) 

alarak alıcıya vermelidir. 

Kiralamalarda kira kontratını usulüne uygun bir şekilde tanzim etmelidir ( 2 nüsha olarak 

düzenlenmelidir.). 

Kat karşılığı işlerde, noterden sözleşmeyi yaptırmalı, gerektiği hâllerde sözleşmeyi tapuda 

tescil ettirmeli, kat irtifakı için listeyi hazırlamalı ve kat irtifakını kurmalı, hisse devri var 

ise tapuda devrini yapmalı ve inşaat teminat ipoteğini koydurmalıdır. 

Aracı tapuda yapılacak tüm işlemlerde alıcı ve satıcı ile beraber olmalı, önceden gerekli 

evrakların hazır olup olmadığı mutlaka kontrol etmelidir. 

 

 
Emlak Müşavirliği Kanun Tasarısı 

Şuan tasarı hâlinde olan Emlak Müşavirliği Kanunu, emlaka ilişkin olarak her türlü 

(mülkiyet, taşınmaz rehini, irtifak hakkı gibi) ayni hak tesisine, değiştirilmesine, devrine 

ilişkin veya Borçlar Hukuku çerçevesinde sözleşme özgürlüğünce akdedilecek her türlü 

yasal sözleşmelerin yapılmasına (Borçlar Kanunu anlamında simsarlık niteliğinde) 

aracılık hizmetleri yanında ayrıca ve vekâlet hizmetleri ile emlake ilişkin konularda 

danışmanlık hizmetlerinin görülmesi faaliyetlerinden ibarettir. 

Ayrıca kamu taşınmazlarına ilişkin olarak mevzuatın izin verdiği işlemlerinde aynı 

nitelikte faaliyete konu olması mümkündür. 

Emlak müşaviri: Kazanç elde etme yolunda mesleki faaliyeti uyarınca emlake ilişkin 

(simsarlık sözleşmesi niteliğinde) tam aracılık, vekâlet ve danışmanlık işleri ile işlemlerini 

sözleşme ile üstlenen gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Emlak Müşaviri Olma Şartları 

Emlak müşaviri olma şartları ikiye ayrılır: 

Genel Koşullar 

Türk vatandaşı olmak veya yabancı uyruğunda bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve 

ticaretini yürütmeye izinli olan kişi sıfatını taşımak şartı ile medeni hakları kullanma 

ehliyetine sahip olmak ve kamusal haklardan mahrum bulunmamak asıldır. Hâkim 

hükmüyle verilen yargısal rüşt kararları geçerlidir. 
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Emlak müşaviri 

İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmalıdır. 

Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla 

cezalandırılmamış olmalı yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve 

nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye 

kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmi ihale 

ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, 

vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmalıdır. 

Ceza veya disiplin soruşturması neticesinde memuriyetten çıkarılmamış olmalıdır. 

Özel Koşullar 

 

 
Emlak müşaviri olmak için en az 4 yıllık fakülte, Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek 

Okulu, Harita ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu ile Emlak ve Emlak Yönetimi adı 

altında yahut eğitim programı müfredata uygunluk sağlayan alanlarda eğitim almak ya da 

emlak pazarlaması ile ilgili olan, en az iki yıllık eğitim veren yüksek okul mezunu olmak 

Staj olarak ilgili odalarca verilecek üç aylık sertifika programı ve yine söz konusu 

odalarca belirlenecek emlak müşaviri yanında üç aylık uygulama eğitimini tamamlamış 

olmak Emlak Müşavirliği Sertifika Sınavını kazanmış olmak 

Emlak Müşavirliği Sertifikasını almış olmak gereklidir. 

 

 
Tüketicinin Korunması Hakkında Mevzuat Hükümleri Uyarınca Faaliyette 

Bulunma Yükümlülüğü 

Müşterinin, emlak müşavirinin sunduğu hizmetleri ticari veya mesleki olmayan amaçlar 

nedeniyle talebi hâlinde tüketicinin korunması hakkındaki mevzuat kapsamında hizmet 

verilmesi gerekir. Emlak müşaviri bu konudaki mevzuata ilişkin tüm yükümlülükler 

konusunda bilgilenerek özellikle “ayıplı hizmet vermekten kaçınmak” yükümlülüğü 

altındadır. 
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Emlak Müşavirleri Arasında İş Birliği 

Emlak müşavirleri mesleki faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında birbirleri ile iş 

ortaklığı, gelir paylaşımı, şirketler birliği gibi isimler altında, tüzel kişilik oluşturmaksızın 

ve bağımsız ticari faaliyetlerini sona erdirmeksizin, adi ortaklık temelli oluşumlar 

gerçekleştirebilirler. 

Bu takdirde anılan sözleşme yazılı şekilde yapılmalı ve gelir paylaşımı esasları açık bir 

şekilde düzenlenmelidir. Bu durumda elde edilen kazanç brüt üzerinden paylaşılacak olup 

vergilendirilmesi ise kendi ticari faaliyet alanında gerçekleşecektir. Bu kapsamdaki 

oluşumlar zincir emlak müşavirliği niteliği taşımaz. 

 

 
Tüzel Kişi Emlak Müşavirliği 

Emlak müşavirliği faaliyetinin tüzel kişilik tarafından yürütülmesi hâlinde; şirket adına 

imza atma yetkisine sahip bulunan kişilerin emlak müşavirliği şartları ve sıfatına sahip 

olmaları gerekir. 

 

 
Diğer Faaliyet Esasları 

Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları 

emlak bürosunun duvarlarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde 

teşhir edilmeli, kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu 

düzenlenmeli, taşınmazların özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılabilmesi için broşür, 

fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı, imar durumu vb. den yararlanılmalıdır. 

Meslek Dışı Faaliyetlere Aykırılık Yasağı 

Emlak müşavirliği yapılan mekânda başka bir iş yapılamaz. Bir işletme, sair mevzuata 

uygun olması ve farklı adreslerdeki iş yerlerinde icra edilmesi şartı ile başka mesleki 

faaliyetlerde bulunabilir. Sermaye şirketlerinde ortaklık bu kapsamda değerlendirilemez. 

Emlak Müşavirinin Uyması Gerekli Mesleki İlke ve Kurallar 

Emlak müşaviri, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan ibareler 

dışında herhangi bir yazı, sıfat veya unvan kullanmamalıdır. 

Emlak müşavirleri unvanlarını herhangi bir karışıklığa, yanlış anlaşılmaya yer 

vermeyecek şekilde, her iki statü net olarak ayırt edilebilecek bir şekilde kullanmalıdır. 
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Örneğin: “Özler Emlak Müşavirliği Hizmetleri” gibi. Bu kurala uymayanlar hakkında 

meslek odaları ve dernekler tarafından gerekli uyarı ve takibat yapılır. 

Emlak müşaviri, sır saklama yükümlüğü kapsamında verdiği hizmet dolayısıyla edindiği 

bilgileri sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır. Emlak 

müşaviri, vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir. 

Emlak müşaviri diğer meslektaşlarıyla haksız rekabetten kaçınmalı ve onları kötüleyici 

beyanlarda bulunmamalıdır. 

Emlak müşavirliği hizmetleri, sözleşmede yer alması kaydıyla yapılacak yazılı bir 

sözleşme esasına göre şubeler veya yardımcı elemanlar aracılığıyla verilebilir. Bu 

sözleşmede, hizmetin süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer 

almalıdır. 

Emlak müşavirliği bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürütülebilmesi için telefon, faks 

ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır. 

Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için emlak müşavirliği bürosuna ait taşıt 

bulunmalı veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir taşıt imkânı 

sağlanmalıdır. 

Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler 

uyuşmazlık hâlinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir. 

Taşınmazlarda bulunan ‘Kiralık’ veya ‘Satılık’ ilanları uzaktan fark edilebilecek 

büyüklükte olmalıdır. 

 

 
Hizmet Ortamının Özellikleri ile İlgili Kurallar 

Emlak müşavirliği bürosu, kendi mülkü veya kiralama sözleşmeli veya geçerli bir hakka 

dayalı olmak üzere en az 40 m2 büyüklükte, en az idari büro ve kapalı toplantı odası 

olmak üzere ayırt edilmiş iki bölümden ibaret olmalıdır. 

Emlak müşavirliği hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz ve 

donanıma uygun büro mobilyalı, müşterilerin kabulüne uygun oturma grupları 

düzenlenmelidir. 

Emlak müşavirliği bürosunda ilgili odasınca kullanıma sunulan; matbu alıcı ve satıcı yetki 

sözleşmesi, kira kontratı, matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve kiracı, kiraya veren, 

satış ve kiralama protokolü, komisyon paylaşım sözleşmesi, ekspertiz formu, hukuk, 

 

http://www.uzemmoreenstitu.com/


Sayfa 43 

 More Payroll Uzaktan Öğretim Hiz. 
www.uzemmoreenstitu.com 

 

 

 

 

vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb. mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, 

belge ve dokümanları bulunmalıdır. 

Emlak müşaviri, resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetleri ile ilgili kayıtlar 

tutmalıdır. 

Emlak müşaviri bürosunda şu araç gereçler bulunmalıdır: 

 Bilgisayar ve yazıcı, 

 telefon, internet bağlantısı, 

 faks, fotoğraf makinesi, 

 el feneri, 

 televizyon (tercihen), 

 video (tercihen), 

 kamera (tercihen), 

 eğitim 

 

 
Çalışanlarla İlgili Kurallar 

Reklam, tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve 

inandırıcı olmalıdır. Bu konuda emlak müşaviri ile müşteri arasında yapılacak 

sözleşmeden hile nedeniyle dönmeye yol açacak nitelikte yanıltıcı beyanların 

kullanılmasından kaçınılması gerekir. 

 

 
Emlak Müşavirleri Faaliyetlerinin Kapsamı 

Emlak müşaviri faaliyet alanına giren iş ve işlemler genel olarak şunlardır: 

TÜRK EMLAKÇILIK STANDARDI (YENİ TASLAKTA ) YER ALAN 

BİLGİLERDİR. AYNEN GEÇERLİDİR. 

Simsarlık ( gayrimenkul tellallığı / aracılık ) hizmetleri kapsamındakiler: 

 Kampanyalı olanlar da dâhil olmak üzere tanıtım, reklam ve diğer tanıtım yolları ile 

topluca pazarlama işleminin ve benzeri faaliyetlerin yerine getirilmesi 

Vekâlet Hizmetleri Kapsamındakiler (Danışmanlık ve Bu Kapsamdaki İş Görme) 

 Yukarıda belirtilen simsarlık (aracılık) hizmetlerine konu iş ve işlemlerde aracılık 

yapmaksızın yalnızca taraflara danışmanlık hizmeti verilmesi 
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 Ekspertiz hizmetleri 

 İpotek tesisi 

 Kat irtifakı kurma 

 Kat mülkiyeti kurma 

 İfraz ve tevhit, 

 Cins değişikliği 

 Taksim (paylaşım) 

 Tashih (düzeltme) 

 Aplikasyon 

 Belediyelerden bölge imar planı çıkarma 

 Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma 

  

 

temiz kâğıdı alma 

 Emlâk beyannamesi düzenleme 

 Emlak müşavirlerinin aracılık ve vekâlet işlerine ilişkin olarak hazırlık safhası ve 

ifa sürecinde gerçekleştirilebilecek diğer faaliyetler sertifikası, bölge haritası 

 

 
 Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı 

Alan çalışması yapılması, 

Yayınların incelenmesi, 

Müşteri portföyünün arz, talep yönünden değerlendirilmesi, 

Emlak kayıtlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi, 

Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması, 

Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, 

Pazarlama stratejisinin hazırlanması, 

Yazılı ve görsel pazarlama tekliflerinin hazırlanması, 

İlan verilecek taşınmazın belirlenmesi, 

Taşınmazın pazarlama aşamaları hakkında müşteriye düzenli bilgi ve rapor verilmesi, 

Diğer emlak müşavirleriyle ortak çalışmaların yürütülmesi, tarafların bir araya getirilmesi, 

Tapu işlerine ilişkin randevuların alınıp işlerin takip edilmesi ve benzeri iş ve işlemlerdir. 
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Ancak, yasa gereği emlak müşavirlerinin avukatlık ve mali müşavirlik mesleklerine özgü 

faaliyetlerde bulunamayacakları gibi bunlara aracılık dahi edemezler. 

Bu konularda danışmanlık hizmeti verilebilirse de işin kapsamının avukatlık veya mali 

müşavirlik mesleği kapsamına girdiği anlaşıldığında, aydınlatma yükümlülüğü gereği, 

müşteri bilgilendirilerek bu meslek gruplarına yönlendirilmelidir. Bu mesleklere özgü 

faaliyetlerde bulunmaları ise yasaktır. 

Sermaye piyasası hükümlerince yapılabilecek ekspertiz ve değerlendirme işlemleri 

konusundaki mevzuat hükümleri saklıdır. 

 Müşteri Adına Belge ve Bilgi Edinilmesinde Yetki 

Tapu daireleri, belediye ve il imar dairelerinde tapu sicili ve imar planlarının açıklığı 

ilkesince müşterilerine ait taşınmazlara ilişkin her türlü belge ve bilginin taraflarına 

verilmesini isteme hakkına emlak müşavirleri yetkilidir. Ayrıca, temsil yetkisi belgesi ile 

müşterileri hesabına ilgilendikleri taşınmazlara ilişkin bilgi ve belge konusunda tüm kamu 

idare ve kuruluşlarından bilgi ve belge talebinde bulunabileceklerdir. 

 

 
 Meslekle İlgili Terimler 

Gruplandıracak olursak 

 Araziler 

 Yapı 

 Konut ve daire 

 Sit alanları 

 Tapu terimleri 

 Kadastro terimleri 

 İmar terimleri 

Araziler 

Resmi olarak imara açılmamış toprak parçasına arazi denir. İmara açılmış olan toprak 

parçaları ise arazi vasfından çıkarılarak arsa vasfını alır. 

Örneğin yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan toprak parçaları arazidir. 
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 Mülkiyet Şekline Göre Araziler 

Mülkiyet şekline göre araziler üçe ayrılır: 

 Şahıs Arazileri 

 Hazine Arazileri (Devlet Arazileri) 

 Köy, Otlak, Mera ve Yayla Arazileri 

Şahıs Arazileri Tapulu, şahısların sorumluluğundadır. Kullanım hakkı şahısların istediği 

şekilde olur. 

Hazine Arazileri Devletin malı olup kamu yararına kullanılır. 

Hazinenin tapu sicilinde tescilli olan arazileri olabileceği gibi, tapuya tescil edilmemiş 

araziler, dağlar, tepeler, kayalar, göller, nehirler, dereler de hazinenin mülkiyetinde sayılır. 

Tescili olanlara hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler, tescilsiz olanlara hazinenin 

genel mülkiyetinde olan araziler denir. Hazine arazilerinin ihale yolu ile satışı 

mümkündür. 

Bazı hâllerde şahıslar zilyet ve işgal yolu ile hazine arazilerini kullanabilirler. 

Örnek: Şahıslar hazine arazisi olan orman, makilik bölge veya açık arazileri tarıma veya 

yerleşime açabilirler. Zamanla zilyet hakkı kazanabilirler. 

Zilyet hakkı; kullanımdan doğan hak anlamındadır. 

Köy, Otlak, Mera ve Yayla Arazileri Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya 

müştereken hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen araziye 

denir. 

Keyfi kullanım yapılamayacağı gibi parsellenemez, satılamaz, yerleşime açılamaz. ( 

zorunlu hâller dışında). 

 Oluşumuna Göre Araziler 

Oluşumuna göre araziler 6’ya ayrılır: 

 Tarım arazileri 

 Ormanlar 

 Makiler, fundalıklar 

 Bataklıklar 

 Çöller( kumullar) 

 Taşlık ve kayalıklar 
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Bu arazi parçaları özelliklerine göre yerleşime açılabilir (Plan dâhilinde imara açılabilir.). 

Örnek: liman, havaalanı, gar, köprü, yol gibi toplu konut alanları, sanayi bölgeleri vb. 

Tarım Arazileri Cinslerine göre 4 bölümde incelenir. 

Sulak arazi: Pirinç, şekerkamışı vs. 

Taban arazi: Sebze, meyve ve endüstri bitkileri 

Kıraç arazi: Tahıllar ( buğday, arpa vs. ) bakliyatlar yetişir. 

Kumlu arazi: Karpuz, kavun, patates vs. 

 

 

 

 Ormanlık Arazi 

Araziyiamiriye: Gelir getiren arazi demektir. İşletilen ve kazanç sağlanan ortaklara denir. 

Araziyimemlüke: Mülk, tımar toprağı. Arazinin oluşumunu sağlayan ormanlardan ayrılan 

toprak parçasıdır. Metruke, metruk terkedilmiş topraklardır. Bunlara emlakçılık dilinde 

taşlık olarak tabir edilen bir bölüm olmakta, fundalık diye vasıflandırılmaktadır. 

Mazra (mezra): Ekilen biçilen, işletilen toprak parçasıdır. 

Miri arazi: Kuru mülkiyeti devlete ait olup intifa hakkı başkalarına ihale edilmiş arazidir. 

Araziyimaliye: Boş otlaklar. Bunlardan maliyeye ait olanlar şu anda milli emlak genel 

müdürlüğünün uhdesinde olan topraklara verilen isimlerdir. 

Araziden Arsaya Dönüşüm 

Arazi: Yerleşim alanları ve yapılmamış yollar dışında kalan toprak parçalarına denir. 

Arsa: Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla 

iskân (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir. 

Diğer bir ifade ile imar (yapılaşma) kapsamına girmiş, yani üzerine imar planına uygun  

bir şekilde yapı inşasına müsaadesi olan toprak parçasıdır. 

Arazi ile arsa arasındaki fark nedir? Arazi imar uygulaması geçmeyen toprak parçasıdır. 

Arsa ise belediyelerin imar uygulaması yaptığı yerlerdeki yapılaşmaya müsait toprak 

parçasıdır (İmar uygulamasında yeşil alan, okul, yol, hastane vb. alanlar ayrılır.) 
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Yörede yapılmış nâzım imar planları çevresinde yörenin koşulları göz önüne alınarak 

hazırlanan 25000'lik planlara göre 5000' lik ve 1000' lik planların hazırlanması yörede 

yapılan halkla birebir görüşmelerde istatistikler yapılarak yöredeki yaşayan insanların 

yapısı ortaya çıkarılır. Bunlar kültür düzeyleri, insanların yapısı, maddi durumları aile 

yapısı ile bir bütün olarak ele alınır. Arazilerin bir kısmı veya bütünü paftalar ve haritalar 

üzerindeki eldeki bilgilere göre imar planları ortaya çıkar. Bunların nüfus yoğunluğu 

ileriye dönük yapılaşma örnekleri ile meydana gelir. Plan içeriğinde konuta, sanayiye ve 

turizme açılacaksa hazırlanan imar planlarında özel şartlar konulacağı gibi imar yasasının 

yükümlülükleri yerine getirilir. 

Bunlar: 

Yapı yaklaşma sınırı: Yapının, planlarda veya yönetmelikte belirtilmiş olan, komşu 

parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır. 

Ön cephe hattı (inşaat cephesi): Bir parselde inşa edilecek binanın yol (yollar) tarafındaki 

cephesini tanımlamak üzere planlarda grafik olarak gösterilen, kotlandırma röperin yerini 

tayin eden ve diğer cephelerin isimlendirilmesine esas olan, bina derinliğinin dik olarak 

uygulandığı hattır. ) 

Yan cephe hattı: Ön cephe hattına komşu olan cephe hattıdır. Yol tarafında olana yol 

cephe hattı denir. 

Arka cephe hattı: Bina cephe hattıyla ortak noktası olmayan cephe hattıdır. Yola baktığı 

zaman arka yol cephe hattı denir. 

Bina derinliği: Bina ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik 

mesafedir. 

Kat yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme 

üstüne kadar olan mesafedir. 

Ayrık nizam: Hiçbir yönde komşu parsel sınırına bitişik olmayan yapı düzenidir. 

Bitişik nizam: İmar planında kat adedi, ön bahçeli veya ön bahçesiz oluşu ve bir veya 

birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olacağı belirtilmiş yapı düzenidir. 

Blok nizam: İmar planı veya bu Yönetmelikte, derinliği, kat adedi ve yüksekliği 

belirlenmiş tek yapı kütlesinin bir veya birden fazla imar parseli üzerine oturduğu bahçeli 

yapı düzenidir. 

İkili blok nizam: Bir tarafı komşu parseldeki binaya bitişik diğer taraftan ayrık olan yapı 

nizamıdır. 
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 Okul Yeri 

 Spor Alanı 

 Yeşil Alanlar 

 Park 

 Yol ve Yollar 

 Sanayi 

 

 
Yapı Terimleri 

Yapı, karada, suda yer altı ve yer üstünde daima veya geçici resmi veya özel bütün 

inşaatlar ile bunların ilave, değişikliliği ve tamirlerini içeren sabit veya hareketli 

tesislerdir. 

Bir binanın yapılması için belediye ve valilik ruhsat alınması zorunludur. Yapı kavramı 

içerisinde her türlü bina girer. Bu binalar iki sınıfa ayrılır: 

 Kullanım Amaçlarına Göre Binalar 

Konut: daire, villa yalı, köşk vb. iş merkezleri: daire, mağaza, villa, komple bina, komple 

han, otel, fabrika, depo, plaza vb. 

Hizmet binaları: hastane, okul, liman, tiyatro, sinema, camiler, kiliseler vs. 

 Yapılış Şekillerine Göre Binalar 

Ahşap yapılar: Temel ve arsa bodrum duvarları ile döşemeleri ahşap iskeletli olan 

binalardır. Ahşap karkas binalar, bodrum katı sayılmamak üzere en fazla iki katlı 

yapılabilir. Katların yüksekliği en fazla 3 metre olmalıdır. Bitişik nizam yapılmaz, yangın 

önemi açısından bu binalar arsa sınırından en az 5 metre uzaklıkta olmalıdır. 

Kâgir yapılar (yığma yapılar): Karkas yani iskeleti olmayan ve betonarme olan yapılara 

denir. Yığma yapıların, duvarlarında olanaklar elverdiğince yatay ve düşey donatı yani 

çelik takviye kullanılması önerilir. Yığma yapılar birinci derece deprem bölgelerinde en 

fazla iki katlı iki ve üçüncü derece deprem bölgelerinde en fazla üç katlı dördüncü derece 

deprem bölgesinde ise en fazla 4 katlı yapılabilir. Kat yüksekliği en fazla 3 metredir. 

Yığma binaların en bariz belirtisi zemin katlarında duvar kalınlıklarının en az 35- 50 cm 

olmasıdır. 

 Betonarme yapıların kısımları söyledir: 

Temeller 

 

http://www.uzemmoreenstitu.com/


Sayfa 50 

 More Payroll Uzaktan Öğretim Hiz. 
www.uzemmoreenstitu.com 

 

 

 

 

Temeller duvar ve kolonlardan gelen yükleri zemine aktarır. Zeminlerin taşıma gücü 

duvar ve kolların az olduğu için yükü daha geniş bir alana yayan temel dediğimiz yapılar 

yapılır. Temellerin projelendirilmesinde en önemli husus zeminin donelerinin doğru tespit 

edilmesidir. Bunun için önemli olmayan yapılarda, arazide çukurlar açtırıp zemini 

inceleyerek veya koşu yapıların temeller incelenerek icabında yükleme deneyleri 

yapılarak karar verilebilir. Önemli yapılarda ise (yüksek binalar, büyük sanayi tesisleri 

vb.) uzmanlarca laboratuvar testleri yapılarak karar verilir, neticede zemin cinsi, zeminin 

taşı gücü temel derinlikleri ve hesaplara alınacak zemin emniyet gerilmeleri azalır. 

Bundan dolayı batak ve çürük zeminlerde belli bir derinlikte kazı yapıldıktan sonra çakıl 

vb. maddelerle doldurulacak zemin iyileştirilir. Temel derinlikleri en az 80 – 150 cm 

kadar olmalıdır. Temeller en az 100* 100 cm olmalıdır. 

Tekil temeller: Kolon yüklerinin küçük ve zemin emniyet gerilmelerinin yüksek olması 

hâlinde kolonların altında tek tek temel yapılmasıdır. Ekonomik yönden uygundur. 

Sürekli temeller: Kolon yüklerinin büyük emniyet gerilmesinin küçük olması durumunda 

aynı akstaki birkaç kolonun altında sürekli bir temel yapılmasıdır. 

Temeller bağ kirişleri ile bağlanır. Tekil temeller her iki yönde, sürekli temeller 

kendilerine dik yönde bağ kirişleri ile bağlanır. En küçük bağ kirişi kesitli 25*30 cm ve en 

az donatı 4/14’ tür. 

Zeminin çok zayıf, batak veya balçık veya yapının çok yüksek olması durumunda ya da 

tekil veya sürekli temel yapılmaması durumunda radye jeneral veya derin temeller yapılır. 

Kirişler: Kirişler döşemelerden gelen yükleri kolona aktaran elemanlardır. Basit ve tablalı 

kiriş olarak ikiye ayrılmaktadır. Kirişler en az 20* 50 cm olmalıdır. 

Döşemeler: Kendi düzlemlerine dik yüklerle yüklenen yani hareketli veya sabit yükleri 

taşıyan düzlem taşıyıcılardır. Duvar ve kirişlere oturur. Plak döşeme, dişli döşeme, kirişsiz 

döşeme, mantar döşeme gibi tipleri vardır. Kirişler en az 12 cm olmalıdır. 

Kolonlar: Kolonlar düşey taşıyıcı elemanlardır. Kolonlar, kirişlerden gelen yükleri temele 

indirir. Kolonlar en az 20 * 20 cm olmalıdır. 

Çelik yapılar: Taşıcıyı sistemi çelik olan yapılardır. Döşeme elemanları kullanılır. Yerine 

örme duvar da olabilir. Çatı donanımı elden geldiğince hafif olmalıdır. Depreme karşı çok 

dayanıklıdır 

Uzay yapılar: Uzay incelemeleri için uzay boşluğunda tamamen metalden yapılan 

platformlardır. Basınçtan veya basınçsızlıktan etkilenmez. 
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Kerpiç yapılar: Saman ve toprak karışımından yapılan yapılardır. Kerpiçten yığma tipi ev 

yapılabilir. 

Kerpiç, duvar örmek için kullanılmak üzere tahta kalıplara dökülerek güneşte kurutulmuş 

balçık kerpiç, daha çok köy evlerinin yapımında kullanılır. Hem iktisadi bakımından ucuz, 

hem de kışın sıcak tuttuğu için tercih edilir. Bir çeşit pişirilmemiş tuğla gibidir. 

Prefabrik yapılar: Daha önceden hazırlanmış panoların temeli yapılmış taban üzerine 

yerleştirilmesi ile yapılan yapılardır. Bunlar hafif binalardır. Günümüzde yaygınlaşmıştır. 

Maliyeti daha düşük olup dayanma süresi kısadır. 

Apartman- Daire Terimleri 

Daire: Daire binada sınırları kesin çizgilerle belirlenmiş, kendi kendine bir işlev görebilen 

bağımsız bölümlere denir. 

Apartman: Birden çok bölümleri (dükkân, daire, büro vs.) ihtiva eden binalardır. Binanın 

ortak mahalleri; sığınak, çatı arası, otopark, bahçe, müştemilat, kalorifer dairesi, antre, 

apartman dış kapısı, merdivenler, asansör, hidrofor, ağaç ve çiçekler, havalandırma 

boşluğu, bahçe duvarları, kapıcı dairesi vb. sayılabilir. 

Yapı düzenine ait tanımlar: 

Taban alanı: Yapının parsele oturacak bölümünün yatay iz düşümünde kaplayacağı 

alandır. Bahçede yapılacak olan eklenti ve müştemilat taban alanının içinde sayılır. 

Taban alanı kat sayısı: Taban alanının imar parsellerine oranıdır. %40 'ı geçemez. 

Bodrum kat: Zemin katın altındaki katlardır. 

Zemin kat: Normal katların altında bulunan kattır. 

Asma kat: İç yüksekliği en az 5.5 metre olan zemin katta düzenlenen ve ait olduğu 

bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümle bağlantılı olan kattır. 

Normal kat: Bodrum, zemin ve çatı katların arasında kalan kat veya katlardır. 

Müştemilat: Kat malikinin sahibi olduğu bağımsız bölümü(kendi dairesi ) dışında 

apartmanına dahil kısmına binanın ortak kullanımına açık, kapıcı dairesine, garaj odunluk 

kömürlük depo çamaşırhane vb. hizmetler için ve doğrudan doğruya o bölümün 

gereksinimleri için tahsis edilmiş bölümlerdir. 

Bina derinliği: Bina ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik 

mesafedir. 
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Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. İmar 

planı ve yönetmelikte ön görülen bina yükseklikleri en fazla yüksekliklerdir. 

Son kat: Çatı, çatı terası veya çatı arası altında bulunan normal katların en üstte olan 

katıdır. 

Eklenti: Bağımsız bölümün dışında olup doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan 

yerlere eklenti denir. Örneğin; depo, kömürlük, çatı arası, bodrum. 

Yan bahçe: Komşu parsel sınırı ile yapı yan cephe hatları arasında kalan ön ve arka 

bahçeler dışındaki parsel bölümleridir. 

Yan ve arka bahçe mesafesi: Yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği mesafedir. 

TAKS (taban alanı kat sayısı): Bir yapının parsel tabanında kapsadığı inşaat alanının 

parsel alanına oranıdır. Bu oran yüzde ile ifade edilir. Örneğin 400 m2 lik bir imar 

parselinde, ön ve yan bahçe mesafeleri çekildikten sonra yapının tabana oturacağı alan 

100m2 ise, bu parselin TAKS’ı, 400 100 olacağından % 25 olarak ifade edilir ya da TAKS 

= 0.20 ibaresi, bir arsanın üzerine bina yapılabilecek alanın, o arsanın yüzde 20’ si 

olduğunu gösterir. 

Binaların müştemilat kısımları mümkün ise binanın bodrumunda, aksi hâlde bahçede 

tertiplenir. 4 tarafı yol ile çevrili istisnai parseller dışında esas binaların müştemilat 

binaların yapılacağı yeri belediye yetkilidir. 

 Müştemilat binaların; 

Dar kısımları 4 m’ den en yüksek noktasının tabii zeminden yüksekliği 2.5m’ den fazla 

yapılması mümkündür. 

Mütemmim cüz: Bir gayrimenkulün bir anlamda dokunulmazlığı olan ve ondan ayrılmaz 

parçasına denir. Bu dokunulmazlık mahalli örflere göre belirlenir. Örneğin bina, 

penceresi, merdiven, tarihi bir ağaç, evin kapısı, bahçede bulunan bir çeşme vb. parçalar 

mütemmim cüzdür. 

Sit Alanları 

Doğal veya insan ürünü bütünlüğü, sanatsal, estetik, tarihsel, etnografik bilimsel, edebi 

veya mitolojik önemi nedeniyle korunması gereken alan, yapı ve çevrelerdir. 
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Doğal ya da sonradan yapılmış taşınmaz kültür varlıklarını içinde barındıran, kesin içine 

bölünmez ve ayrılmaz bir bütün oluşturan ve bütün bu özellikleriyle birlikte korunması 

gereken çevre yeridir. 

Sanat değeri olan eserler, tarihi oluşların geçtiği ve yaşandığı yerler bu kapsam içindedir. 

Dolayısıyla sanat eserini veya tarihi mekânı evresinden ayrı mütalaa etmek mümkün 

değildir. Tarihi bir saray, konak, çeşme, su kemeri, cami vs. yi tek başına korumak yerine, 

mahalle, sokak veya yapılar kümesi olarak koruma altına alınmasına (sit alanı) Sit 

Koruma denir. Ayrıca doğayı korumak amacıyla hiçbir eser, yapı olmadığı hem de imar 

izni verilmeyen doğal sit alanları da aynı ölçüde korunur (asırlık ağaçlar, koruluklar, yeşil 

alanlar vs.). 

21 Temmuz 1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Koruma Kanunu’nun 17. 

maddesinde sit alanlarında imar yasağı getirilmiştir. 

Belediye reisleri, valiler koruma amaçlı öneriler yasalaşınca kadar koruyucu olabilir ve 

Kültür Bakanlığının çevreyi ve tarihi değerleri koruyan yasalarını uygularlar. 

Tarihi ve kültürel kimliği yansıtan ve tarihsel geçmişten gelecek günümüze ulaşan buna 

dâhil eserlerin doğal mekânların, kültürel ve doğa değerlerini kentin tarihi kimliğine 

uygun şekilde korunup geliştirerek gelecek nesillere değerli bir miras olarak bırakmak için 

koruma altına alınmış olması sevinç ve gurur verici olaydır. 

Sit alanı türleri şunlardır: 

 Kentsel sit alanı 

 Tarihi sit alanları 

 Arkeoloji sit alanları 

 Doğal sit alanları 

Sit alanı sebebiyle yapı yasağı getirilen yerler: 

 Jeolojik sakıncalı alanlar 

 Su toplama havzaları 

 Korunacak kumsallar (hareketli kumsal alanlar) 

 Özel ürün alınan yerler (zeytin, bamya, kestane, ayçiçeği, yetiştirilen yerler) 

 Tarihi korular (Kamuya ait açık alanlar olarak kullanılır.) 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.uzemmoreenstitu.com/


Sayfa 54 

 More Payroll Uzaktan Öğretim Hiz. 
www.uzemmoreenstitu.com 

 

 

 

 

Emlak’la İlgili Diğer Terimler 

Aile Konutu Medeni Kanun’ a göre eşlerden birinin mülkiyetinde olan oturdukları konutu 

diğer eşin tapuya müracaat ederek o konutun aile konutu olarak şerh edilmesidir. Buna 

göre; eşlerden ikisinin de rızası olmadan o ev satılamaz. Bunu yapabilmek için ilgili 

muhtarlıktan adres ve ada parseli yazılan ve o konutta oturduğunu gösteren belge alması 

gerekir. Bir sürü mülkü olsa bile sadece biri aile konutu olur. 

Ana Gayrimenkul Kat mülkiyetine konu olan arsa ile onun üzerindeki yapının tamamına 

denir. 

Askeri Yasak Bölge Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve 

bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan 

bölgedir Askeri yasak bölgeler 1’ inci ve 2’ nci askeri yasak bölgeler olmak üzere ikiye 

ayrılır. 1’ inci derece askeri yasak bölgeler içerisindeki taşınmaz mallar kamulaştırılır. 2’ 

nci derecedeki askeri yasak bölgelerde yabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinemezler, 

edinmişlerse tasfiye edilir. Yabancılar izin almadan bu bölgede taşınmaz kiralayamazlar. 

Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır. Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen 

her türlü inşaat durdurulur. 

Askı Süresi İmar çalışması yapıldığı dönemlerde uygulanan planlar halka açık şekilde bir 

süre askıda kalır ve vatandaşlarımız bunları inceleyerek zarara uğradığı durumlarda itiraz 

ederek düzeltme isteyebilirler ama askı süresinde itiraz edilmezse, plan kabul edilmiş 

sayılır. 

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunan şehirlerdir. 

İlçe Belediyesi Büyükşehir belediye sınırları içinde ilçelerde kalan belediyelikleridir. 

Belediye Sınırı 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 4. maddesine göre belirlenmiş olan bir 

rapor ile krokiye dayanan idari bir sınırdır. 

ÇET (Çevresel Etki Değerlendirme Raporu) 

Gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirmeyi planladıkları Yönetmelik kapsamına giren 

faaliyetlerin çevre üzerinde yapabilecekleri bütün etkilerin belirlenerek değerlendirilmesi 

ve tespit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi için gerçekleştirilecek esasları düzenleyen 

rapordur. 

Devre Mülk Hissedarları tarafından sadece belirli zaman dilimleri içersinde kullanılabilen 

taşınmazlara denir. Örneğin her yıl ağustos ayının 1`i ve 15`i arası bir hissedar tarafından 

kullanılabilir ve o tarih geçtikten sonra kullanma hakkı diğer bir hissedara geçer. 
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Dini Tesis Alanları Cami, kilise, sinagog, havra, mescit gibi ibadete açık dini tesisler ile 

bunların zorunlu müştemilatlarının bulunduğu alanlardır. 

Eğitim Tesisleri Alanları Kamu tarafından yapılan veya imar planlarında özel ya da tüzel 

kişilerce yapılacağı belirlenmiş olan ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılacak temel 

eğitim öncesi öğretim (kreş alanları), ilköğretim, ortaöğretim, temel eğitim, mesleki ve 

teknik öğretim ile yüksek öğretim tesislerinin yer alacağı alanlardır. Yeni yapılacak eğitim 

alanlarında açık alanlar tüm alanın 1/2'sinden az olamaz. 

Ferağ Bir mülkün tasarruf ve sahip olma hakkını başkasına vermedir. 

Gayrimenkul Toplum yararı amacıyla getirilmiş sınırlamalar dışında sahiplerine, bunları 

diledikleri gibi kullanma hakkı veren toprak ve yapılar gayrimenkul olarak adlandırılır. 

Bir diğer tanımda da arazi, arsa, bina vb. taşınmaz mallar gayrimenkul olarak 

adlandırılmaktadır. 

Gecekondu İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı 

kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde sahibinin rızası 

alınmadan yapılan taşınmaz mallardır. Yani yasa dışı olarak gizlice yapılan küçük konut, 

kondu. 

Haymatlos Vatansız, hiçbir ülkenin vatandaşlığında bulunmayan kişi demektir. 

2B Ormandan çıkarılmış ve hazine adına tescil edilmiş arazilerdir. 

İşgal Gayri kanuni bir şekilde başkasına veya devlete ait bir gayrimenkulün sahibinden 

izin alınmadan kullanılmasıdır. 

İşyeri Ticarete ve üretime yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü bağımsız bölüm ya da yapı 

veya tesislerdir. 

İskân (Kullanma) Belgesi Yapının tamamen bitmesi durumunda tamamı için, kısmen 

tamamlanması durumunda izin verilen bölümleri için, yapının plan, fen ve sağlık 

koşullarına ve plana uygun olarak yapıldığını ve kullanılabileceğini gösteren belgedir. 

İhtiyati Tedbir Sonradan doğabilecek bir zararı önlemek amacıyla, itilaf veya alacak 

konusunda verilecek mahkeme kararının nihai sonucu beklenmeksizin bir gayrimenkulün 

üzerine koyulan şerh`tir. 

İzaleyişuyu Hissedarlar arasındaki ortaklığın resmi yoldan giderilmesi ve sona 

erdirilmesidir. İzaleyişuyu davaları o gayrimenkulün açık artırma yoluyla satılması veya 

yeniden paylaştırılması yoluyla hissedarlardan bir veya birkaçının isteği üzerine yapılır. 
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İvaz Bedel,  

Jeolojik Etüt Raporu İmar planlarının yapımı için zorunlu olan ve imar planlarına veri 

olan, yapılaşma kararlarını etkileyen, arazi yapısına göre gözlemsel ve/veya aletsel 

etütlerle elde edilen ve araştırma alanının genel ve yapısal jeolojisini, birimlerin taş 

yapısını, yer katmanlarını, yer altı suyu ve deprem durumunu, birimlerin mühendislik 

jeolojisi yönünden özelliklerinin belirlenmesini ve sonucunda, araştırma alanının jeolojik 

olarak yerleşime uygunluğunun (uygun, az riskli, riskli, uygun olmayan alanlar) 

saptamasını içeren rapordur. 

Kamu Kurum Alanları Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve 

belediyece veya kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, 

kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait tesislerin yer 

aldığı alanlardır. Bu alanlarda, hizmet binasının yanı sıra lojman yapılabilir. Ancak, 

lojman alanı toplam inşaat alanının % 10’unu geçemez. 

Karkas Demirli betonla yapılmış yapıya denir. 

Kayyum Belli bir işin yapılması veya belli bir olayda kişinin temsil edilmesi için 

mahkemece tayin edilen temsilci demektir. Gerçek veya tüzel kişiler için kayyım tayin 

edilebilir. Genelde veli ile küçük, vasi ile kısıtlı arasında menfaat çatışması bulunduğunda 

veya tüzel kişilerin yöneticileri hakkında sorunlar yaşandığında kayyum tayin 

edilmektedir. 

Konaklama Tesisleri Bu alanlar otel, motel, apart otel (bir turizm tesisine bağımlı olmak 

koşuluyla), tatil köyü, kamping gibi yataklı tesisler ile bunların lokanta, kafeterya, bar, 

diskotek gibi yan birimlerinin yer aldığı alanlardır. 

Küçük Sanayi Alanları Küçük ölçekte üretim yapan sanayi tesisleri ile tamirhane ve 

benzeri hizmet tesislerinin yer aldığı bölgelerdir. 

Kültürel Tesis Alanları Kütüphane, konferans, konser, tiyatro, sinema, sergi salonu gibi 

kültürel tesislerin bulunduğu alanlardır. 

Mamelek Bir insanın mal varlığıdır. 

Muhdesat İmar uygulaması yapıldıktan sonra oluşacak parsellerde eski sahiplerinin varsa 

ağaçlarının bedelinin ödenmesidir. Bina veya ağaçlarının bedeli ödenmeden terkin 

edilemez ancak hâlâ kullanılmaya devam ediliyorsa meni müdahale davası açmak gerekir. 

Muvazaa Gerçek ismi ve niteliği saklanarak başka bir isim altında üçüncü kişileri 

aldatmak için göstermelik olarak yapılan işlemdir. 
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Müteselsil Birbiri ardına zincirleme giden, arası kesintisiz demektir. 

Oyun Alanları (Semt Spor Sahaları) İskân bölgeleri içinde yer alan gençlerin spor ve oyun 

ihtiyaçlarını karşılayan açık alanlardır. Bu alanlarda, toplam inşaat alanı arsa alanının 

%3’ünü ve aynı zamanda 200 m2’yi ve yüksekliği 1 katı ( 3.80 m) geçmeyen ve mülkiyet 

sınırlarına 5 metreden fazla yanaşmayan, sadece soyunma kabinleri, duş, WC kullanımı 

için yapı yapılabilir. İmar planında ayrılan alanın tümü projelendirilir ve emsal bütün alan 

dikkate alınarak hesaplanır. 

Ölçek Plan veya harita üzerinde belirli iki nokta arasındaki uzunluğun yeryüzünde bu iki 

nokta arasındaki gerçek uzunluğa oranına ölçek denir. 

Piknik, Mesire Ve Eğlence Alanları Bu alanlar kentlilerin günübirlik eğlenecekleri ve 

dinlenebilecekleri alanlardır. Bu alanlarda, yoğun yeşil bitki örtüsünün yanında yeterli 

sayıda otopark, oturma ve yemek yerleri, çeşmeler, oyun alanları, yemek pişirme yerleri, 

WC ve bulaşık yıkama yerleri ile yapılaşma emsali %3’ü, yapı yüksekliği 2 kat 6.80 m’ yi 

geçmemek koşulu ile lokanta, çayhane, satış yeri vb. tesisler yapılabilir. İmar planında 

ayrılan alanın tümü projelendirilir ve emsal bütün alan dikkate alınarak hesaplanır. 

 Rücu, Karardan vazgeçme, cayma demektir. 

Sağlık Tesisleri Alanları Kamu tarafından yapılan veya imar planlarında özel ya da tüzel 

kişilerce yapılacağı belirlenmiş olan ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılacak hastane, 

dispanser, sağlık ocağı, huzurevi (yaşlılar bakımevi) gibi tesislerin yer alacağı alanlardır. 

Sığınak Nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin 

tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün 

devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla 3194 sayılı İmar 

Kanunu’ na göre düzenlenmiş Sığınaklarla İlgili Yönetmelik ve eklerine uygun olarak inşa 

edilen korunma yerleridir. 

 Tadil Değiştirme, düzeltme demektir. 

Tahakkuk, Gerçekleşme demektir. 

Tahdit, Sınırlandırma demektir. 

Takyidat Bir mülkün üzerinde herhangi bir şerhin veya borcun olup olmadığını gösteren 

tapudan alınan belgedir. 

Taşınmaz Türk Medeni Kanunu’na göre toprak, tapu kütüğünde ayrıca kaydedilmiş haklar 

(inşaat, kaynak ve diğer irtifak hakları) ve madenler ( Burada söz konusu olan maden 

cevheri değil bunlar üzerindeki haklardır.) taşınmaz olarak sayılır. Bunun dışında 634 
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sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, tamamlanmış bir yapının kat, daire gibi bölümleri 

bağımsız olarak mülkiyet hakkına konu olur. Yani bu bölümlerde başlı başına taşınmaz 

niteliğinde sayılır. 

Tapulama Tapulama, kadastro ile eş anlamlı bir kelimedir. Yürürlükten kaldırılan 766 

sayılı Tapulama Kanunu’nda tapulama “il ve ilçelerin belediye sınırları dışındaki 

taşınmazların hukuki ve geometrik durumlarının tespit edilmesi ve gösterilmesi” şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Zemin Etüt Raporu Temel tasarımı ile zemin-temel-yapı etkileşiminin irdelenmesinde 

kullanılacak zemin özellikleri ve zeminin fiziksel parametrelerinin tayini amacıyla, imar 

planlarına esas jeolojik etüt raporlarında belirtilen risk durumuna göre tanımlanan 

mühendislik hizmetlerini içeren standartta ve Bakanlıkça hazırlanan “Zemin ve Temel 

Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar”a uygun olarak ve ilgili mühendislerce 

düzenlenen jeoteknik etüt raporudur. 

 

 
EMLAKTA NOTER İŞLEMLERİ 

 

 
İyi bir emlak komisyoncusu noter işlemlerini bilmelidir. Çünkü işlemler sonucunda 

alacağı komisyonda bir sorunla karşılaşırsa, elinde resmi bir belgesi olması gerekir. 

Böylece sorunu çözmüş olur. 

Noter 

Türk hukukunda noterlik bir kamu hizmeti olarak kabul edilmiş, noterlerin görevlerinin 

neler olduğu pozitif düzenleme olarak ortaya konmuştur. 

Bu bağlamda, "Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler hukuki güvenliği sağlamak ve 

anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri 

yapar." ayrıca "Yapılması kanunla başka bir makam, merci ve şahsa verilmemiş olan her 

nevi hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak" hükmüyle noterlerin 

görevlerinin genel çerçevesinin çizildiği görülmektedir. 

Noter ve noterlik kâtipleri, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları, kanunların emrettiği 

hâller dışında açıklayamazlar. 

Noterlik evrak ve defterleri mahkeme, sorgu hâkimliği ve Cumhuriyet savcılıklarınca veya 

resmi daireler tarafından, konusu da belirtilmek suretiyle, noterlikte soruşturmaya yetkili 

kılınan kimselerce incelenebilir. 
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Noterlerin Genel Olarak Yapacakları İşler 

Noterlerin görevleri: 

Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki 

işlemleri düzenlemek 

Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün 

hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak 

Bu kanuna uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kâğıtların üzerindeki imza, mühür veya 

herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak 

Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya 

getirilen kâğıtlardan örnek çıkarıp vermek 

Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek 

Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek 

Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek 

Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak 

 Noterin Özel Olarak Yapacakları İşler 

Emanet işleri: Noterler, saklanmak veya bir şahsa verilmek üzere getirilen emanetleri, 

aşağıdaki hükümlere göre muhafaza ederler. 

Tutanağın bir örneğini emaneti veren alır; bir örneği de emanet kimin için yatırılmışsa ona 

tebliğ olunur. 

Emanetlerde hak sahibi: Emanetlerin tutanakta yazılışartlar dışında bir kimseye 

verilebilmesi, tarafların muvafakatine veya mahkeme kararına bağlıdır. 

Defter onaylamak: Noterler Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanun hükümlerine göre 

tutulması gereken defterleri bu kanunlar uyarınca onaylarlar. 

Yukarıdaki fıkrada anılan defterlerin onaylanmasından sonra noter, onayladığı defterin 

cinsini, ait olduğu yılı, sayfa sayısını, sözü geçen kanunların emrettiği şekilde mercilerine, 

tek tek veya liste hâlinde taahhütlü mektupla bildirir. 
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Bunun için noter, ücret tarifesinde gösterilen yazı ücretini ve kanunun tek tek bildirmeyi 

zorunlu kıldığı hâllerde ayrıca posta giderini de ilgilisinden alır. 

 Vasiyetname ve Ölüme Bağlı Tasarruflarla İlgili İşler 

Noterler açık veya kapalı olarak verilen vasiyetnameleri saklarlar ve buna dair bir tutanak 

düzenlerler. Gerek bu suretle saklanan vasiyetnameleri, gerek noterler tarafından 

düzenlenen sair ölüme bağlı tasarrufları yapanların ölümü hâlinde bilgi verilmesi için, 

durumu bunların kayıtlı oldukları nüfus dairelerine yazı ile bildirirler. 

Noterler, nüfus idaresi tarafından ölümün ihbarı veya resmi bir belge ile ispatı hâlinde, 

yetkili sulh hâkimine verilmek üzere, dairelerinde saklı bulunan vasiyetnamelerin ve 

noterlikçe düzenlenmiş ölüme bağlı tasarruf senetlerinin onaylı örneklerini Cumhuriyet 

Savcılığına tevdi ederler. 

Birinci fıkra uyarınca nüfus dairelerine yazılacak yazı için ücret tarifesinde gösterilen yazı 

ücreti ile posta gideri ilgilisinden alınır. 

 Başkaları Adına İşlem Yaptıracaklardan Aranacak Belge 

Vekil, veli, vasi, kayyum, mümessil ve mirasçı sıfatıyla veya şirket ve dernek gibi tüzel 

kişiler adlarına noterlik işlemi yaptırmak isteyenler, sıfat ve yetkilerini ve işlemi yapmaya 

izinli olduklarını bildirir belge göstermekle yükümlüdürler. 

Belgenin gösterildiği iş kâğıdına yazılmakla beraber, işlemle ilgili kısımlarını ve nereden 

hangi tarih ve numara ile verilmiş olduğunu gösteren, birer örneği harçsız ve vergisiz 

olarak gerek ilgilisine verilecek ve gerekse dairede saklanacak asıl ve örneklerine 

bağlanır. 

 Noterlerin Çalışma Saatleri 

Noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Noter 

odaları, odada üye bulunan noterliklerin günlük çalışma ve tatil saatini odanın her yılki 

olağan genel kurul toplantısında, bir yıl süre ile uygulanmak üzere tespit eder ve Türkiye 

Noterler Birliği ile Adalet Bakanlığına bildirir. 

Noterlik dairesindeki iş kabulü süresi o yerdeki diğer resmi dairelerden en çok bir saat 

daha fazla olabilir. Noter, günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez. 

 Noterin Alacağı Ücret Tarifesi 

Yeni ücret tarife, Noterlik Kanunu uyarınca 1Mart tarihinden itibaren uygulanır. 

Aşağıdaki ücret tarifesi 2006 yılına aittir. 
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Vekâletname Almak (İradi Temsil) 

Gerçek veya tüzel kişilerin herhangi bir veya daha fazla işlemin kendi adına yapılıp 

sonuçlandırılması için bir başka şahsa yetki veren tek taraflı yazılı irade beyanına denir. 

Sözlük anlamına göre vekâletname bir vekâlet belgesidir. 

 Vekâlet Akdi 

Vekâlet akdi ise öyle bir akittir ki; onunla vekil sözleşme dairesinde kendisine verilen 

işleri ve hizmetleri görme borcu altına girer, vekil bu akit ile sözleşme dairesinde 

yüklendiği işi idareyi ya da taahhüt ettiği hizmetleri borçlanır." 

Kendisine vekâlet verilen kimse yani vekil, bu vekâletnameyi açık veya zımni olarak 

kabul ettiğini beyan ettiği anda vekâlet akdi ortaya çıkar. Vekâlet akdi Türk hukukundaki 

diğer tüm akitler gibi şekle tabi değildir. 

Ülkemizde vekâletnameler noterler tarafından düzenlenmektedir. Bunun dışında hariçteki 

Türk vatandaşları için vekâletname düzenleme yetkisi o yabancı ülkelerdeki 

konsolosluklara verilmiştir. Keza hariçteki Türk vatandaşları adına bulunduğu yabancı 

ülke makamlarınca düzenlenen Vekâletnamelerin geçerli olabilmesi için, o ülkedeki Türk 

elçilik ve konsoloslukları tarafından onaylanması gerekli görülmüştür. 

 Vekâletname Çeşitleri 

Vekâlet çeşitleri 

Yapılışına göre vekâletnameler 

Verilen yetkilere ve içeriğine göre vekâletnameler 

Süresine göre vekâletnameler 

 Yapılışına Göre Vekâletnameler 

Düzenleme Şeklinde Vekâletname İlgilinin nüfus cüzdanı veya pasaportu esas alınarak 

resen yapılan ve içeriği tamamen noterlikçe tutanak şeklinde yazılan vekâletnamelere 

denir. Bizzat noter tarafından noterlik dairesinde veya mahallinde tutanak şeklinde yapılır. 
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Düzenleme vekâletlerde 1 asıl olur, bu asıl ilgilinin imzasını taşır ve dairede saklanır. 

İlgililere verilenler genel olarak surettir. Surette ilgilinin imzası olmaz. İlgilinin kimliği 

vekâlete eklenir. Nüfus kaydı ile düzenleme vekâletname düzenlenemez. 

Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili verilecek vekâletnameler ile diğer yasalarca fotoğraflı 

olması öngörülen vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılır. 

Düzenleme olarak yapılacak vekâletnameler: 

 Tapuda yapılması gereken işlemler için verilen vekâletler (Mutlaka nüfus cüzdanı                   

veya pasaporta göre yapılır.) 

 Düzenleme yapılacak işlemler için verilen vekâletler 

 Onaylama yapılması gereken vekâleti ilgili düzenleme yapılmasını isterse 

 Düzenleme vekâletten tevkil yoluyla yapılan yeni vekâlet de düzenleme olur. 

 Düzenleme vekâletnamelerde: 

 Noterin adı soyadı ve noterliğin isminin, 

 Vekâletnamenin yapıldığı yer ve tarihin (rakam ve yazı ile), 

 Vekâletnameyi verenin varsa tercümanın veya bilirkişinin kimlik ve adreslerinin, 

 Vekâletnameyi verenin hakiki arzusu hakkındaki beyanının, 

 Vekâletnameyi verenin, işleme katılanların ve  noterin  imza  ve  mührünün yer 

alması gerekir. 

Onaylama Vekâletname 

Vekâletname içeriği dışarıda yazılarak veya noterlikte ilgilisince yazdırılan ve sadece 

vekâletname içeriği değil, vekâletname altındaki ilgili ya da ilgililere ait imzanın 

onanması yoluyla yapılan vekâletnamelerdir. 

En az 2 asıl olur, bunlar ilgili tarafından imzalanır. Aslılardan biri noterde kalır, bir aslı 

ilgiliye verilir, diğer nüshalar ise suret olarak yapılır. Suretlerde ilgilinin imzası yerine 

aslında imzası vardır. 

İlgililer isterse daha fazla asıl yapılabilir. Bu hâlde verilen fazla her asıl için asılın 

vergileri kadar artırılarak vergi alınır. 

Onaylama şerhinde: 

Vekâletnamenin yapıldığı yer ve tarihin (rakam ve yazı ile), 

Vekâleti verenin kimliği ve adresinin, 

Vekâletnameyi verenin kimliği hakkında gösterilen ispat belgesinin, 
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Vekâletnameyi imzalayanın imzasını daire dışında mı, huzurda mı veya atılmış olan 

imzanın kendisine ait olduğunun kabul beyanının, 

İşleme katılanların imzalarının ve noterin imza ve mührünün bulunması gerekir. 

 

 
 Verilen Yetkilere ve İçeriğine Göre Vekâletnameler 

Genel Vekâletname 

İçeriğinde birden fazla yetki bulunan ve birden fazla işin yapılması ve neticelendirilmesi 

için verilen vekâletnamelerdir. Örneğin hem satış, hem ipotek işlemlerini yapabilmesi 

gibi. 

Özel Vekâletname 

Belli bir işi sonuçlandırmak için verilen vekâlet özel vekâlettir. Münhasıran bir işin 

yapılması ve neticelendirilmesi için yetki veren vekâlet belgesine denir. Emekli maaşı, 

SSK, para çekme, telefon bağlatma vesaire için ayrı ayrı verilen vekâletnameler özel 

vekâlettir. 

Örneğin, taşınmazın kime ve ne kadar bedelle satılacağı belirtilmişse, vekil sadece 

vekâletnamede belirtilen kişiye, belirtilen bedelle satışı yapabilecektir. 

Taahhüt İçeren Vekâletnameler 

Örneğin “Vekilin azli hâlinde durumu vergi dairesine bildireceğimi, bildirmeme hâlinde 

bundan dolayı doğan zararı peşinen kabul ettiğimi ve bu nedenle vergi dairesinden 

herhangi bir talepte bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.” şeklinde vekâlet içinde 

ilgili aynı zamanda taahhütte bulunan vekâletnamelere denir. Maktu Damga Vergisi alınır. 

Söz konusu vekâletname ve bu vekâletname üzerinde yer alan ve diğer gösterilmesi 

zorunlu kâğıtlar beyanında bulunmayan taahhüt metni, iki ayrı hukuki muameleye ihtiva 

etmekle birlikte bu kâğıtla, ilgili işlemlerin harca tabi tutulması gerekir. 

 

 
 Süreye Göre Vekâletnameler 

Süresiz Vekâletname: Herhangi bir süre sınırlaması olmayan ve azil olmadığı sürece 

geçerli olan vekâletnamedir. Vekâletname tek taraflı irade beyanı olması nedeniyle 

sözleşmelerle ilgili 10 yıllık zaman aşımı süresi burada uygulanmaz. 
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Süreli Vekâletname: Belli bir süre geçerli olmak üzere verilen ve süre sonunda 

geçerliliğini yiteren vekâletnamelerdir. 

Başlık kısmında “DİKKAT SÜRELİDİR” yazılması yararlı olur. Süreli vekâletlerde 

mutlaka süre hem rakamla hem de yazıyla işlemin metninin içerisine yazılır. Çelişkili bir 

durum yaratmamak için son günün mesai günü olmasına dikkat edilip vekâletnameye “ 

Son günün mesai saati bitimine kadar geçerlidir.” şeklinde şerh yazılmalıdır. Belirli 

tarihler arası süre de yazılabilir. Süre vekâlet metni içerisine yazılmalıdır. 

Tapu Sicil Müdürlüklerince Vekâletnamelerde Aranan Hususlar 

Tapu Sicil Müdürlüklerince vekâletnamelerde aranan hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

Noterlikçe veya konsolosluklarca düzenleme şeklinde yapılmalıdır. 

Vekâlet verenin kimliği vekâletnamede nüfus hüviyet cüzdanı veya nüfus müdürlüğünden 

alınan kayıt örneğine veya pasaporta göre tespit edilmiş olmalıdır. 

Vekâletnamede verilen yetki duraksamaya yol açmayacak şekilde açıkça ve tam olarak 

belirtilmedir(satış, trampa, ifraz, intikal vb.) (Söz konusu gayrimenkulün tapu bilgileri 

ada, parsel, mevki, daire numarası açıkça belirtilmelidir.). 

Vekâletname üzerinde vekâlet verenin yakın tarihte çekilmiş fotoğrafı yapıştırılmış 

olmalıdır. 

Vekâletname tevkilen (birinci vekilin yetkisini başkasına devretmesi) düzenlenmiş ise ilk 

vekâletnamede vekilin devir yetkisine sahip olduğu açıkça belirtilmiş ve bu yetki ikinci 

vekâletnamede tam olarak belirtilmelidir. 

İşlem sırasında her iki vekâletname de ibraz edilmelidir. 

Düzeltmeler var ise düzeltmeler ve çıkıntılar vekâletnameyi düzenleyen merci tarafından 

imza ve mühür ile onaylanmış olmalıdır. 

Vekâletname Çıkarmak için Gerekli Belgeler 

Vekâletname çıkarmak için gerekli belgeler şunlardır: 

Nüfus cüzdanı 

2 (iki) adet vesikalık, önden çekilmiş fotoğraf 
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Vekil edilecek kişinin (nüfus cüzdanında yazıldığı şekliyle) adı, soyadı, doğum yeri, 

doğum tarihi bilgileri (Eğer vekâletname verilecek kişi avukat ise bağlı bulunduğu vergi 

dairesi ile vergi sicil numarasının da vekâlete yazılması gerekmektedir.) 

(Yurt dışı) adres ve telefon numaraları 

Vekâletname kontrol edilirken; 

Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olmasına dikkat ediniz. 

Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına dikkat ediniz. 

Vekâlette var ise adı geçen üçüncü kişinin (satın/devir alacak şahıs) kimlik bilgilerinin 

doğru yazılmış olmasına dikkat ediniz. 

Türkiye'de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış olmasına, detaylarının eksiksiz ve 

doğru bir şekilde yazılmış olmasına dikkat ediniz. 

Vekâletname okunup imzalandıktan sonra fark edilen yanlışlıklardan temsilcilik yetkilisi 

sorumlu değildir. 

 

 
Vekâletnamenin Sona Erme Nedenleri 

Vekâletnameler iflas, azil, istifa ve fiil ehliyetinin kaybı gibi nedenlerle sona erer. 

Vekâletnamede aksine bir hüküm yok ise sürenin geçmesi ile vekâlet sona ermez. 

Temsil yetkisi mukaveleden veya işin mahiyetinden anlaşılmadıkça (vekâletnamede 

yazmıyor ise ) vekâlet gerek vekilin gerekse müvekkilin (vekâlet verenin)ölümü ile son 

bulur. 

Azil ihbarı, tapu sicil müdürlüğüne yapılacaksa yazılı olarak yapılmalıdır. Azil ihbarı tapu 

sicil müdürlüğüne, mektup, dilekçe, noterden verilme azil nameler gibi çeşitli yollarla 

yapılabilir. Vekilin azline ilişkin yazı, tapu sicil müdürlüğüne ulaştığı anda, bu işler için 

tutulan aziller siciline kaydı yapılmakta ve bu andan itibaren azle konu vekâletname ile 

vekilin işlem yapması söz konusu olmamaktadır. 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarında Vekâletname 

Bu ülke vatandaşları Türkiye’de ise noterden vekâletname çıkarabilirler. Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’ndeyseler bu ülkenin yetkili makam tarafından vekâletname tanzimi 

gerekmektedir. Bu ülkede Türkçe konuşulduğundan, tercümeye gerek yoktur. 

Yurt Dışından Verilmiş Vekâletnameler 

Yabancıların ülkelerindeki mevzuata göre yetkili makamlara düzenlettirdiği 

vekâletnamelerin geçerli olması için “Apostille” şerhinin taşıması, bu ibare yoksa o 

ülkedeki Türk konsolosluklarınca onaylanması lazımdır. 

Bu vekâletnameler Türkçe değilse, Türkiye’deki bir notere veya o ülkedeki Türk 

Başkonsolosluğunda Türkçeye çevrilmesi ve aslına uygun tercüme edildiğinin de 

onaylanması gereklidir. 

Vekâletname düzenlendiği ülkenin yetkili makamlarınca Apostille ibaresini taşıyan 

vekâletnamelerde o yerdeki Türk konsolosluluğunun tasdiki aranmadan işlem yapılır. 

Vekâletname Örneği 

Fatih ÖZLER, emlak komisyoncusu Begüm YILDIZ’a iki taşınmazı için tam vekâletname 

veriyor. 

Fatih Özler, Kadıköy’deki 2345. Noter Şehnaz Özer’in bürosuna giderek Begüm Yıldız’a 

tapu işlemlerini yapabilmesi için Vekâletname veriyor. Begüm YILDIZ’ın resmi 

vekâletnameye yapıştırılarak vekâletname alınıyor. 

 Düzenleme Şekline Göre Satış Vekaletnamesi 

Satış Vaadi 

Satış vaadi, ilerideki bir tarihte bir malın satışını taahhüt niteliğinde ön akittir. Satış vaadi 

sözleşmeleri noterlerce düzenlenir. İstem hâlinde ilgili tapu kütüğünün şerhler sütununa 

tescil edilir. 

Satış vaadinin tapu kütüğüne şerhini, aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa taraflardan 

herhangi birisi tapu sicil müdürlüğünden talep edebilmektedir. Talep için, şerh hususunun 

sözleşmede yazılı olması da şart değildir. 

Ayrıca, satış vaadi sözleşmesinin taziminden itibaren 5 yıllık süre geçmiş olsa dahi satış 

vaadinin kütüğe şerhi mümkündür. 
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Satış vaadi sözleşmesini düzenleme yetkisi sadece noterlere aittir. Tapu sicil 

müdürlüğünün bu tür sözleşmelere yetkisi yoktur. Şerh için söz konusu satış vaadi 

sözleşmesinin tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir. 

 

 
 Sözleşmede Bulunması Gereken Hususlar 

Satış vaadi ileride yapılacak kesin satışın vaat ve taahhüt olması sebebi ile satış için 

aranan hususlar, satış vaadi sözleşmeleri için de geçerlidir. Söz konusu sözleşmelerde 

aşağıdaki hususlar yer almalıdır: 

Düzenleme şeklinde tanzimi 

Tarafların kimliklerinin nüfus cüzdanı ile tespiti 

Tarafların fotoğraflarının bulunması ve tasdiki 

Satış bedeli 

Satış vaadi ve taahhüdü 

Vaade konu taşınmazın açıkça belirtilmesi 

Satış Vaadi için Gerekli Belgeler 

Aşağıdaki belgelerle tapu sicil müdürlüğüne gidilerek satış vaadi şerhi tapuya koyulmuş 

olur. 

Taraf/tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık 

fotoğrafları, T.C. kimlik ve vergi numarası 

İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge 

Noterce düzenlenmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi 

Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği 

Tapu sicil müdürlüğüne gidilerek tescil istem belgesi düzenlenir. Aşağıda bir örneği 

verilmiştir. 

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın ¼ hissesi Salih Yılmaz KAFADAR adına 

kayıtlıyken, Abdil ER ile Salih Yılmaz KAFADAR arasında yapılan Antalya 4. 

Noterliğinden tanzim edilen 21/05/1999 tarih 14506 sayılı Satış Vaadi Sözleşmesine 

istinaden Salih Yılmaz KAFADAR'ın hissesi üzerine lehime satış vaadi şerhi verilmesini 
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talep ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’ na göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi 

değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük 

olmadığını, aksi hâlde aradaki farkın VUK’ a göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun 

Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafıma bildirildiğini beyan ederim. 

Tapuya Şerh Örneği 

Satış Vaadi: Salih Yılmaz KAFADAR'ın ¼ hissesi üzerinde Abdil ER lehine satış vaadi 

vardır. Tarih-Yevmiye 

İşlemin Mali Yönü 

Binde 5.4 oranında (2006 yılı için) harç tahsili gerekir ve Döner Sermaye İşletmesince 

belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

Satış Vaadinin Terkini 

Satış vaatlerinde sözleşmede belirtilen süre içerisinde kesin satışın yapılması gerekir. Satış 

vaadinin şerhi, kendiliğinden taşınmazın satış vaadi lehtarına devrini sağlamaz. Bu husus 

tapu sicil müdürlüğünce de yerine getirilemez. Taşınmazın malikinin esas satışa 

yanaşmaması hâlinde, satış vaadi lehtarı mevcut satış vadi sözleşmesine dayanılarak 

taşınmazın mülkiyetinin devrini mahkemelerden isteyebilir. Mahkemenin vereceği 

kesinleşmiş karara göre tapu sicil müdürlüğü tescili yapar. 

Satış vaadi tapu kütüğüne şerh verilmesinden itibaren 5 yıl içerisinde satışın yapılması 

gerekir. Bu süre içerisinde satış yapılmazsa satış vaadi şerhi kütükten tapu sicil 

müdürlüğünce resmen terkin edilebilir. Ancak, tapu harcını geciktirmesi nedeni ile resen 

terkini uygulama alanı bulunmamaktadır. Söz konusu sürenin geçmesi hâlinde malikin 

talebi üzerine tapu kütüğünden terkin yapılabilecektir. 

Satış vaadi şerhi vaadi lehtarı veya temsilcisinin talebi üzerine tapu kütüğünden terkin 

edilebilir. 

Satış Vaadi Örneği 

Kadıköy 1097. Nu.lı noterden alınan daha önce emlak komisyoncusu olan Begüm Yıldız’a 

verilen vekâletname ile İrem Bulut’la satış vaadi sözleşmesi yapılmıştır. 

İrem Bulut 80.000 YTL iki taşınmazı Fatih Özler’den satın almış. Tapu işlemlerini sonra 

gerçekleştirmek için Satış Vaadi Sözleşmesi düzenleyerek tapuya şerh koymak istemiş. 
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Şufa Hakkının Şerhi 

Şufa hakkı öncelikle satın alma hakkıdır. Yani, hak sahibine, taşınmazın satışı hâlinde, 

onu öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. 

Şufa Hakkının Kullanılma Süresi 

Şufa hakkını satışının yapıldığının öğrenilmesinde itibaren en geç bir ay, öğrenilmesi 

hâlinde on yıl içerisinde kullanılması gerekir. Sürenin geçmesi hâlinde bu hak 

kullanılmaz. Sözleşmeden doğan şufa hakkının kullanılması için, satışın sözleşmede 

belirtilen süre içerisinde yapılmış olması, süre belirtilmemiş ise satışın kütüğe şerh 

tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde yapılmış olması gerekir. 

 

 

 

Kanuni Şufa Hakkından Feragat 

Ortak mülkiyet olarak tasarrufu edilen taşınmazlarda paydaşlar kanuni şufa haklarından 

feragat edilebilmektedir. Ancak, ferağın geçerli olabilmesi için sözleşme tanzimi gerekir. 

Bu hâlde taşınmazdaki payın üçüncü bir kişiye satışı hâlinde diğer paydaşlar söz konusu 

feragat sebebi ile şufa hakkını kullanamayacaktır. 

İşin Mali Yönü 

İşleme konu taşınmazın emlak vergisi beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilen 

değeri üzerinden %03,6 tapu harcı, aynı değer üzerinden %06 damga vergisi şufa hakkı 

sahibince ödenir. 

Şufa hakkının kullanılarak taşınmazın mahkeme kararı ile edinilmesinde emlak vergisi 

beyan değerinden az olmamak üzere, beyan edilecek değeri üzerinden %012 tapu harcı, 

taşınmazı iktisap edenden tahsil edilir. 

Döner sermaye bedeli tahsil edilecektir. 
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 TAPUYA BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Taşınmazların kayıtlı olduğu sicillerin bütününe tapu denir. 

Tapu hizmetleri yılda 15 milyondan fazla insana hizmet sunan önemli bir sektördür. 

Bunun için de tapu ve kadastro teşkilatını iyi bilinmesi gerekir. Böylece işlerin hızlı bir 

şekilde yapılması sağlanır. 

 Tapu Ve Kadastro Teşkilatı 
 

 

Osmanlı'dan beri devlet bu işi kendi eliyle yürütür. Dünyanın en eski tapu belgeleri Tapu 

Kadastro Genel Müdürlüğünde saklıdır ve yoklama kayıtları, fermanlar o zamandan beri 

Osmanlı’nın tapuya ne kadar önem verdiğini gösterir. Tapulamayı daha çok vergi 

nedeniyle yapmışlardır. Tapu ve kadastro genel müdürlüğü teşkilatının kuruluşu olarak 

“Tapu Nizamnamesinin” yürürlüğe girdiği tarih olan 1847 yılı kabul edilmektedir. 

Cumhuriyet döneminden önce çıkarılan çeşitli kanun, nizamname, irade ve tebliğlerle 

teşkilat işlevini sürdürmüştür. Cumhuriyet sonrası 1341 (1925) tarihli 658 sayılı Tapu 

Müdüriyeti Umumiyesine bağlı bir kadastro teşkilatının kurulması kabul edilmiş, 1927 

yılında çıkarılan “Muvazenei Umumiye Kanunu ile de Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü bugünkü adını almıştır. 1951 tarih 5840 sayılı kanunla Adalet Bakanlığından 

alınarak, Başbakanlığa bağlanmış, daha sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 

bağlanmıştır. Bugün de görevini bu haliyle sürdürmektedir. 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
 

 

Müdürlük genel bütçe içinde ayrı bütçe ile yönetilen bir kamu kuruluşudur. Genel 

müdürlüğün görevi, tapu sicillerini oluşturarak düzenli tutulmasını sağlamak, taşınmazlara 

yönelik akit ve tescil işlemlerini gerçekleştirmek ve kadastro hizmetlerini yürütmektir. 

Genel müdürlük Ankara’da bulunmaktadır. Merkez teşkilatında Genel Müdür, Genel 

Müdür Yardımcılıkları ve çeşitli daire başkanlıkları bulunmaktadır. 

Taşra Teşkilatı Üçe ayrılır 

 

 
Bölge müdürlükleri: Bölgeleri dâhilindeki tapu sicil müdürlükleri ile kadastro 

müdürlüklerinin sevk ve idaresini yapar, tapu sicil müdürlüklerinin verdiği red kararlarını 

inceleyerek karara bağlar. 
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Tapu sicil müdürlükleri: bölgeleri içindeki taşınmazların akit ve tesciline ilişkin 

işlemleri yerine getirirler. Her ilçe bir tapu sicil müdürlüğü bölgesidir. İşlemlerin ve nüfus 

yoğunluğunun çok olduğu il ve ilçe merkezlerinde birden fazla tapu sicil müdürlüğü de 

olabilir. (İstanbul, Ankara gibi). Tapu sicil müdürlükleri bazı durumlar hariç, bölgeleri 

dışındaki taşınmazlara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapamazlar. Bu sebeple yapılacak 

müracaatların, taşınmazın kayıtlı olduğu yer tapu sicil müdürlüğüne yapılması 

gerekecektir. 

Kadastro müdürlükleri: medeni kanunda tapu sicil düzeninin kurulması için 

taşınmazların teknik ve hukuki durumlarını belirleyerek sicilleri oluşturmak, ayrıca tapu 

işlemlerine yönelik fen hizmetlerini yerine getirmektir. 

 Tapu Sicil Müdürlüğü Birimleri Şeması 

Tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemler taşınmazlara yönelik olmak üzere üç yönlüdür. 

 Tasarruf işlemleri 

 Teknik işlemlerin tescili 

 Bilgi verici işlemler 

 

 
 Tapu Sicil Müdürlüğünde İş Akışı 

 

 

Mal sahibi veya emlak komisyoncusu, tapu sicil müdürlüğüne geldiğinde işlemin 

yapılmasına bir engel var mı diye kayıtlara bakılır. İşlem yapılmazsa bu gerekçeleriyle 

açıklanır. Daha sonra müdür havale ederken başvuru fişi olarak adlandırılan bir belge 

üzerine havale eder. Bu belge başvuru tarihini, saatini başvuranın adını, hangi taşınmaz 

için müracaat edildiğini içerir. Sonuç olarak ilk önce kayda bakılır, eğer bir engel yoksa 

tapu harcı makbuzu verilir ve eğer sözleşmeye tabi işlem yapılacaksa bir resmi senet 

tanzim edilir. Bu da hazırlandıktan sonra işlem müdürü kontrol için gönderilir. 

İncelendikten sonra sözleşme taraflara okunur ve imza altına alınır. Servis ise yevmiye 

defterine kayıt eder. Yevmiye defterinden sonra arşive gider. Sözleşmeyi taraflara 

okuduktan sonra iki taraf rıza gösterirse sözleşme akit altına alınır. Artık işlem 

tamamlandıktan sonra yevmiye defterine kayıt edilir. Bu deftere kayıt edildikten sonra 

tescili yapılır. Bundan sonra tapu senedi verilir. Bu daire içinde olay devam eder. Arşivde 

yeniden bir düzenleme vardır. Müdür veya görevlendirdiği memurlardan biri tarafından 

işlem kontrol edilir. Sonrada arşivde bu evrak saklanır. 
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Mal sahibi veya Emlak komisyoncusunun işlemler anında bulunması gerekli aşamalar: 

 Müracaat aşaması 

 Akit alımı aşaması 

İşlem sonucu gerekli belgelerin verilmesi aşaması, Bunun dışında arşivleme tapunun 

kendi iç işlemidir. Servis memuru muameleyi hazırlarken vereceği bazı belgeler olabilir. 

Akitli sözleşmeler: Resmi senet adı verilen tarafların karşılıklı olarak iradelerini 

bildirerek yaptıkları sözleşmeler akitli sözleşmelerdir. Taraflar karşılıklı borç ve 

yükümlülük altına girerler. Tek taraflı işlemler, akitsiz sözleşmelerdir. 

Şemadaki iş akımını inceleyecek olursak, 

Müracaat (İstemde Bulunma) 

Taşınmazın kayıtlı olduğu yer tapu sicil müdürlüğüne ilgili kişi veya temsilcisi tarafından 

yapılır. Müracaat edilecek ilk yetkili genelde tapu sicil müdürüdür. Tapu sicil müdürü 

kendisine talepte bulunan ilgili, işlemin yerine getirilmesi mümkünse, talebi başvuru fişi 

üzerinde servisteki ilgili memura havale edecektir. Tapu sicil müdürlüklerine yapılan 

talepler, hiçbir kayıt ve şarta tabi tutulamaz. Örneğin satış talebinde bulunan malik, 

taşınmazın mülkiyetinin, işlemi yapılmasından belli bir süre sonra alıcıya geçmesini 

isteyemez. Bu konudaki tek istisna hali, rücu şartı ile yapılan bağışlardır. 

 

 
Serviste işlemin yerine getirilmesi 

İlgili memur kendisine havale geldiğinde, saat ve dakikasını yazmak sureti ile başvuru 

fişini doldurur. (Bu husus müdür tarafından belirlenebilir). Taşınmazın işleme mani bir 

halinin olup olmadığını araştırır, evrakı inceler. Mani bir hal yok ve evraklar işleme yeterli 

ise, ilgilisince bildirilen bedel üzerinden tapu harçlarını tahakkuk ettirerek, tahsilini sağlar. 

Tapu harçlarının tahsil edildiğine dair evraklar ve işlemle ilgili bilgiler tamam olduğunda, 

müsaitse hemen resmi senedi tanzim ederek, tapu sicil müdürünün tesciline sunar. Resmi 

senede tarafların kimlik bilgileri ve ikamet adresleri yazılarak fotoğrafları yapıştırılır. 

Müdürün tetkikinden sonra, resmi senet müdürün huzurunda ilgili memur veya taraflarca 

okunmak ve imzalanmak sureti ile akit alınır. İşlerin yoğun olması halinde ilgili memur 

başvuru fişi üzerinde akdin alınacağı saati yazarak, akit belirlenen bu saatte alınır. 
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Yevmiye defterine kayıt 

Düzenlenen resmi senet okunup imzaların alınmasından sonra, işlem yevmiye defterine 

saat ve dakikası belirtilmek sureti ile kaydedilir. 

Tescil 

Yevmiye defterine kaydı yapılan işlem, bu defterden aldığı tarih ve yevmiye numarası ile 

işleme konu taşınmazın kayıtlı olduğu tapu kütüğü sahifesi üzerinde tescili yapılır. 

Tescilden sonra düzenlenen tapu senedi, üzerine yevmiye tarih numarası yazılmak sureti 

ile tasdik edilerek ilgiliye verilir. 

Arşivleme 

Yapılan tescil, müdür tarafından kontrol edilerek, işleme ait evraklar arşivlenmek üzere 

tapu arşivine gönderilir. Arşiv memuru, işleme ait evrakları, işleme konu taşınmazın kütük 

dosyasına bırakmak sureti ile arşivlenmesini sağlar. 

Tapu Sicil Müdürlüğünde Tutulan Siciller 

Tapu sicil müdürlüklerinde, hepsinin ayrı ayrı görev ve önemi olan, birbirini tamamlayıcı 

nitelikte çeşitli defterler tutulur. Bu defterlerin bütününe birden tapu sicili denir. Tapu 

dairesinde tutulan defterlerin en önemlisi tapu kütüğüdür. 

Bunlar önemleri itibarı ile 

 Ana (Asli) siciller 

 Yardımcı siciller 

 Diğer siciller 

Ana Siciller 

Ana sicil defterleri şunlardır: 

 Tapu kütüğü 

 Kat mülkiyeti kütüğü 

 Yevmiye defteri 

 Resmi belgeler 

 Tapu kütüğü 

Tapu sicil müdürlüklerinde tutulan defterlerin en önemlisidir. Kadastrosu yapılan yerlerde 

taşınmazların üzerine kaydedildiği, bunların hukuki durumlarını gösterir ve üzerinde 

tescillerin yapıldığı defterlerdir. Taşınmazların her biri için, tapu kütüğünün karışıklıklı 
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bir sayfası ayrılmıştır. Bu sayfalarda taşınmazın teknik ve hukuki durumuna ait bilgilerin 

yer aldığı özel bölümler yer almaktadır. 

Tapu kütükleri esas itibari ile dört bölümden oluşur: 

 Birinci bölüm: taşınmazların teknik bilgileri, malikin adı soyadı 

 İkinci bölüm: mülkiyet, irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyet ve şerhler 

 Üçüncü bölüm: açıklayıcı bilgilerin kaydedildiği beyanlar 

 Dördüncü bölüm: ipotek (rehin hakkı) yer almaktadır. 

 

 
Kat Mülkiyet Kütüğü 

634 sayılı kat mülkiyeti kanunu gereğince kat mülkiyetine çevrilen taşınmazlar için 

tutulan defterlerdir. Kat mülkiyetine çevrilmiş taşınmazlarda, her bir bağımsız bölüm 

müstakil bir sayfaya kaydedilir. İşlemi ve tutuluşşekli tapu kütüğü gibidir. 

Yevmiye Defteri 

Yevmiye defterler, tapu kütüğüne tescilli hakların sırasını gösterir. Tapu kütüğüne 

yapılacak tesciller, bu defterden alacaklı numara ile kütüğü kaydedilir. Tapu işlemleri her 

şeyiyle tamam olması halinde saat ve dakikası yazılmak sureti ile yevmiye defterine 

kaydedilir. Yevmiye defteri yıl itibari ile tutulmakta, her yılın ilk gününden başlamak 

sureti ile son gününe kadar yapılan tüm tapu işlemleri, bir numaradan başlayıp, birbirini 

takip eden numaralarla bu deftere kaydedilmektedir. 

Resmi Belgeler 

Tapu sicil müdürlüklerinde işlemlerin dayanağı olan belgedir. Her işlem buna dayanarak 

olan belgelerle yapılabilir. Vekâletnameler, resmi senet, veraset belgesi gibi çeşitli türde 

olabilir. Bu belgeler işlem sonrasında tapu kütüğü dosyalarına konularak arşivde 

saklanmaktadır. 

Yardımcı Siciller 

Yardımcı defterler şunlardır: 

 Aziller sicili 

 Düzeltmeler sicili 

 Mal sahipleri sicili 

 Kamu orta malları sicili 
 

 
 

http://www.uzemmoreenstitu.com/


Sayfa 75 

 More Payroll Uzaktan Öğretim Hiz. 
www.uzemmoreenstitu.com 

 

 

 

 

Aziller Sicili 

Vekâletname verinin, vekili azletmesi halinde, buna ilişkin yazılı talebin kaydedildiği 

defterdir. Azil talebinin bu deftere kaydından sonra azledilen vekilin tapu sicil 

müdürlüğünde, azle ilişkin işlemi yapabilmesi veya yeniden temsile yetki verilmedikçe, 

azledeni temsil etmesi mümkün değildir. Bu özelliği nedeniyle vekilin, tapu işlemlerinde 

bu deftere görevli memurlarca sıkça müracaat edilir. 

Düzeltmeler sicili 

Tapu sicil müdürlüğünce yapılan yanlışlıkların düzeltilmesinde kullanılır. 

Mal sahipleri sicili 

Tapu sicil müdürlüğünün bölgesi içindeki taşınmaz maliklerinin adlarının soyadının baş 

harfine göre gösterildiği defterdir. 

Kamu orta malları sicili 

Mera, yaylak, kışlak gibi kamu orta malları bu sicile yazılır. Bu malların hangi belediyeye 

veya köye ait olduğu gösterilir. 

 

 
Diğer Siciller 

 Diğer defterler şunlardır: 

 Tablo mahzen defteri 

 Yazışma defteri 

 İdari sınırlar kayıt defteri 

Tablo mahzen defteri 

Tapu sicil müdürlüğünde bulunan bütün tapu kütükleri, zabıt defterleri, yevmiye 

defterleri, resmi senet ciltleri ile yardımcı siciller bu deftere kaydedilmektedir. 

Yazışma defteri 

Tapu sicil müdürlüğüne gelen ve müdürlükçe gönderilen evrakın yazıldığı defterdir 

İdari sınırlar kayıt defteri 

Yetkili mercilerce, karara bağlanan idari sınırlarla ilgili kararlar ve köy sınırları bu deftere 

yazılmaktadır. 
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İşlemlerin Tapu Sicil Müdürlüğünce Reddi 

İşlemin reddi: 

Tapu sicil müdürü kendisine yapılan tüm başvuruları olumlu ya da olumsuz 

sonuçlandırmak zorundadır. Ancak, talep edilen işlem, herhangi bir nedenle 

sonuçlandırılamıyorsa, o taktirde gerekçesi yazılmak suretiyle işlem reddedilir. 

Ret kararına karşı itiraz yolları: 

Bu ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren 30 gün içinde bağlı bulunulan Bölge 

müdürlüğüne (tapu sicil müdürlüğü) itiraz hakkı doğar. Bölge müdürlüğünün, bu kararı 

bozması durumunda, işlem sonuçlandırılır. Ret kararının Bölge müdürlüğünce de 

onaylanması halinde, ilgilisinin 30 gün içinde tapu kadastro genel müdürlüğüne itiraz 

hakkı doğar. Tapu kadastro genel müdürlüğünün ret kararını onaylanması halinde, adli 

yargıda dava açma hakkı doğar. 

Tapu İşlemlerinde Temsil 

İlgililerin tapu işlemlerini yapmak için, tapu sicil müdürlüğüne bizzat müracaatları 

zorunlu değildir. Kendilerinin tayin ettikleri veya kendilerine kanunen tayin edilen 

temsilcileri vasıtasıyla da tapu işlemleri yapılabilecektir. Kişi ya temsilcisini kendisi seçer, 

veya kişiye bazı hallerde kanuni temsilciler atanır. Tapu işlemlerinde temsil iki şekilde 

olur: 

 Kanuni temsilciler 

 İradi temsil (vekâletname) 

Kanuni Temsilciler 

Kanuni temsil, bir kişinin, 

 Yaş küçüklüğü 

 Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 

 Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü 

yönetim, 

 Bir sene ve daha fazla süre ile özgürlüğü bağlayıcı ceza 

 Kendi isteği ile hacir(kısıtlama) altına alınma sebeplerinden birisi ile, kısıtlaması 

sonucu, her türlü hukuki tasarrufta bulunabilmesi için, ona yasal olarak bir 

temsilcinin tayin edilmesidir. 
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Kanuni temsilciler şunlardır: 

 Velinin taşınmaz tasarrufları 

 Vasinin taşınmaz tasarrufları 

 Kayyımın (hususi vasi) tapu işlemleri 

 Kanuni müşavirin (danışman) tapu işlemleri 

Velinin Taşınmaz Tasarrufları 

Yaşı küçüğü anne ve babası temsil eder, evlat edinilmişse evlat edinen kişi temsil eder. 

Velayet, küçük yaştaki çocuğun, ana babası tarafından korunup gözetilmesi ve her türlü 

hukuki tasarrufta temsil edilmesidir. Evlilik birliğinin devamı sonrasında velayet anne 

babanın birlikte kullandıkları bir haktır. Anne babadan birinin ölümü halinde velayet 

hakkı sağ kalana ve boşanma halinde ise, mahkemece tayin edilen kişiye aittir. Taşınmaz 

tasarrufunda ise, velayet altındaki bir çocuğun malının alınıp, satılması velileri veya velisi 

tarafından yapılır. 

Velinin hiç yapamayacağı işlemler şunlardır: 

 Yaşı küçüğün taşınmazının bağışlanması veya vakfedilmesi 

 Yaşı küçüğün taşınmazının üçüncü bir kişinin borcu için ipotek edilmesi 

Yukarıdaki işlemler yaşı küçük adına velisi tarafından yapılması kanunen yasaklanmıştır. 

Bunların mahkeme izniyle yapılması da mümkün değildir. 

Vasinin Taşınmaz Tasarrufları 

Vasi, küçüğün veya mahcurun şahsını koruyan, mallarını idare eden ve muamelelerde onu 

temsil eden kişidir. Vesayet, velisi bulunmayan küçüklerle, medeni kanunda belirtilen 

sebeplerin varlığı halinde, reşit olan kimselerin temsilini sağlayan, kanuni bir temsil 

şeklidir. Velayet, sadece küçükler için söz konusu iken, vesayet, küçükler yasada hacir 

edilmiş (kısıtlamış) reşitlerin de tabi olduğu bir müessesedir. 

Reşit olan bir kimseye vasi tayinini gerektiren haller şunlardır: 

 Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 

 İsraf, kötü hayat sürme, kötü idare, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı 

 Bir yıl veya daha çok hürriyet bağlayıcı bir ceza ile mahkum olma, 

İhtiyarlık, tecrübesizlik ve sakatlığı sebebiyle işlerini bizzat görememe Vasi tayinine 

yetkili makam, kedisine vasi tayini yapılacak kişinin ikametgâhının bulunduğu yer sulh 

hukuk mahkemesidir. Vasi tayini halinde, bu durumun ilgili mahkeme veya savcılıkça 

bildirilmesi üzerine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine kayıt yapılarak, vesayet altına 
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alınan kişinin taşınmazını tasarruf etmesi önlenir. Vasi kural olarak 2 yıl için 

atanmaktadır. 

Sulh mahkemesi bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir. Vasinin tapu işlem talebinde 

görev süresinin devam edip etmediği tapu sicil müdürlüğünce aranacak bir husustur. 

Hâkimin iznini gerektiren işlemleri: Vasi, vesayeti altındaki kişinin taşınmazları üzerinde 

alım, satım, ayni bir hakkın tesisi (ipotek,terkini) , üç yıl veya daha fazla süreli kiralama, 

mal rejimi sözleşmesi, miras taksimi, miras payının devri, ölünceye kadar bakma akdi gibi 

işlemlerinde, sulh hukuk mahkemesinin iznini almalıdır. İzne dair mahkeme kararının 

işlemden önce tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir. 

 Mahkemenin tasdikini gerektiren işlemler: 

Vesayet altındaki kişinin taşınmazı pazarlık yolu ile satılacaksa, sulh hukuk 

mahkemesinin, vasinin satışı yapmaya yetkili kılındığına dair izni ile, asliye hukuk 

mahkemesince tasdik edildiğine dair kararın, işlemden önce tapu sicil müdürlüğüne 

verilmesi gerekir. Bu halde satış, müdürlüğünce tanzim edilecek olan resmi senet 

gereğince yapılacaktır. 

Ölünceye kadar bakma akitlerinde de işlemden önce, buna dair sulh hukuk mahkemesinin 

vasiye izni ve asliye hukuk mahkemesinin bunu tasdikine dair karar, ibraz edilmelidir. 

Vesayet altındaki kişi ile vasi arasında sözleşme yapılması Vasinin hiç yapamayacağı 

işlemler: Vesayet altındaki kişinin taşınmazının vakfedilmesi veya bağışlanması ile 

kendisi veya üçüncü bir kişinin borcundan dolayı taşınmazın ipotek edilmesidir. 

 Kayyımın (hususi vasi) Tapu İşlemleri 

Bir kimsenin malının idaresi veya belli bir işin yapılması için, o kimseye tayin edilen 

kanuni temsilcisi kayyımdır. Kayyımın veli ve vasi gibi genel anlamda bir temsil yetkisi 

olmayıp, yetkisi sadece belli bir işin görülmesi veya bir malın yönetilmesi ile sınırlı 

olmaktadır. Kayyım tayinine yetkili makam, sulh hukuk mahkemesidir. 

Örneğin bir tapu işlemi yapmak üzere kayyım atanmış ise, yapılacak işlemi gösteren karar 

ile birlikte işlemi bizzat yapabilir. Kayyımın kendisi temsilci olduğundan vekâleten işlem 

yaptıramaz. Kendisine kayyım tayin edilenler, gerçek kişiler olabileceği gibi, tüzel kişiler 

de olabilir. 
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Kayyım tayinini gerektiren haller şunlardır: 

 Ergin (reşit) olan bir kimse, hastalık veya başka bir yerde bulunmak veya bunlara 

benzer nedenlerden birisiyle, acele bir işin kendisi görebilecek veya bir temsilci 

(vekil) atayabilecek durumda değilse, 

 Yapılacak işlemde, kanuni temsilci (vasi,veli) ile, küçüğü veya kısıtlının (hacir) 

menfaatleri çatışıyorsa, 

 Kanuni temsilcinin işlemi yapmaya engel bir hali ortaya çıkarsa. Kayyımın tapu 

işlemlerinde, Medeni Kanunun vasiye ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. 

 

 
Kanuni Müşavirin ( yasal danışman) Tapu İşlemleri 

Kanuni müşavir, kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından 

fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye bazı işlemlerde kendi görüşünü de 

almak koşulu ile atanan kişidir. Örneğin, kendisine miras yolu ile bir otel intikal eden yaşlı bir 

kişinin, otel işletme konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmaması halinde, kendi çıkarları 

açısından ona yasal bir danışman tayin edilmesi gerekebilir. Taşınmazların alım, satımı, rehin 

edilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak tesis edilmesi veya bağışlama yapılması 

halinde, yasal danışmanın da görüşü alınarak işlem yapılabilir. Yasal danışman, vasi veya 

kayyım gibi temsil ettiği kişi adına doğrudan işlem yapamaz. Bir kimseye yasal danışman 

tayin edilmiş ve o kişi de taşınmaz tasarrufunda bulunmak isterse, işleme kendisi ile birlikte 

yasal danışmanın da katılması gerekir. 

 

 
İradi Temsil (vekâlet) 

Vekâlet tapu dairelerinde en çok karşılaşılan temsil yoludur. Vekâlet: bir kişinin 

yapılmasını istediği işleri ve bu işte kendisini temsil edecek kişiyi gösteren bir temsil 

şeklidir. Verilen belgeye de vekâletname denir. Vekâletnamede iki kişi vardır: 

Müvekkil: herhangi bir işlem için, başka birisine kendisini temsil hususunda yetki veren 

kişidir. 

Vekil: vekâletnamede belirtilen işleri yapmaya, vekâletname veren tarafından yetkili 

kılınan kimsedir. Vekâlet yoluyla temsil sadece gerçek kişiler arasında söz konusu olup, 

tüzel kişiler bunu temsilcileri vasıtasıyla kullanırlar. Tüzel kişiliğin temsilcisi gerçek 

kişiler olacağından, bunların da vekâlet yoluyla temsilleri mümkün olmaktadır. Noter ile 

Türkiye dışında Türk elçilik veya konsolosluklar, vekâletname tanzimine yetkili 

mercilerdir. Vekâletname yabancı ülkenin bu işlere yetkili makamı tarafından tanzim 
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edilmiş ise; vekâletin aslına uygun olarak Türkçeye çevrilerek onaylanması ve üzerinde 

Fransızca APOSTİLLE tasdikinin olması gerekir. Yabancı makamlarca usulüne uygun 

olarak düzenlenen vekâletnamede Apostille şerhi yok ise, vekâletname o ülkede bulunan 

Türk Konsolosluğunca ayrıca onaylanır. 

 Vekâletnamelerde Gerekli Hususlar Şunlardır: 

 Yetkili makamlarda düzenlenmiş olmalıdır. 

 Düzenleme şeklinde olmalıdır. 

 Vekâlet verenin fotoğrafı bulunmalıdır. 

 Kimlik tespitinin nüfus cüzdanı veya pasaport ile yapılmış olması gerekir. 

İşleme yetkisinin tam olması gerekir: Vekilin, vekâlet veren adına tapuda işlem 

yapabilmesi için işleme ait yetkinin vekâletnamede açıkça yer alması gerekir. Bunun 

anlamı, vekâlet veren vekilden neyi yapmasını istiyorsa, onu açıkça belirtmelidir. 

Genel anlamda vekilin tapu sicil müdürlüğündeki tüm işleri yapmaya yetkilidir şeklinde 

yer alan kelimeye dayanak, her iş yerine hiçbir işi yapamayacağı görülecektir. Eğer taksim 

için vekâlet verilmişse, buna dayanarak satış yapamaz gibi. Vekâlet genel olabileceği gibi 

özel ve hatta daha da özel olabilir. Genel vekâlete örnek T.C. hudutları dâhilindeki 

taşınmazları satmaya, Özel vekalete örnek “Adana ili, Ceyhan ilçesi, Muradiye köyü/mah” 

belirtilerek, daha özel vekalet ise yukarıdakinin yanında ada, pafta ve parsel numarasının 

yanında kapı numarası da vekâlete yazılırsa, bu durumda vekil sadece o taşınmaz için 

işlem yapabilir. Mevcut vekâletname taşınmazın alınmasından önce tanzim edilmiş ise, 

vekâletnamede belirtilen tarihten sonra edinilen taşınmazlar hakkında işlem yapması 

mümkün değildir. İş sahibi eğer yeni iktisap(kazanım) ettiği gayrimenkuller hakkında da 

vekili yetkilendirmek istiyorsa “gerek adıma kayıtlı ve gerekse bundan sonra edineceğim 

taşınmazlarımı satmaya, rehin vermeye vs.” şeklinde bir yetkin olması gerekir. 

Şekli noksanlıkların olmaması(imza, tarih, mühür vb.) çıkıntı ve düzeltmeler varsa noter 

imzası ve mührüyle onanması, ayrıca suret vekâletnamelerde, tanzim eden makam 

tarafından alıkonulan aslının aynı olduğunun belirtilmesi gerekir. 

Vekilin vekâletteki yetkileri başkasına devretmesi halinde devrin tevkil(vekil etme) 

yetkisinin yanında devredeceği yetkileri, kendisine verilen yetkilerle sınırlı olarak  

vekâlete açıkça yazdırmalıdır. Tapu sicil müdürlüğü ayrıca dayanak olan vekâletnamenin 

de birazını isteyecektir. 

Vekâletname şartlı da verilebilir. Bu durumda vekil vekâletnamedeki şartlara uyarak 

tapuda işlem yapabilir. Örneğin taşınmazın kime ve ne kadar fiyata satılacağı belirtilebilir. 
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Vekâletname birden fazla kişi de vekil tayin edilebilmektedir. Ancak bu halde, vekillerin 

temsil yetkilerinin, birlikte veya ayrı ayrı kullanılacağı hususunun vekâletnamede 

belirtilmesi gerekir. Bu husus belirtilmemişse, tüm vekillerin, temsile yetkili oldukları 

anlaşılır. Temsil yetkisinin ayrı ayrı kullanılacağının vekâletnamede belirtilmiş olmasının, 

vekillerin birlikte bu yetkiyi kullanmaları engel olunabilir. 

İşleme konu taşınmaz belirtilmişse, taşınmazın ada, parsel, mahalle, köy gibi bilgilerinin 

açık ve anlaşılır olması gerekir. 

Vekâletnamenin Sona Ermesi: 

 Vekaletname bilirli bir iş için verilmişse, o  işin  tamamlanması  veya  belirli bir 

süreyi kapsıyorsa, sürenin dolması ile, 

 Vekil veya müvekkilin ölümü, hacir altına alınması, iflası veya gaipliğine karar 

verilmesi ile, 

 Vekilin bu görevinden istifa etmesi ile 

sona erer. 

Vekalet verenin vekili azletmesi: Azil ihbarı, herhangi bir şekil şartına tabi değil ise de 

tapuda yapılacak her türlü talep yazılı şekilde(dilekçe, mektup, telgraf, noterden) 

olmalıdır. 

 

 
 Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaza Yönelik İşlemleri 

Kişiler, hukuk düzeninin tanıdığı hakların sahibi ve tarafı olabilen gerçek ya da farazi 

varlıklardır. Kişiler gerçek kişiler olan insanlar ve gerçekte var olmamasına rağmen hukuk 

düzenince varsayılan tüzel kişiler şeklinde iki gruba ayrılır. 

Gerçek Kişiler 

Yaşına, milliyetine, ırkına, sağlık ve akıl durumuna, mali gücüne, kan bağına 

bakılmaksızın bütün insanlar gerçek kişidir. Tapu sicil müdürlüğüne herhangi biri işlem 

için, gerçek kişinin kendisi veya temsilcisi talepte bulunabilir. Talep kimden gelirse 

gelsin, talep sahibinin tapu sicil müdürlüğüne ibraz edeceği belgelerin başında, kimliği 

hakkında bilgi verebilecek bir belgenin ibrazı gerekmektedir. Tapu işlemlerinde ibraz 

edilecek bu belge, kişinin nüfus cüzdanı, pasaportu, avukatlarda avukatlık kimlik kartıdır. 

Tapu sicil müdürlüğü talep sahibinin gerçekten hak sahibi olup olmadığını, ibraz edilen 

nüfus bilgileri ile mevcut kayıtların karşılaştırılması ile araştırılacağından oto 

ehliyetnamesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartları gibi belgeler işleme kabul 

edilmemektedir. 
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Ancak noterden tasdikli fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı kayıt sureti ile işlem 

yapılabilmektedir. Talep sahibi temsilcisi ise; temsile ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş 

belgenin ayrıca ibrazı gerekir (vekâletname, vasi kararı vb. ) Yaşı küçük adına talep velisi 

tarafından yapılıyorsa, yaşı küçüğün nüfus hüviyet cüzdanı ayrıca verilmelidir. 

İşleme Yeterlilik 

Tapu sicil müdürlüğünde istemde bulunacakların hak sahibi olması yanında medeni 

haklarını kullanma yeterliliğine de sahip bulunmaları gerekecektir. 

Hak sahibi olmak Tapu siciline göre hak sahibi olan kişiler (malik, ipotek alacaklısı, şerh 

lehtarı gibi ) istemde bulunabilir. Sicilden önce hak sahibi olmuşsa (örn. miras, cebri satış 

gibi ) bu halde istemde bulunmak için bu hususun ayrıca belgelenmesi gerekecektir. 

Medeni Haklarını Kullanma Yeterliliğine Sahip Olmak 

Medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olmak için aşağıdaki hususların bulunması 

gerekecektir. 

Mümeyyiz olmak (Temyiz kudretine sahip bulunmak) Bu hal, kişinin yaptığı işlemi 

önceden bilmesi, anlayabilmesi hususunda zihni bir yeteneğe sahip olması halidir. Medeni 

kanuna göre mümeyyizlik yaşı 15 yaşın doldurulmasıdır. Yaşının küçüklüğü veya akıl 

hastalığı, akıl zayıflılığı veya sarhoşluk ve bunlara benzer sebeplerden birisi ile makul 

surette hareket etme iktidarından yoksun bulunmayan kanunen mümeyyiz sayılmaktadır. 

b) Reşit olmak Kişinin medeni haklarını kullanması için belli bir yaşı doldurmuş olması 

gerekir. Kanunen bu yaş 18’dir. Bu yaştan önce kişi evlenmekle veya mahkeme kararı ile 

reşit olabilmektedir. 

c) Bir yıldan daha fazla süreli özgürlüğü bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak Bu 

kişiler ceza müddetleri boyunca tapu işlemi yapamazlar. Ayrıca vekâletname ile de temsil 

edemezler, bu süre içerisinde bu kişileri mahkemece tayin edilecek vasileri temsil 

edecektir. Temsil için cezanın kesinleşmiş olması gerekecektir. Bu durumun varlığının 

tespiti halinde tapu sicil müdürlüğü cezanın kesinleşip kesinleşmediğini bir yazı ile ilgili 

cumhuriyet savcılığına soracak, alınacak cevaba göre işlemi yönlendirecektir. 

Tapu İşlemlerinde Doktor Raporu İsteme Hali 

Tapu sicil müdürünün, talepte bulunanın medeni haklarını kullanması (fiil ehliyeti) 

hususunda şüpheye düşerse, konuyla ilgili hükümet tabipliğinden rapor isteyebileceği 

Tapu sicil tüzüğünde belirtilmekte olup, ayrıca Medeni Kanununda akıl hastalığı ve akıl 
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zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine mahkemece karar 

verileceği hükmü yer almıştır. 

Yüksek Sağlık Şurasının 2003 yılı tavsiye kararında, yalnızca yapılacak hukuki işlemle 

ilgili olarak, işlemin yapıldığı anda kişinin işlem yapma ehliyeti veya akli melekesinin 

yerinde olmadığından ciddi şüphe duyulması veya bu yolda bir iddia, ihbar ve şikâyetin 

olması halinde tabip raporu isteneceği, tabibin gerek görürse ilgili uzmana sevk yaparak 

uzman tarafından rapor tanzimini isteyebileceği, 65 yaşın üstünde herkesten bile istisna 

rapor istenmesinin doğru olmadığı belirtilmiştir. Tapu sicil müdürü sadece tereddüt veya 

bu yolda ihbar iddia ve şikâyet halinde hükümet tabipliğine sevk yapacağına göre, söz 

konusu hallerin varlığının takdir ve tespiti de hükümet tabipliğine ait olacaktır. 

 

 
Evlilikte Eşlerin Taşınmaz Tasarrufları 

Yeni Medeni Kanun, eşlerin taşınmaz tasarruflarında bazı yenilik ve sınırlamalar 

getirmiştir. Tapu sicil tatbikatını önemli şekilde etkileyecek olan bu değişiklikler 

şunlardır: 

Edinilmiş Malların Tasarrufu: Medeni Kanuna göre, edinilmiş mallara katılma rejimini 

yasal mal rejimi olarak kabul etmiştir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde her eş, yasal 

sınırlar içerisinde kişisel malları ile edinilmiş malları yönetme, bunlardan yararlanma ve 

bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Bu nedenle eşlerin adlarına kayıtlı 

olan taşınmazlarını tasarrufu için (satış, ipotek, trampa vb.) bazı istisnalar dışında diğer 

eşin rızasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Malik eş taşınmazları ile ilgili tapu işlemlerini 

serbestçe yapabilecektir. 

Eşlerin Taşınmaz Tasarruflarının Sınırlandırılması: Medeni Kanunu bazı durumlarda 

eşlerin taşınmaz mal tasarrufuna sınırlama getirmiştir. Bunlar: 

Aile Konutu Üzerindeki Tasarruflar: Eşlerin aile konutu üzerinde tek başlarına hukuki 

işlem yapmaları yasaklanmıştır. Taşınmaza yönelik işlemlerde diğer eşin açık rızasının 

sağlanabilmesi, tapu kütüğüne bu yönde şerhin verilmiş olması gerekir. Tapu kütüğünde 

şerh olmaması halinde malik eşin yapacağı tasarruflardan mülkiyet veya bir başka ayni 

hak kazanan üçüncü kişilerin bu hakları korunacaktır. Mesela üzerinde aile konutu 

olduğuna dair şerh olmayan bir taşınmaz malik eş tarafından üçüncü bir kişiye satılmışsa, 

tapu kütüğünde aile konutu şerhi olmadığı için, taşınmazı satın alan kişinin iyi niyetli 

olması halinde mülkiyet hakkı korunacaktır. Ancak satın alan tapu kütüğünde şerh olmasa 

dahi, satın aldığı taşınmazın aile konutu olduğunu biliyor veya bilmek durumundaysa 

(satın alanın satıcının yakın akrabası olması gibi) bu taktirde malik olmayan eş kaydın 
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iptalini mahkemeden talep edebilecektir. Aynı durum taşınmazın devir ve üzerine hak 

tesisine ilişkin tasarruflar (ipotek, bağış) içinde söz konusu olacaktır. Bu durumun tespiti 

ve takdiri dava açılmış olması halinde ilgili mahkemeye ait olacaktır. 

Taşınmaza yönelik işlemler 

Aile konutunun kira ile sağlanarak tapu kütüğüne şerh verilmiş olması ve tapu kütüğüne aile 

konutu olarak şerh verilmiş taşınmazın malik eş tarafından tasarrufu halinde söz konusudur. 

Üçüncü kişiye ait taşınmaz üzerinde aile konutuna yönelik kira şerhi verilmişse bu şerhin 

süresinden önce terkini her iki eşin birlikte talebi veya diğer eşin noterden işleme rızasına dair 

beyanı ile söz konusu olacaktır. Kira sözleşmesinin tarafı olan eşin tek taraflı beyanı 

süresinden önce kira şerhinin terkini için yeterli olmayacaktır. Kira şerhinde belirtilen sürenin 

dolması halinde; malikin veya sözleşme tarafı eşin talebi ile kira şerhinin terkini 

yapılabilecektir. Aile konutu olarak tapu kütüğüne şerh verilmiş taşınmazın maliki olan eşin, 

maliki olduğu taşınmazı diğer eşin açık rızası olmadan devretmesi (satış, bağış, trampa vb.) 

veya üzerine hak tesis etmesi (ipotek, irtifak, kira vb.) mümkün bulunmamaktadır. 

Malik olmayan eşin işleme rızası, işlem sırasında düzenlenecek resmi senet veya tescil istem 

belgesine beyanda bulunması ya da bu konuda noterden düzenlenecek beyanın ibrazı şeklinde 

olacaktır. 

Malik eşin tasarruf yetkisinin mahkemece sınırlanması: Medeni Kanunla ailenin ekonomik 

varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine 

getirilmesinin gerektirdiği ölçüde eşlerden birisinin istemi ile, mahkemece belirlenen 

taşınmazlarda malik eşin tasarruf yetkisi kaldırabilmektedir. Mahkemece tapu sicil 

müdürlüğüne bildirilmesi halinde tapu kütüğüne bu husus da şerh verilecektir. Tedbir niteliği 

taşıyan böyle bir kararın kesinleşme şartı da söz konusu olmayacaktır. Bu halde tasarruf 

yetkisi kısıtlanan malik eşin taşınmazı tek başına tasarrufu mümkün olmayıp tasarruf diğer 

eşin rızası ile yapılabilecektir. Taşınmaz tasarrufu kısıtlanan eşin vesayeti gerektiren genel bir 

kısıtlılık hali söz konusu olmayıp sadece bazı hallerde, malik eşin mahkemece belirlenecek 

taşınmazları ile sınırlı bir kısıtlama söz konusudur. Bu kısıtlama ile taşınmaz tasarrufu diğer 

eşin rızasına bağlı kılınmaktadır. Tasarrufu kısıtlanan eşin, mahkemece belirlenen ve kütüğe 

şerh edilen taşınmazları dışındaki taşınmazlarının tasarrufunda bu nedenle bir kısıtlılık söz 

konusu olmayacaktır. Bu hususun takdir ve tespiti de tamamen mahkemeye aittir. 

Paylı mülkiyet konusu taşınmazlar Medeni Kanuna göre; Aksine anlaşma olmadıkça eşlerden 

her biri diğerinin rızasını almadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta 

bulunamamaktadır. Tapu sicil müdürlüğü paylı mülkiyet halindeki taşınmazların tasarruf 

taleplerinde, evlilik durumunu nüfustan alınacak kayıt örneğinden tespit edecek, bunun 

belirlenmesi halinde, tasarruf için, diğer eşin rızasını arayacaktır. Eşlerin sadece kendilerinin 
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diğer üçüncü kişilerle paylı olarak malik oldukları taşınmazlardaki paylarının tasarrufunda 

böyle bir rızaya ihtiyaç olmadığı olmayacaktır. Yüzlerce pay maliki olan tapu kayıtları 

düşünüldüğünde, tapu sicil müdürlüğünün bu durumu tespit ve uygulaması, teknik açıdan da 

mümkün olamayacaktır. 

Şerh Verme Ve Terkini 

Şerh Verme 

Kazanılan ve bağlayıcı özellikte olan hukuki hakların ve hükümlerin tapudaki defter ve 

kütüğe yazılması, tescil edilmesine şerh denir. Aile konutu şerhi verilebilmesi için öncelikle 

evliliğin devam ettiğinin yeni tarihli nüfus kaydı ile belgelenmesi gerekecektir. Malik eşin 

veya her iki eşin birlikte müracaatı halinde aile konutu şerhi için evliliğin sürdüğünün 

belgelenmesi yeterli olacaktır. Malik olmayan eşin şerh talebinde nüfus kaydının yanında 

muhtarlıktan alınmış aile konutuna ilişkin bir belgenin de ibrazı gerekmektedir. Verilecek 

belgelerde taşınmazın tapu kaydı bilgileri ve aile konutu olduğu hususu yer almalıdır. Aile 

konutunun tapu kaydına uygunluğu yönünden istenmesi halinde kadastro müdürlüklerince de 

tespit yapılabilmektedir. Üçüncü kişiye ait taşınmaz üzerine aile konutu şerhi 

verilememektedir. Ancak üçüncü kişiye ait olup da üzerine eşlerden birisini taraf olduğu bir 

kıra sözleşmesi şerh edilen aile konutlarında, diğer eşin istemi halinde kira sözleşmesinin aile 

konutuna yönelik olduğuna dair şerh verilmesi, yukarıda belirtilen belgelerin ibrazı ile, kira 

süresiyle siniri olarak mümkün olabilecektir. Aile konutu olarak şerh verilecek taşınmazların 

tapu kaydında öncelikle bu niteliğe uygun kaydının olması asıldır. Yerleşim yeri niteliğinde 

olmayan sürekli kalınmayan, yazlık konut, dağ evi, gibi konutlara yönelik şerh talepleri tapu 

sicil müdürlüklerince karşılanmamaktadır. Ancak taşınmaz bu nitelik de dahi olsa aile konutu 

olduğu ve sürekli kalındığı gerek muhtarlıklardan alınacak belge gerekse kanaat getirici diğer 

belgelerle belirlenemiyorsa taşınmazın bu nitelikte olmasının şerhe engel olmayacağı 

kanısındayız. Taşınmazın hisseli olması halinde, hissenin zeminde fiili taksim sonucu 

kullanılan aile konutuna karşılık geldiği yine muhtarlıklardan alınacak belge ile belirlenmesi 

halinde kanaatimizce tapu kütüğüne aile konutu şerhi verilebilecektir. 

Şerhin Terkini 

Aile konutu şerhi malik olmayan eşin talebi ile verilmişse, yine onun talebi ile terkin 

edilebilecektir. Şerh iki eşin birlikte talebi ile verilmişse bu takdirde terkin için her iki eşin 

birlikte talepte bulunması, şerh malik eşin talebi ile verilmişse malik olmayan eşin de 

talepte bulunması veya terkine muvafakat etmesi gerekecektir. Eşlerden birisinin tek 

taraflı talebiyle kaldırılması halinde diğer eşe tapu sicil müdürlüğünce bildirimde 

bulunulacaktır. Aile konuru şerhinin mali yönü bulunmamakta. İşlem için Harç vergisi, 

Eğitim Katkı Payı ve döner sermaye ücreti tahsil edilmeyecektir. 
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Tüzel Kişiler 

Tüzel kişiler, kendisini oluşturan insanlardan bağımsız bir varlık olarak kanunen 

varsayılan kişilerdir. Örneğin dernekler, şirketler, vakıflar gibi. Tüzel kişiler kendi 

arasında ikiye ayrılır: 

 Kamu Tüzel Kişileri 

Kamu hukuku tüzel kişilerinin başında devlet gelir. Devlet, bir farazi kişidir. İçeride 

vatandaşlara karşı binaları, belgeleri, hizmeti ve müeyyideyi uygulayan memuru ile kendisini 

gösterir. Kamu tüzel kişilerinin tapu işlemlerinde tüzel kişiliklerini belgelendirmelerine 

ihtiyaç bulunmamaktadır. Yine temsilcilerini gösterir bir belgenin de tapu sicil müdürlüğüne 

ibrazı istenmeyecektir. Kamu tüzel kişilerini tapu işlemlerinde kimlerin temsil edeceği Tapu 

Kanununda açıklanmıştır. Buna göre devleti, o yerin en büyük mal memuru (illerde defterdar, 

ilçelerde mal müdürleri);özel idareyi vali; belediyeyi, belediye başkanı, köy muhtarı; vakfı ise 

vakıf müdür veya memuru temsil eder. Diğer kamu kuruluşlarını, kuruluş kanunlarında yazılı 

temsilcileri tapu işlemlerinde temsil edecektir. Tapu Sicil Müdürlüğü işlemi talep eden kamu 

kuruluşunu ve temsilcilerinin işleme yetkilerinin olup olmadığını araştırır. Kamu tüzel kişi 

temsilcilerinin, işleme bizzat iştirakleri zorunlu değildir. Temsil yetkilerini yardımcılarına 

veya diğer memurlara devredebilirler. Temsil yetkisinin devri için, noterden vekâletname 

gerekmez, işlem için yetkilendirdikleri görevliye bir yazı ile tapu sicil müdürlüğüne 

bildirmeleri yeterlidir. Bu yazıda, işlemi yapacak memurun kimliği, imza örneği ve fotoğrafı 

yer alması gerekir. 

Kamu tüzel kişilerinin taşınmaza yönelik işlemlerinde aşağıdaki hususların bulunması 

gerekir: 

özel yasa hükümleri hariç alım, satım ve benzeri işlemlerin Devlet İhale Kanununa göre 

yapılması, 

arazi ve arsa alım veya satımlarında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne öncelikle teklifte 

bulunulması, 

kurum içi, işleme ait prosedürün tamamlanması (encümen kararı, bakan onayı vs.) 

Kamuya Ait Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasarrufu 

Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile 

bunlara ait koruma sınırları dâhilindeki taşınmazların kültür ve turizm bakanlığının izni 

olmadan, gerçek ve tüzel kişilere devri mümkün değildir. Kamu tüzel kişileri kural olarak 

taşınmazlarını bağışlayamazlar; sadece iki kamu kuruluşu arasında Kamulaştırma Kanununa 
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göre, anlaşma sureti ile taşınmaz devri yapabilmektedir. Kamu Kuruluşları ihtiyaç halinde 

taşınmazlarını kiralayabilirler. Ancak turistik tesisler hariç kira süresi 10 yılı geçemez. 

Özel Hukuk Tüzel Kişileri 

Özel hukuk tüzel kişileri, hukuk önünde gerçek kişilerle aynı haklara sahip olan farazi 

varlıklardır. Özel hukuk tüzel kişilerin amaçları farklı olabilir. Mesela amaç kazanç elde 

etmek ise ticaret şirketleri, bankalar tüzel kişilerdir. Diğer özel hukuk tüzel kişileri ise 

dernekler, sendikalar ve vakıflardır. Özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişilere  mahsus 

olanların dışında , (yaş, cinsiyet gibi.) tüm hakları edinebilmekte borç altına 

girebilmektedirler. Dolayısıyla gerçek kişiler gibi serbestçe taşınmaz tasarrufunda 

bulunabileceklerdir. Ancak, buradaki en önemli husus, yapacakları tasarruf taşınmazlarının 

amaç ve faaliyetleri ile sınırlı olmasıdır. Özel hukuk tüzel kişileri tapu işlemlerinde yetki 

belgesi ibraz ederler, ticaret şirketleri bu belgeyi, ticaret sicil memurluklarından alır. Sendika 

ve dernekler yetki belgelerinin merkez ve şubelerin bulunduğu yerin en büyük mülki 

amirinden alırlar. Vakıflar ise belgelerini vakıflar idaresinden alacaklardır. ( Genel Müdürlük, 

Bölge Müdürlüğü ) 

Yetki Belgelerinde Aranılacak Hususlar Özel hukuk tüzel kişilerinin tapu işlemleri için ibraz 

edecekleri yetki belgelerinde, aşağıdaki hususların bulunması gerekir. 

Bunlar: 

Yetki belgesinin işlemin yapıldığı yıla ait olması (şirketlerde verildiği tarihten itibaren bir 

yıllık süre içinde geçerlidir) 
 

Yapılacak tapu işlemin yer alması 

Yetkili makamlarca verilmiş olması Ayrıca ibraz edilen yetki belgesi ile tapu sicilinde mevcut 

belgelerdeki kayıt numaraları karşılaştırılacağından, belgelerin tüzel kişiliğin varsa kayıt 

numaralarını da içermesi gerekecektir. 

Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz Tasarrufları 

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de taşınmaz edinmeleri, 07.01.2006 tarih ve 26046 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 29.12.2005 tarih ve 5444 sayılı Kanunla 2644 sayılı Tapu 

Kanununun 35'inci Maddesinde düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikle, yabancı uyruklu gerçek 

kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret 

şirketlerinin Ülkemizde taşınmaz edinimlerine ilişkin yeni esaslar getirilmiştir. 
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Tapu Kanununun 35'inci Maddesinin yeni hali aşağıdaki şekildedir: Yabancı uyruklu gerçek 

kişiler, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya 

mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı İçinde bu 

amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler. Sınırlı ayni hak tesis edilmesinde de 

aynı koşullar aranır. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği 

taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü iki buçuk 

hektarı geçemez. Bu fıkrada belirtilen koşullarla, yüzölçümü miktarını otuz hektara kadar 

artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret 

şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazlar 

üzerinde sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde 

kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine 

Türkiye'de taşınmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan kayıt ve sınırlamalar 

aranmaz. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına 

göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri dışındakiler, Türkiye'de taşınmaz edinemez 

ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez. 

Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olan devlet vatandaşlarının kanuni miras 

yoluyla intikal eden taşınmazları için birinci fıkrada belirtilen kayıt ve sınırlamalar 

uygulanmaz. Ölüme bağlı tasarruflarda yukarıdaki fıkralarda belirtilen kayıt ve sınırlamalar 

uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olmayan devlet vatandaşlarının 

kanuni miras yoluyla edindikleri taşınmaz ve sınırlı ayni hakların intikal işlemleri yapılarak 

tasfiye edilir. Karşılıklılığın tespitinde hukuki ve fiili durum esas alınır. Bu İlkenin kişilere 

toprak mülkiyeti hakkının tanınmadığı, ülke uyruklarına uygulanmasında, yabancı devletin 

taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarına da tanınması esastır. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde  

kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin; sulama, 

enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, 

özel koruma alanları ile flora (bitki varlığı) ve fauna (hayvan varlığı) özelliği nedeniyle 

korunması gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde kamu yararı ve ülke güvenliği 

bakımından taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alanları, ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarının tescile esas koordinatı harita ve planları içeren teklifi üzerine belirlemeye ve 

yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il 

yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlık bünyesinde ilgili idare 

temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından, bu madde uyarınca Bakanlar Kuruluna verilen 
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yetkiler dâhilinde çalışmalar yapılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki 

teklifleri incelenip değerlendirilerek Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra belirlenecek askeri yasak bölgeler, askeri ve özel 

güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat 

değerleri Millî Savunma Bakanlığınca geciktirilmeksizin Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlığa verilir. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen bölgeler 

içerisinde kalması nedeniyle kamulaştırılması gereken ya da tapu sicilinde şerh verilmesine 

gerek duyulan parsellere ilişkin bildirimler ilgili idarelerince tapu sicil müdürlüklerine yapılır. 

Bu madde hükümlerine aykırı edinilen veya kanuni zorunluluk dışında edinim amacına aykırı 

kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ile sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek 

süre içerisinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve 

bedeli hak sahibine ödenir. 

"Geçici Madde 2: Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan askeri yasak bölgeler, 

askeri ve özel güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ilişkin kararlara ait harita ve koordinat 

değerlerinin tamamı, Millî Savunma Bakanlığı tarafından en geç 3 ay içerisinde Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlığa gönderilir. Yukarıda belirtilen 

bölgelere ilişkin kararlara ait harita ve koordinat değerlerinin, Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğüne gönderilmesi ve sayısal ortama aktarılarak taşra birimlerine intikal ettirilmesine 

kadar geçecek sürede yetkili askeri makamlardan sorulmak suretiyle, belirtilen işlemler 

tamamlandıktan sonra gönderilen belge ve bilgilere göre tapu işlemleri yürütülür." 

 Yabancı Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Şirketlerinin Türkiye'de Taşınmaz Edinimleri 

Tapu Kanununun 35'inci Maddesinde yapılan değişiklikle, yabana ülkelerde kendi ülkelerinin 

kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri 

çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak edinebilirler. 

İlgili özel kanunlar: 

—2634 sayılıTurizm Teşvik Kanunu 

—6326 sayılı Petrol Kanunu 

—4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu Yabana uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde 

kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine, 

Türkiye'de taşınmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan kayıt ve sınırlamalar 

aranmaz. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına 

göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri dışındakiler Türkiye'de taşınmaz edinemez 

ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez. 
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Karşılıklık İlkesi 

Karşılıklılığın tespitinde hukuki ve fiili durum esas alınır. Karşılıklılığın kanuni ve fiili 

olmasının yanında yeni düzenlemede karşılıklılık ilkesinin birebir uygulanması yerine, yabana 

devletin kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da 

tanınması esası getirilmiştir. Bu ilkenin kişilere toprak mülkiyeti hakkının tanınmadığı, ülke 

uyruklarına uygulanmasında, yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına 

tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da tanınması esastır. Bakanlar Kurulu 

29.05.1940 tarih ve 2/13394 sayılı kararında, karşılıklılık ilkesinden ne anlaşılması gerektiğini 

açıklamıştır. Karara göre karşılıklılık ilkesinin varlığı için kanuni düzenlemenin yanında 

bunun fiilen uygulanabilir olması da gerekmektedir. Kanuni karşılıklılığın fiili durumu 

göstermeyeceği göz önüne alınan kararda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurusu 

halinde, yabancı ülkede karşılaşacakları sınırlamaların karşılıklılık uygulamasına esas 

alınması istenmiştir. Dolayısıyla ülkemiz ile yabancı bir devlet arasında taşınmaz edinimi 

konusunda, karşılıklılığın varlığından söz edebilmek için karşılıklılığın kanuni ve fiili olması 

gerekmektedir. Buna göre, bir yabancı ülke vatandaşının ülkemizde taşınmaz edinmesi, 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da o ülkede taşınmaz edinmesine, kanun ile hak 

tanınmış olmasına ve bu hakkın da fiilen uygulanabilmesine bağlıdır. 

 

 
Karşılıklık İlkesinin İstisnaları 

Yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmelerinin birinci koşulu karşılıklılık 

olmakla birlikte, karşılıklılık ilkesine gerçek kişiler açısından getirilen bazı istisnalar 

bulunmaktadır. Bu istisnalar şunlardır 

 Vatansızlar hiçbir devlet uyruğu taşımadıkları için karşılıklılık şartının belirleneceği 

muhatap bir devlet bulunmamaktadır. Bu nedenle, vatansızlar karşılıklılık şartından 

muaftırlar. 

 Türkiye tarafından 26.08.1961 tarih  ve  359  Sayılı  Kanunla  onaylanan  

28.07.1951 tarihli "Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme"nin m. 7/2 hükmüne 

göre, mülteciler, sığındıkları ülkede üç yıl ikamet ettikten sonra karşılıklılık şartından 

muaf olurlar. Türkiye'de bulunan mülteciler de aynı hükme tabidir. Muafiyet için 

mültecilerin bu durumlarını resmi belge ile kanıtlamaları yeterlidir. 

 Yabana uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin 

kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine Türkiye'de taşınmaz 

rehni tesisinde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan kayıt ve sınırlamalar aranmaz. 

Kanuni Kısıtlayıcı Hükümlere Uymak 
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Yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmelerinin ikinci koşulu kanunla getirilmiş 

olan kısıtlayıcı hükümlere uymaktır. Yabancıların taşınmaz edinmelerine ilişkin olarak 

kanunlarımızda bazı kısıtlamalar yer almış bulunmaktadır. Bu kısıtlayıcı hükümler şunlardır: 

Yabancıların ülkemizde taşınmaz edinmelerini coğrafi açıdan sınırlayan 2565 sayılı Askeri 

Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda yer alan düzenlemelere göre: Askeri yasak 

bölgeler ve güvenlik bölgelerindeki taşınmazların yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılması, 

devredilmesi ve kiralanması mümkün bulunmamaktadır. 

2644 sayılı Tapu Kanununun 35'inci Maddesine göre, yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke 

genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların 

toplam yüz ölçümü 2,5 hektarı geçemez. Yüz ölçüm miktarını 30 hektara kadar artırmaya 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kanuni miras bu hükmün dışındadır. 

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, 

uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen 

taşınmazların dışındaki taşınmazları edinemezler. Sınırlı ayni hak tesis edilmesinde de aynı 

koşullar aranır. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, 

illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını tespite Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. 

4112 Sayılı Kanunun Uygulanması 

 

 
4112 sayılı Kanunla 1995 yılında 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda yapılan değişiklik 

ile, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu'ndan çıkma izni 

almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanuni 

mirasçılarına Türkiye Cumhuriyeti'nin millî güvenliği ve kamu düzenine İlişkin hükümler 

saklı kalmak kaydıyla ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı 

ile ferağı gibi konularda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan haklardan aynen 

yararlanma imkanı sağlanmıştır; yabancılara uygulanan kanuni kısıtlayıcı hükümlerin (2644 

Sayılı Tapu Kanununun 35'inci maddesi ve 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik 

Bölgeleri Kanununda yer alan kısıtlamalar) uygulanmaması gerekmektedir. Bu kapsamdaki 

kişilere, belirtilen konulara ilişkin işlemler sırasında gösterilmesi zorunlu olan "4112 Sayılı 

Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge" verilmektedir. Ancak, bu belge 

bir kimlik veya hüviyet belgesi olmayıp hak sahipliği belgesidir. 

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mal Edinmeleri 
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Yabancı sermayeli şirket ifadesi çoğu zaman yabancı şirket ifadesi ile karıştırılmaktadır. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, yabancı sermayeli şirketler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 

göre Türkiye'de kurulurlar ve Türk Ticaret Siciline kaydedilirler. Yani, bu şirketler Türkiye 

Cumhuriyeti hukuk kurallarına tabi şirketlerdir, Sadece sermayelerinin tamamı veya bir kısmı 

yabancı gerçek veya tüzel kişilere aittir. Hissedarlarının yabancı kişiler olması şirketi yabancı 

tüzel kişi statüsüne sokmaz; çünkü şirketin uyruğu İle hissedarlarının uyrukları farklı 

hususlardır. 

 

 

 

 

 
17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5 

Haziran 2003 tarih ve 4875 sayılı "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" ile, 18.01.1954 

tarih ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırılarak; doğrudan 

yabancı yatırımların özendirilmesi ve artırılması, yabancı yatırımcının haklarının korunması, 

yabancı yatırımların gerçekleşmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine 

dönüştürülmesi amaçlarıyla yeni esaslar getirilmiştir. 

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile, yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla 

eşit muameleye tabi tutulmuş; yatırım izni, şirket kuruluş izni gibi izin ve onaylar kaldırılmış; 

yabancı yatırımcıların ülkemizde kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip 

şirketlerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz 

mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinmeleri serbest bırakılmıştır. 

Yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde faaliyetlerine ilişkin 4875 sayılı Kanuna göre faaliyet 

gösterecek veya mülga 6224 sayılı Kanuna göre kurulmuş şirketler, kuruluş yeri ve idare 

merkezi esasına göre yabancı sermayeli Türkiye Cumhuriyeti şirketleri sayılmaktadır. Bu 

sebeple, gerek mülga 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre faaliyet izni 

almış, gerekse 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre faaliyet gösterecek 

yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mal edinimleri ve tapu siciline yönelik diğer talepleri, 

Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketler ile aynı usul ve esaslara tabi olarak ticaret 

sicil memurlukları tarafından verilen ve şirketin taşınmaz mal edinme yetkisini ve yetkilisini 

gösterir yetki belgeleri değerlendirilmek suretiyle ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerince 

sonuçlandırılmaktadır. 

Transfer 
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Yabancıların gerek döviz bozdurmak suretiyle satın aldıkları gerekse döviz bozdurmaksızın 

sahip oldukları taşınmaz mal ve ayni hakların gelirleri ve satış bedellerinin bankalar ve özel 

finans kurumları yolu ile transfer ettirilmesi serbesttir. 

 Başvuruların Yapılacağı Mercii Ve Gerekli Belgeler 
 

 

2644 sayılı Tapu Kanununun 26'ncı Maddesi ile mülkiyete, mülkiyetten ayrı ayni haklara 

ilişkin sözleşmeleri düzenleme görev ve yetkisi Tapu Sicil Müdürlüklerine verilmiştir. 

Taşınmaz mal edinmek isteyen veya mülkiyetten ayrı ayni haklardan yararlanmak isteyen 

yabancı kişiler, başvurularını, taşınmaz malın bulunduğu yerin Tapu Sicil Müdürlüğüne 

yapacaklardır. 

Başvurular için gerekli belgeler bakımından yabancılarla Türk vatandaşları arasında herhangi 

bir fark bulunmamaktadır. 

Taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir 

belge veya malikin sözlü beyanı, 

Uyruğunda bulunduğu ülkenin kimlik belgesi veya pasaportu ile iki adet vesikalık fotoğraf, 

İstemde bulunan kişi vekil ise, temsile ilişkin vekâletname ile temsilcinin fotoğraflı kimlik 

belgesi ve vesikalık fotoğraf, alıcılar açısından bizzat işleme katılmayanlar var ise, onları 

temsil eden temsilcilerin fotoğraflı kimlik belgeleri, vesikalık fotoğrafları ve temsilciliklerine 

ilişkin belgeler. 

Tüzel kişiler açısından; 

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre kurulan şirketler Ticaret Sicil 

Memurluğundan alacakları yetki belgelerini, imza sirkülerini ve buna dayanılarak yetki 

kılınan kişiye verilen vekaletnameyi 

Yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan yabana ticaret şirketleri için kuruldukları 

ülkenin kendi mevzuatınca ilgili makamlarından alacakları yetki belgesi yerine geçen bir 

belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Tapu işlemleri sırasında ödenmesi gereken harç ve 

vergiler açısından yabancı uyruklu kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında 

hiçbir fark yoktur. 

Ancak, ülkemizde taşınmaz mal edinmek isteyen yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin 

edinmek istedikleri taşınmaz malların Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri dışında 

kalıp kalmadığının tespit edilebilmesini teminen yetkili askeri makama sorulurken, taşınmazın 
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bulunduğu yerin 1/25000 ölçekli haritada işaretlenmesi için araziye gidilmesi gerekiyorsa 

"parselin yerinde gösterilmesi" işlemine göre döner sermaye hizmet bedeli alınmaktadır. 

SATIŞ VE HİBE İŞLEMLERİ 

Akitli işlemlerden olan satış, bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına 

devredilmesi işlemidir. Akitli işlemlerden olan hibe (bağış) ise bir bedel veya başkaca bir 

karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesidir. Şimdi bu konuları 

tek tek anlatalım. 

2.1. Satış 

Satış işlemi ile taşınmazın mülkiyeti belli bir bedel karşılığında malik tarafından alıcıya 

devredilmektedir. İşlemi tapu sicil müdürlüğünden talep edecek kişi , satış konu taşınmazın 

maliki veya onun temsilcisidir. Satış akdi, alıcı ve satıcıya karşılıklı hak ve borç yükleyen bir 

sözleşme türüdür. Alıcının, taşınmaz bedelini ödemesine karşılık, satıcının malın mülkiyetini 

karşı tarafa geçirme görevi vardır. Satış sözleşmesinin iki unsuru vardır. 

Bunlar : 

Satılan taşınmaz mal 

Satış için düzenlenecek resmi senette, satışa konu taşınmaz malın köy, mahalle, ada, parsel, 

yüzölçümü belirlenmesi şarttır. Tapu sicilinde kaydı bulunmayanların satışı yapılamaz. Tapu 

sicilinde kayıtlı olmayan taşınmaz mallar satılmaz. Henüz kadastrosu yapılmadığından tescili 

yapılmamış zabıt defterinde de kaydı bulunmayan, tapusuz taşınmazların satışı mümkün 

değildir. 

Kamu hizmetine verilmiş taşınmazlar ile orta malı niteliğindeki taşınmazlar satılamaz. Park, 

yol, meydan gibi kamu taşınmaz malları ile yaylak, mera gibi taşınmaz mallar bu niteliktedir. 

Kadastrosu yapılan taşınmaz mallardan taşınmazın yüzölçümü resimi bir ölçüye dayandığı 

için tapu siciline kaydolunan miktardan az çıkması halinde, satıcı buna özel bir söz 

vermemişse noksanı tazmin ile yükümlü değildir. Ancak devlet alacının uğradığı zarardan 

sorumludur. 

Satış bedeli 

Satış tapu sicili açısından taşınmaz malın para ile değiştirilmesi demektir. Satışı trampa ve 

bağıştan ayıran unsur da budur. Bedel olarak paranın yanında başka bir şey de veriliyorsa bu 

bir karma akit sayılır. Taşınmaz para dışında başka bir şeyle değiştiriliyorsa bu ancak 

trampadır. Taşınmazın taşınmazla, altınla, arabayla, bir ayni hakla veya başkaca maddi bir 

değerle değiştirilmesi satış değil trampadır. Taşınmazın maddi bir değer karşılığı değil de 
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manevi bir değer karşılığı verilmesi veya karşılıksız devri bağış sayılır. Satış bedelinin 

belirlenmesi taraflara aittir. Az veya çok belirlenebilir. Tapu sicil müdürlüğünün bu bedelin az 

veya çok olduğu yönünde müdahale yetkisi yoktur. Ancak tapu sicil müdürlüğü, satış 

bedelinin emlak beyan değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak 

değerden düşük olmaması gerektiğini, aşağı olması halinde aradaki farkın Vergi Usul 

Kanununa göre cezalı olarak tahsil edileceğini resmi senede yazarak taraflara hatırlatır. Satış 

bedelinin çok düşük gösterilmesi halinde, müdürlük işlem yapmaktan kaçınamaz. Satıcının 

istemi halinde satış bedelinden arta kalan kısım için kanuni ipotek tesis edilebilir. Resmi 

senette satış bedeli ile emlak beyan değerinin ayrı ayrı gösterilmesi mümkündür. Taraflar 

talep ederse gösterilebilir. Tapu harcı bunlardan yüksek olanı üzerinde hesaplanır. Satıcı satış 

bedelinin tamamını aldığını beyana zorlanamaz. Satıcı ve alıcı satış bedelinin miktarı üzerinde 

anlaşınca bu bedel resmi senede yazılır. Satıcı bu satış bedelinin tamamını o sırada alabilir. 

Dilerse bir kısmını alır geri kalanını vadeye bağlayabilir. Sonra alacağını beyan edebilir. Bu 

beyan resmi senede yazılır. Satıcı satış bedelinden hiçbir peşinat almadan da satış yapabilir. 

Bu halde satış bedelinin miktarı resmi senede yazılmakla beraber satış bedelinin hiç 

alınmadığı resmi senede yazılır. Bu bağış sayılmaz. Satış bedeli taraflarca belirlenmiştir. 

Ancak ödeme daha sonra yapılacaktır. Satıcı bunun için kanuni ipotek talep etmek zorunda 

değildir. Satış bedelinin ödenmesi konusunda taraflar arasındaki hususlar ve vadeler resmi 

senede yazılır. Ancak bu hususların tapu kütüğüne yazılması mümkün değildir. Satış 

bedelinin resmi senette döviz olarak gösterilmesi mümkün değildir. Bir belgeye dayalı olarak 

satış bedelinin döviz olarak belirtilmesi halinde , dövizin karşılığı T.C. Ziraat Bankasına yazı 

ile sorularak resmi senede Yeni Türk Lirası olarak yazılması gerekir. Ancak yabancı para 

karşılığı YTL olarak gösterilebilir. Taşınmazın sembolik bir bedelle satılması mümkündür. 

Taşınmaz rayiç bir bedelle satılır. Bir taşınmaz “bir lira” gibi sembolik bir bedelle de 

satılabilir. Bunda hukuka aykırılık yoktur. Genelde kendi mevzuatları gereği bağış kabulü 

yasaklanmış olan vakıf, dernek, kurum ve kuruluşlara satışlar bu şekilde sembolik rakamlarla 

yapılmaktadır. Ancak böyle bir halde dahi tapu harçlarının tarafların beyan edeceği taşınmaz 

değeri üzerinden alınması gerekir. Ayrıca beyan edilen bu değerin emlak beyan değerinden 

düşük olmaması da lazımdır. 

İstenen Belgeler 

Satılması istenilen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel 

numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile satıcıların birer, 

alıcıların ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık 

fotoğrafları, 
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İstem(talep) , malikin temsilcisinden geliyor ise, temsile ilişkin belge (vekâletname, vasi 

kararı, kayyım kararı vb.) ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık 

fotoğrafı, alıcılar arasında bizzat işleme katılmayanlar var ise, onları temsil eden (vekil) 

temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, vesikalık fotoğrafları ve temsil yetkisine ilişkin 

belgeler (vekâletname, vasi kararı, kayyım kararı vb.) 

İstem, bir tüzel kişi adına yapılıyorsa tüzel kişinin “gayrimenkul tasarrufuna izinli 

olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi” , 

Satıcı ve alıcının vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge. 

Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm 

bağımsız bölümlere, Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğundan,işleme konu 

gayrimenkul bu tür gayrimenkul olması halinde (Örneğin; bahçeli kagir ev, bina, mesken, 

konut, daire, villa, vs.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi. (Tapu Sicilinde vasfı arsa, 

tarla, bağ vs. gibi gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu 

Deprem Sigortası aranmamaktadır.) 

Satış işleminin Mali Yönü Satış işleminin tapu siciline tescili için, 492 sayılı Harçlar 

Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 20.a pozisyonu uyarınca genel beyan döneminde beyan 

edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine 

her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek yeniden değerleme oranı 

uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere, satış için beyan edilen değer 

üzerinden satıcı ve alıcı için ayrı ayrı, binde 15 oranında harç tahsil edilir. (2006 yılı için 

geçerli orandır) (2007 için % …… ) 

Ayrıca, taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği 

kestirilir ve Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

Örneğin , 100.000 YTL beyan bedeli olan bir taşınmazın satış işleminde ödenecek toplam 

masraf; 

100.000 YTL * 0,0015= 1.500 YTL bu tutarı hem satıcı hem de alıcı ayrı ayrı ödeyecek. 

döner sermaye işletmesince belirtilen tarifenin de 75 YTL kabul edersek toplam masraf 

3.075 YTL ödenecektir. 

Taşınmazın satış bedelinin bulunmasışöyle yapılacaktır: 

2000 yılı beyan döneminde 10.000 YTL olarak beyan edilen bir taşınmazın 2005 yılı 

içinde satışı halinde, 

2001 yılı için belirtilen % 53,2 
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2002 yılı için belirilen % 29,5 

2003 yılı için belirtilen % 14,25 

2004 yılı için belirtilen % 5,6 oranı kadar artırılmak suretiyle bulunacak bedel asgari 

beyan bedeli olmaktadır. 

10.000 * (1,532)*(1,295) *(1,1425) *(5,6) = 126.932.48 YTL 

Veraset ve intikal vergisi ilişiği olup olmadığını anlamak için, satacak kimsenin bu 

taşınmaz malı bağış veya intikal gibi bedelsiz bir şekilde iktisap edip etmediğine bakılır. 

Bedel ödemeden iktisap etmiş ise vergi dairesinden veraset ve intikal vergisi kesildiğine 

veya bu vergiden muaf olduğuna dair yazı getirmesi istenir. Bu yazı getirilmedikçe ayni 

hak doğurucu işlem yapılmaz. 

Vakıf taviz bedeline tabi olup olmadığını anlamak için ise tapu kütüğünde “taşınmazın 

nev’i” sütununa bakılmalıdır. Burada “Valide Sultan Vakfından” gibi bir vakıftan söz 

edilmişse vakıflar idaresinden taviz bedeline ilişkin yazı getirilmesi istenir. Yazı 

getirilmedikçe işlem yapılmaz. 

Gerçek satış bedeli 10.000 YTL olan bir taşınmazın, emlak vergi beyan değerinin 15.000 

YTL olması durumunda, taraflar arasında alışveriş, 10.00 YTL üzerinden olmakta, ancak 

beyan edilen bedelin gerçek satış bedelinden yüksek olması nedeniyle 15.000 YTL ’si 

alınmış gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Bu bedel değer artış kazancının tespitine esas teşkil edeceğinden, satıcının gelir vergisi 

ödemek durumunda kalmasına yol açabilir. Satış bedelinin, emlak vergi değerinden daha 

düşük olması halinde, alım-satım harçlarının emlak vergi değeri üzerinden, satışın ise 

gerçek bedel üzerinde yapılmasında yarar vardır. Böyle hallerde, satışa konu olan resmi 

senette, satış bedelinin 10.000 YTL olduğu belirtilerek, tapu harcının ise beyan bedeli olan 

15.000 YTL üzerinden tahsil edilmesi halinde , hem gelir vergisi açısından, hem de emlak 

vergisi açısından cezai bir durum ortaya çıkmayacaktır. 

Resmi Senedin Yazımı 

Resmi senet tapu sicil memuru tarafından yazılır. İlgililere imzalatılır. 

Örnek bir resmi senet aşağıdaki gibidir. 

BİR TARAFTAN.          : Fatih ÖZLER:H.Fehmi oğlu (Uray V.D. 1907190707) DİĞER 

TARAFTAN. .... : Numan BULUT: Bircan oğlu (Mithatpaşa V.D. 1903190303)  aşağıdaki 

hususlarda anlaşmışlardır. 
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Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı Çankaya 

İlçesi Çetin Emeç Mahallesinde kain (bulunan) 101 ada, 1 parsel sayılı 400 m2 

miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz malın ½ hissesi Fatih ÖZLER adına kayıtlı olup (iken); 

adı geçen malik bizzat hareketle iş bu taşınmaz maldaki ½ hissesinin tamamını 50.000. 

YTL (on milyar lira) bedelle Numan BULUT’a sattığını, satış bedelinin tamamını nakden 

peşinen ve tamamen aldığını alıcısı adına tescilini istediğini; alıcısı Numan BULUT da bu 

satışı yukarıda yazılı şekil ve şartlarla aynen kabul ettiğini ve adına tescilini istediğini 

ifade ve beyandan sonra; taraflar devamla, taşınmaz malın geçmiş zamana ait emlak 

vergisinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen (kesintisiz) sorumlu olduklarının, 

492 sayılı Harçlar Kanununa göre taraflarca bildirilen bu değerin emlak vergisi değerine 

yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, 

aksi halde aradaki farkın Vergi Usul Kanununa göre taraflardan kusur cezası ve gecikme 

faizi ile birlikte cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından 

kendilerine bildirildiğini karşılıklı ifade ve beyan ettiler. 

 

 
Tapuya Tescili 

İstem, yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı tarih ve yevmiye numarası ile kütüğe 

tescil edilir. 

Satış işlemlerinde, kütük sayfasının malik sütunundaki devreden kişinin adı ve soyadı, 

baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarası kırmızı mürekkepli kalemle çizilir. 

Yine kırmızı mürekkepli kalemle tarih ve yevmiye numarası yazılır. 

Malik sütununun ilk boş satırına yeni malikin adı, soyadı ve baba adı, edinme nedeni, tarih 

ve yevmiye numarası yazılır. 

Tüzel kişilerin adı tam olarak yazılır. 

Pay satın alan kimsenin o taşınmaz üzerinde başka payı varsa imar mevzuatın gereği payın 

tescili sırasında eski payla yeni alınan yapı birleştirilerek kütüğe toplamı tescil edilir. 

Fatih ÖZLER: H.Fehmi oğlu  ½ Satış 30.06.1990 155 

Numan BULUT: Bircan oğlu ½ Satış 06.12.2006 5016 

Tapu Senedinin Yazımı 

“Bu taşınmazın ½ hissesi Fatih ÖZLER adına kayıtlı iken hissesinin tamamını satışından 

tescil edildi” 
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Satış çeşitleri Satış çeşitleri şunlardır: 

Bizzat satış 

Vekâleten satış 

Vesayetten satış 

Velayetten satış 

Cebri satış 

Hisseli satış 

İpotekli satış 

Yabancılara satış 

İpka ve birden çok kişiye hisse satışı 
 

Bizzat Satış 

Başvuruda bulunan hak sahibinin reşit, mümeyyiz ve hacir altına alınmamış olması 

aranmalı, yaşlı kimselerde temyiz kudretinin varlığı önem gösterdiğinden, tereddüt 

durumunda konu, hükümet tabipliğinden ya da tam teşekküllü devlet hastanesinden 

alınmış bir raporla belgelendirilmelidir. 

İstem konusu taşınmazın, siciline göre satışına engel bir durumunun bulunup bulunmadığı 

araştırılmalıdır. 

Satışla ilgili resmi senette, varsa takyidatlar (kayıtlar) gösterilmeli ve alıcının bunları 

hukuksal sonuçlarıyla kabulleri belirtilmelidir. (Ör/kira şerhi) Satış resmi senedinde, 

taşınmazın cinsi ada ve parsel numarası (Kadastro görmeyen yerlerde hududu), mahalle, 

köy ve mevkii, satış bedeli (satış bedeli emlak beyan değerinden düşük ise ceza 

uygulanacağı) gösterilip tescil talebinin varlığı aranmalıdır. Düzenlenen resmi senet, akit 

taraflarca “okudum” ibaresi yazılmak suretiyle ve okunarak imzalanmalıdır. Okuma 

yazma bilmeyen ve imza kullanmayanlar ile gözleri görmeyenlerin mühür ve parmak 

izleri resmi senede geçirilerek, senet ayrıca iki tanık huzurunda okunmalı ve parmak izleri 

ile mühürlerin (sadece parmak izi yeterlidir) ilgililerine ait oldukları söz konusu tanıkların 

da imzaları alınmak suretiyle belgelendirilmelidir. 
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Resmi senet, yazımı tamamlandıktan sonra işlemi hazırlayan Personel ve Tapu Sicil 

Müdürü tarafından imzalanmalıdır. 

Akit zamanında akit tarafların aynı zamanda senedi imzalamış olmaları aranmalıdır. 
 

taşınmazın satışında alacaklıya bildirimde bulunmalıdır. 

Akit sonucunda işlem tapu kütüğüne tescil edilmelidir. 

Satışla ilgili tapu harçlarının 492 Sayılı Harçlar Yasasının 20/a pozisyonu uyarınca 

tahakkuk ettirilip T.C. Ziraat Bankasına tahsili ayrıca, Döner Sermaye Ücreti, E.K.P. ve 

Ö.İ.V. de yatırılmalıdır. 

İşlemli evraklar TST(Tapu Sicil Tüzüğü)nin 99. maddesine göre açılmış bulunan evrakı 

saklanmalıdır. Resmi senetlerde 6x4 cm. büyüklüğünde fotoğraf kullanılması ve 

fotoğrafın yeniliği aranmalıdır (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır). 

İkinci örnek tapu senetleri ay sonu itibarı ile Tapu Arşiv Daire Başkanlığına gönderilmeli 

ve alındıları da dosyasında bulunmalıdır. 

Vekâleten Satış: 

Vekâletnameler yetkili merciler tarafından düzenlenmiş olmalıdır. Türkiye’de noterler, 

yurt dışında konsolosluklar, ya da elçilikler veya noter görevi yapan birimler yetkili 

mercilerdir. Noter görevi yapan birimlerin bu konuda yetkili bulundukları konsoloslukça 

belirtilmeli ve onaylanmalı. 

Yurt dışında düzenlenmiş bulunan vekâletnamelerin, düzenleyen merci veya tasdik 

merciinin imza ve mührünün tasdiki, ancak vekâletnamenin içeriği tanzim şekli ile 

yetkilinin imza ve mühründe tereddüt edilmesi halinde Bölge Müdürlüğü aracı ile 

merkeze intikali sağlanmalı. 

Vekâletnamelerin, nüfus hüviyet cüzdanı ya da pasaporta göre düzenlenmiş olduğu 

Vekâletnamelerde, müvekkilin fotoğrafının yapıştırılmış olması aranmalıdır. Fotokopi 

vekâletnamelerde fotoğrafın açıklıkla belirlenememesi durumunda, ayrıca fotoğraf 

yapıştırılması ve bunun noter tarafından tasdikinin yapılmış olduğu görülmelidir. 

Vekâletnameler “Düzenleme” şeklinde yapılmış olmalı, istem konusu işlemle ilgili 

“Yetki” açık olarak belirtilmelidir. 

Vekâletnamede “Tevkil” yetkisi (vekil devir yetkisi) var ise, dayanağı vekâletnamenin 

ekli olduğu 
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Vekil müvekkilin malını kendisi almak istiyorsa, bu konuda özel yetkinin varlığı veya 

satış bedelinin belirtilmiş olması, 

Şartlı vekâletnamelerde, söz konusu şartlara uygun hareket edilip edilmediği, 

İşlem konusu edilen taşınmaz vekâletnamede belirtilmiş ise, taşınmazla ilgili detaylı 

bilginin varlığı (ada-parsel-mahalle-mevki vs.) 

Vekâletname yabancı dilden çevrilmiş ise, noterce aslına uygunluğun  
Umumi vekâletname ile gayrimenkul satışı için özel yetki gerektiği ve vekaletnamenin 

fotoğraflı olması hususuna dikkat edilmesi gerektiği, 

Vekâletnamenin düzenlendiği tarih ile taşınmazın edinildiği tarih karşılaştırılmalı, 

sonradan edinilecek taşınmazların satışı konusunda yetki verilmek isteniyorsa bu yetkinin 

 

vekâletnamenin üzerinde daha sonraki işlemler için de resmi senet üzerinde 

belirtilmesinin gerektiği, 

Vekâletname üzerindeki her türlü ilave ve eklemelerin mutlaka Noterlik Kanununun 81. 

maddesine göre noterce imzalanmış ve mühürlenmiş olduğu, 

Vekâletname yabancı ülke noterlerince kendi mevzuatlarına göre düzenlenmişse 

vekaletnamenin düzenlendiği ülkenin yetkili makamınca 5 Ekim 1961 tarihli LAHEY 

SÖZLEŞMESİ’ ne göre tasdik edilmesi, tasdik şerhinin ülke lisanı yanında Fransızca 

“APOSTİLLE” şerhinin bulunması halinde ayrıca o yerdeki Türk konsolosluğunun 

tasdikinin aranmayacağı, 5 Ekim 1961 tarihli LAHEY SÖZLEŞMESİNE üye olmayan 

yabancı ülke noterlerince kendi mevzuatlarına göre düzenlenen ve APOSTİLLE tasdiki 

bulunmayan vekâletnamelerde ilgili noter imzasının bağlı bulunduğu resmi makam 

tarafından bu merciin imza ve mührünün o yerdeki Türk konsolosluğunca tasdik 

edilmesinin gerektiği, aranmalıdır. 

Vekâletle satış örneğinde, satıcılardan beş adet malik aynı noterden düzenlettirdikleri 

vekaletname ile birisini, dört adet malik de birlikte aynı noterden düzenlettirdikleri 

vekâletname ile aynı kişiyi vekil tayin ederek ve alıcı bizzat akde iştirak ederek, kat 

irtifakı tesis edilmiş olan taşınmaz malda bir meskenin belirli bir hissesine ait satış resmi 

senedi örneğidir. 

BİR TARAFTAN......: Ahmet ÇETİNKAYA (Vergi No:...), 

Fatma ÇETİNKAYA (Vergi No:...) 

Erol ÇETİNKAYA (Vergi No:...), 
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Ümmühanım AKTAR (Vergi No:...), 

Lale HARMANKAYA (ÇETİNKAYA) nın (Vergi No:...) 

Ankara 41. Noterliğinde tanzim edilen 

21.9.1998 tarih 36667 sayılı vekâletnamelerine istinaden ve yine Mualla EROL (DERİN) 

(Vergi No:...) Malik DERİN (Vergi No:... ) İkbal DERİN (Vergi No:...), 

Ünal DERİN’in (Vergi No:...) 

Ankara 41. Noterliğinde tanzim edilen 18.9.1998 tarih ve 36407 sayılı vekâletname gereği 

Vekaleten Nihat YILDIZ bilvekale 

DİĞER TARAFTAN: Fatma VAROL 

(Vergi No:...) aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

 

 
Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, Çankaya ilçesi, 

Çukurca mahallesi 101 ada 8 parseli teşkil eden 778 m2 miktarındaki arsa üzerine inşa 

edilmekte olan Kargir Apartmanın birinci bodrum kat (2) nolu meskende müstakilen, (9) 

nolu meskenin 236/3112 hissesinin kat irtifakına ayrılan 195984/2421136 arsa payı Fatma 

ÇETİNKAYA, (9) nolu meskende 180/3112 hissesinin kat irtifakına ayrılan 

16560/2421136 şar arsa payı Erol ÇETİNKAYA, Ümmühanım AKTAR, 230/3112 

hissesinin kat irtifakına ayrılan 21160/2421136 arsa payı Ahmet ÇETİNKAYA, (9) nolu 

meskende 196/3112 hissenin kat irtifakına ayrılan 54096/7263408 arsa payı Malik DERİN 

146/3112 şer hisse oranında kat irtifakına ayrılan 40296/7263408 arsa payı Ünal DERİN, 

Mualla DERİN, (9) nolu meskende 146/3112 hissenin kat irtifakına ayrılan 

13432/2421136 arsa payı İkbal DERİN adlarına kayıtlı iken; bu kez, adı geçen maliklerin 

yetkili vekilleri Nihat YILDIZ müvekkilleri adlarına bilvekale hareketle iş bu (2) nolu 

meskenin kat irtifakına tekabül eden 74272/2421136 arsa payını (küçültülmüş olarak 

56/778) Fatma ÇETİNKAYA üzerinde ipka edip, (9) nolu meskenin 1640/3112 hissesi 

oranında kat irtifakına ayrılan 150880/2421136 arsa payının tamamını 250.000. 

(İkiyüzellibin) YTL.sı bedelle Fatma VAROL’a sattığını, satış bedelini nakten ve 

tamamen bilvekale aldığını, alıcısı adına tescilini istediğini; Alıcı Fatma VAROL’da iş bu 

3. Normal kat (9) nolu meskenin 1640/3112 hisse oranında kat irtifakına ayrılan 

150880/2421136 arsa payını yukarıda yazılı bedelle satın alıp kabul ettiğini ve adına 

tescilinin yapılmasını istediğini,... 
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Vesayetten Satış 

Vasinin yetkili kılındığına dair Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı ya da satışa izin verilen 

kararlarda bu hususun varlığı, 

Pazarlık suretiyle yapılan satışlarda, sulh hukuk hâkiminin izni (izinde satış bedeli vesayet 

tüzüğündeki şekilde belirlendiği) ile Asliye Hukuk Mahkemesinin tasdiki, 

Açık arttırma suretiyle yapılan satışlarda, sulh hukuk hâkiminin izninin gerekli olduğu, 

ihalenin kesinleşmiş olması gerekeceği, bu zamanda ise resmi senet düzenlenmesine gerek 

bulunmayacağı, 

Vasi, vakfetme, bağışlama ve kefalette bulunma gibi işlemleri yapamayacağından, bu 

hususların varlığına dikkat edilmesi gerektiği, 

Vesayeten Satış ve Hisse Tevhidi 

Yeni Medeni Kanuna göre, pazarlık suretiyle yani tapuda resmi senet düzenlenerek 

vesayet altındaki kısıtlının taşınmaz malı satılacaksa, asliye hukuk mahkemesince 

pazarlıkla satışa karar vermesi yeterli olup ayrıca sulh hukuk mahkemesinin iznini 

aramaya gerek yoktur. Düzenlenecek resmi senette, bu izin kararının tarih ve sayısı 

gösterilerek belirtilmelidir. Bu kararda aksine açıklık yoksa satışın peşin parayla yapılması 

gerekir. Vasi satış bedelini kendiliğinden vadelere bağlayıp, taksitlendiremez ve kanuni 

ipotek talep edemez. Bunları ancak kararda açıklık varsa yapabilir. Tesis edilecek kanuni 

ipoteğin vasi lehine değil, kısıtlı lehine yapılması gerekir. Kural olarak mahkemece satış 

bedelinin kararda gösterilmiş olması lazımdır. Kararda bir bedel gösterilmiş ise vasi bu 

bedelden daha düşük fiyata satış yapamaz. Kararda bedel gösterilmemişse vasinin en aşağı 

emlak beyan değeri üzerinden, rayiç değere uygun satış yapması gerekir. Ancak kararda 

bedel yazılmamışsa tapu sicil müdürlüğü satış bedelinin ne olacağına müdahale edemez. 

Düşük bedelle satış halinde vesayet makamlarının vasi hakkında gerekli işlemi yapması 

gerekir. Bir yıldan eski satış kararları ile satış yapılmamasında yarar vardır. Zira bu 

kararda yazılı bedeller enflasyon nedeniyle artık rayiç değerin (piyasa değerinin) altında 

kalmış olacaktır. Kaldı ki bu satışta artık kısıtlının menfaati de kalmamış olabilir. Bu 

nedenle eski tarihli satış kararları getirildiğinde, vesayet makamlarından yeni bir karar 

veya eski kararın geçerliliğinin devam ettiği yönünde bir şerh veya müzekkere 

getirilmesinin istenmesi bizce daha doğru olacaktır. 

 

 
Örnek: BİR TARAFTAN. .... : Nedime HAVABULUT’a (Vergi No:..) vesayeten İbrahim 

HAVABULUT 
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DİĞER TARAFTAN.: Fidan SEVGİLİ: Ebubekir kızı, (Vergi No:..) aşağıdaki hususlarda 

anlaşmışlardır. 

Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Köyünde 

kain ... parsel sayılı, 6870.00 m2 yüzölçümündeki “sulu tarlanın” 6/24 hissesi Süleyman 

kızı Nedime HAVABULUT adına kayıtlı iken, Çorum Sulh Hukuk Hakimliğinin 

13.12.1996 tarih ve 1996/1587-1561 esas ve karar sayılı kararı gereğince malik Nadime 

HAVABULUT’a Mehmet oğlu İbrahim HAVABULUT’ un vasi olarak tayinine karar 

verilmiş olup, Çorum 1.Asliye Hukuk Hakimliğinin 06.01.1997 tarih ve 1997/3 D.İş sayılı 

kararı ile pazarlıkla satışa karar verilmiştir. Bu kez, Nedime HAVABULUT’a vesayeten 

İbrahim HAVVABULUT bu gayrimenkuldeki Nedime HAVVABULUT’ un hissesinin 

tamamını 75.000. (yetmişbeşbin) YTL. bedelle Ebubekir kızı Fidan SEVGİLİ’ye sattığını, 

satış bedelini tamamen ve peşinen aldığını ve alıcısı adına tescilinin yapılmasını istediğini; 

alıcı Fidan SEVGİLİ de anılan hisseyi bu surette satın alıp kabullendiğini ve kendi hissesi 

ile birlikte tevhiden adına tescilinin yapılmasını istediğini, ... 

Velayetten Satış 

Çocuğun reşit olmadığı ya da reşidin hacir altına alındığının ve mahkemece vasi tayinine 

gerek duyulmadığının aranması gerektiği, 

Velayet hakkının anne ve babaya ait müşterek hak olduğu bu hakkın yalnız anne veya 

baba tarafından kullanılacak olması halinde bunun nedeninin belgelenmiş olması, 

Yapılan işlemde, çocukla velinin çıkarları çatışıyorsa ya da çocuk 3. şahıslara karşı ve 

anne-baba yararına borç altına giriyorsa, bu iş için kayyum tayini ve Sulh Hukuk 

Hâkiminin izni, 

Velinin çocuğa, çocuğun da veliye yapacağı satışta, kayyum tayini ve Sulh Hukuk 

Hâkiminin izni, 

Velinin yaptığı işlemlerin, bağış, vakıf ve kefalet işlemleri dışında kaldığı, 

Velilerin küçüklere ait gayrimenkullerin temliki için başkalarına verecekleri 

satabileceği, aranmalıdır. 

Satış (Velayeten ) örneği: 

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Battal köyü 103 ada 12 parseli teşkil eden 1000.m2 

miktarındaki tarlanın tamamı Ahmet SARIOĞLU adına kayıtlı iken; adı geçenin yaşının 

küçük olması (1980 doğumlu) sebebiyle annesi Fatma SARIOĞLUve babası Mustafa 
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SARIOĞLU velayeten iş bu taşınmazın tamamını 1.000.(Bin) YTL bedel ile Fatih 

ÖZLER’e sattıklarını, satış bedelini nakden ve tamamen aldıklarını alıcıda iş bu 

taşınmazın tamamını aynı bedel ile kabul ettiğini, devrin yapıldığı ve geçmiş yıllara ait 

ödenmemiş emlak vergisinin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olduklarını, devir ve 

iktisap için bildirilen değerin yeniden belirlenmiş emlak vergisi değerinden düşük 

olmaması gerektiğini, aksi halde V.U.K.na göre cezalı duruma düşecekleri hususunu da 

kabul ettiklerini ifade ve beyan ettiler. 

Cebri Satış 

Cebri satış, üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu 

tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı 

adına tescil işlemidir. 

Cebri icra yolu ile yapılan satışlarda, icra memurluğunun veya yetkili memurlar tarafından 

yapılan ve açık artırma sonucunda kendisine gayrimenkul ihale edilen kişi adına tesciline 

ilişkin bildirimin varlığı, 

İhale kesinleştikten sonra her aşamada tescilin yapılabileceği, 

Tescili istemeye yetkilinin, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre 

Maliye Dairelere ve ortaklığın giderilmesi için İcra ve İflas Kanununa göre satış yapmak 

üzere Sulh Hukuk Hâkimi tarafından görevlendirilen memur tarafından gerçekleştirilmesi, 

İcra tezkerelerinde sicildeki takyitlerle ilgili ve terkini içeren hususlar, adına ihale edilenin 

fotoğrafı ve bunun tasdiki, nüfus kimliği, taşınmazın nitelikleri, imza ve mührün 

bulunmuş olması, 

İşlemin icrası için resmi senet düzenlenmesine gerek bulunmadığı, 

492 sayılı Harçlar Yasasının 4 sayılı tarifesinin 20/a pozisyon u uyarınca tapu harcının 

tahsili ve ayrıca döner sermaye ücreti ile E.K.P. ve Ö.İ.V.nin tahsili, aranmalıdır. 

Hisseli satış 

Tapu sicilinde tescilli bir taşınmazın sahiplerinin birden fazla sahibinin bulunması 

halindeki tapulara hisseli tapu denir. Hisseli satışlarda en önemli kural, taşınmazın imar 

planı içinde kalıp kalmadığı, plan dahilinde ise, hangi amaca tahsis edildiği (konut, sanayi, 

turizm, ticaret vs.) ve taşınmazın imar parseli olup olmadığıdır. Hisseli satışlarda satışı 

yapılan taşınmazda alıcının daha önce adına kayıtlı hissesi var ise bu hisseler ayrıca talep 

edilmese dahi resen birleştirilmektedir. 
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Hisseli satışlarda şufa hakkının kullanılması: Hisseli satışlarda taşınmazdaki diğer 

hissedarlara öncelikle satın alma (şufa) hakkı tanınmıştır. Ancak bu hak, hisse satışının 

hissedarlar dışındaki üçüncü bir kişiye yapılması halinde kullanılabilmektedir. Satışın 

taşınmazdaki hissedarlara yapılması halinde bu hak kullanılmayacaktır. Şufa hakkının 

kullanılma süresi ise, satışın yapıldığının öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay, öğrenilmemesi 

durumunda ise 10 yıldır. Bu sürelerin geçmesi halinde hakkın kullanılması da mümkün 

değildir. 

Satış (Hisseli ) örneği: 

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Yaprak mahallesinde bulunan 1180 ada 15 parsel sayılı 

(150).m2 lik arsanın tamamı Ömer KARAKAYA adına kayıtlı iken, malik iş bu taşınmaz 

malının tamamını 2 hisse itibar ederek, 1/2 hissesini adında bırakıp, geriye kalan 1/2 

hissesini de 500.000.(Beş yüz bin)YTL bedelle Şerif UZUNASLAN’asattığını satış 

bedelini nakden ve tamamen aldığını alıcı da iş bu satışı aynı şekilde kabul ettiğini, bu 

satışın ifraza imkân vermediği , yasal gereği yapılmadan bu hisse üzerinde müstakil bir 

bölünmeye ve yapılaşmaya gidilemeyeceği, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlu 

olduklarını bildiklerini ve kabul ettiklerini; her iki taraf da devrin yapıldığı ve geçmiş 

yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olduklarını, 

devir ve iktisap için bildirilen değerin yeniden belirlenmiş emlak vergisi değerinden düşük 

olmaması gerektiğini, aksi takdirde V.U.K.na göre cezalı duruma düşecekleri hususunu da 

kabul ettiklerini ifade ve beyan ettiler. 

İpotekli Satış 

Bir taşınmaz mal üzerinde ipotek bulunması taşınmazın satışına veya üzerinde başkaca 

hak kurulmasına engel değildir. İpoteğin varlığı resmi senedin uygun bir yerine yazılarak 

satış yapılabilir. İpoteği görerek taşınmazı satın alan alıcı, ipotek borcunu da yüklenmiş 

sayılmaz. Onun külfeti sadece bu ipotek borcu ödenmez ise taşınmazın icra kanalıyla 

satılmasına katlanmaktır. Bunun için düzenlenecek resmi senede “.... ipoteği görerek ve 

doğabilecek hukuki sonuçlarını kabul ederek satın aldığını ” şeklinde yazmak gerekir. 

Örnek: BİR TARAFTAN : .... 

DİĞER TARAFTAN : .... 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında 

her türlü nitelikleri yazılı, .....Mahallesinde bulunan ve tapunun ....ada, .... parsel sayılı 234 

m2 yüzölçümündeki arsanın tamamı üzerindeki Güllü AYDIN lehine 1500 

(BİNBEŞYÜZ) TL. bedelli 2.derecede 9 ay müddetle 03.10.1965 tarih ve 861 yevmiye 

numarası ile ipotekli olarak Hüseyin oğlu Mikail YILDIRIM adına kayıtlı iken; malik bu 
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taşınmazın 1/2 hissesini üzerinde (uhdesinde) tutarak geriye kalan ½ hissesini 

500.000(beşyüzbin) YTL. bedelle ipoteğin hukuki sonuçları ve vecibeleri ile birlikte Ali 

oğlu Fahri AYDIN’a sattığını, satış bedelini tamamen ve peşinen aldığını, alıcısı adına 

tescilini istediğini; adı geçen alıcı da iş bu taşınmazdaki ½ hisseyi bu bedel ve surette, 

üzerinde mevcut ipoteğin tüm hukuki vecibeleri ile birlikte satın aldığını, aldığı hisse 

karşılığında zeminde müstakil yer kullanımının mümkün olmadığını bilerek 

kabullendiğini, adına tapu siciline tescilini istediğini, ... 

Yabancı Uyrukluya Satış 

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan 

tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin otuz hektardan fazla taşınmaz edinebilmesi 

Bakanlar Kurulunun iznine tabidir. Kanuni miras yoluyla intikal eden taşınmazlar için bu 

hüküm uygulanmaz. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, kanuni miras dışında ölüme bağlı 

tasarruflar yoluyla otuz hektardan fazla taşınmaz edinebilmesi de Bakanlar Kurulunun 

iznine bağlıdır. İzin verilmez ise, fazla miktar tasfiye edilerek bedele çevrilir. Yabancı 

uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel 

kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine, taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi 

halinde karşılıklılık şartı aranmaz. Kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından, bu 

maddenin uygulanamayacağı yerleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin tapu işlemlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi 

gerekir: 

Taşınmaz edinimi konusunda Türkiye ile arasında karşılıklılık bulunan ülkelerAlmanya2. 

Amerika birleşik devletler3. Andorra 4. Arjantin5. Avustralya 6. Avusturya7. Bahamalar 

8. BangladeŞ 9. Barbados 10. Belçika 11. Belize 12. Benin 13. Bolivya 14. Bosna-hersek 

15. Botswana 16. Brezilya 17. Danimarka 18. Dominik cumhuriyeti 19. Ekvator 20. El 

Salvador 21. Estonya 22. Fildişi sahili 23. Filipinler 24. Finlandiya 25. Fransa 26. Gabon 

27. Gana 28. Gine 29. Grenada 30. Guatemala 31. Guyana 32. Güney Afrika cumhuriyeti 

33. Haiti 34. Hırvatistan 35. Hollanda 36. Honduras 37. İngiltere 38. İrlanda 39. İspanya 

40. İsrail 41. İsveç 42. İsviçre 43. İtalya 44. Jamaika 45. Japonya 46. Kamerun 47. Kanada 

48. KKTC 49. Kolombiya 50. Kore (güney) 51. Kosta rika 52. Letonya 53. Liechtenstein 

54. Litvanya 55. Lüksemburg 56. Macaristan 57. Malawi 58. Malezya 59. Mali 60. Malta 

61. Mauritius 62. Meksika 63. Monako 64. Moritanya 65. Mozambik 66. Nijerya 67. 

Nikaragua 68. Norveç 69. Orta Afrika cumhuriyeti 70. Panama 71. Paraguay 72. Peru 73. 

Polonya 74. Portekiz 75. San marino 76. Senegal 77. Sırbistan ve karadağ (yugoslavya) 

78. Singapur 79. Somali 80. Sri lanka 81. Swaziland 82. Şili 83. Tanzanya 84. Uruguay 

85. Venezuela 86. Yeni Zelanda 87. Yeşilburun adaları. 
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Vatandaşları için mütekabiliyet ilkesi bulunduğundan bu ülke vatandaşlarının tapu 

işlemlerinde TKGM. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına sorulmadan işlem karşılanabilir 

(TKGM.2003/12Sy. Gn). 

Taşınmaz edinimi konusunda Türkiye ile arasında karşılıklılık bulunmayan ülkeler: 

Afganistan  2-   Bahreyn   3-  Birleşik   Arap  Emirlikleri  4-  BurmA  5-   Cezayir  6- Çek 

Cumhuriyeti 7- Endonezya 8- Erıtre 9- Ermenistan 10- Etiyopya 11- Fiji 12- Hindistan 13- 

Irak 14- İzlanda 15-R Kamboçya 16- Katar 17- Kore (Kuzey) 18- Kuveyt 19- Küba 20- 

Laos 21- Libya 22- Maldivler 23- Moğolistan 24- Nepal 25- Nijer 26- Oman 27- Papua 

Yeni Gine 28- Slovakya 29- Sudan 30- Surinam 31- Suudi Arabistan 32- Tayland 33- 

Tunus 34- Vietnam 35- Yemen. 

Vatandaşları için şu anda mütekabiliyet yoktur. Bu nedenle bu ülke vatandaşları 

Türkiye’de taşınmaz mal edinemezler. 

Bu ülkelerin dışındaki ülkelerin vatandaşlarının tapu işlemlerinin ise mütekabiliyet 

(karşılıklılık) ilkesinin varlığının tespiti için Genel Müdürlüğe sorularak alınacak cevaba 

göre hareket edilmesi gerekir. 

Tüm yabancı uyrukluların gayrimenkul edinim ve kiralama gibi yabancının o parsel 

üzerinde bulunmasını gerektirecek işlemlerinde talebe konu parselin askeri yasak ve 

güvenlik bölgesinde kalıp kalmadığını tespiti açısından yetkili askeri birime iletilerek 

alınacak cevaba göre hareket edilmesi gerekir. 

Ancak yabancının işleme konu parsel üzerinde bulunmasını gerektirmeyecek işlemlerin 

askeri birimlere sorulmasına gerek yoktur. Ör/ ipotek tesis ve tüm terkin işlemleri. 

Askeri Birime Yazılacak Yazı Örneği: 

……… KOMUTANLIĞINA 

Kuşadası’nın Oba Kasabasının Göl mevkiinde kain tapunun 23 m. 432 pafta ve 101 nolu 

parselini teşkil eden 4082 m2 miktarındaki arsanın üzerine inşaa edilmekte olan (A) Blok, 

birinci kat, (5) nolu meskeninin kat irtifakına tekabül eden 4/320 arsa payının tamamı S.S. 

Obakent Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı iken, bu kez, işbu taşınmaz malın 

tamamının Almanya uyruklu Muhammed Nour HADİ ile Pakistan uyruklu Nurul Hadijah 

YAHYA’ya satışı talep edilmiştir. 

Taşınmaz malın bulunduğu yer 1/25.000 ölçekli haritada işaretlenerek ilişikte 

sunulmuştur.Talebe konu parseli Alman ve Pakistan uyruklu kişilerin satın almasında 
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Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu açısından bir sakınca olup olmadığının 

bildirilmesini arz ederim. 

EKİ: (1) adet harita. 

(İmza – Mühür) Tapu Sicil Müdürü 

Resmi Senet Örneği 

BİR TARAFTAN... : Rauf ORBAY: Sadullah oğlu (Vergi No:...) DİĞER TARAFTAN: 

Yunan uyruklu Dimitri kızı Monika STEWART (Vergi No:...) Malezya uyruklu Zuraidah 

YAHYA (Vergi No:...) aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, ... mahallesi 101 

ada 1 parsel sayılı 4082 m2 miktarındaki tarla ve bahçenin üzerine inşaa edilmekte olan 

kargir binadaki, B blok, zemin kat (1) nolu meskenin kat irtifakına ayrılan 4/320 arsa payı 

ve bu arsa payına isabet eden tam hissesi Rauf Orbay adına kayıtlı iken; bu kez, ….. 

Komutanlığının .... tarih      sayılı yazıları ve TKGM. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 

..... tarih ..... sayılı yazıları uyarınca yabancı uyrukluya satışında sakınca bulunmadığı 

bildirildiğinden malik Rauf Orbay bizzat hareketle işbu taşınmazın 4/320 arsa paylı, B 

blok zemin kat (1) nolu meskeninin tam hissesini 300.000. (üçyüzbin) YTL bedelle eşit 

oranlarda olmak üzere Yunan uyruklu Monika STEWART ile Malezya uyruklu Zuraidah 

YAHYA’ya sattığını, bedelinin tamamını nakden ve peşinen aldığını alıcıları adına 

tescilini istediğini; Alıcılar Yunan uyruklu Monika STEWART ile Malezya uyruklu 

Zuraidah YAHYA’ da, bizzat hareketle B blok, zemin kat (1) nolu meskenin kat irtifakına 

ayrılan 4/320 arsa payı ve bu arsa payına isabet eden tam hissesini eşit oranlarda yukarıda 

yazılı   bedelle   kabul   edip   satın   aldıklarını   ve   adlarına   tescilini   istediklerini;   ... 

Satış(Yabancı Uyruklu) örneği: Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Daracık mahallesi Belaz 

mevkii 1571 ada 119 nolu parsel 250.m2 miktarındaki ev ve dükkan nitelikli taşınmazın 

tamamı Ahmet KANAT adına kayıtlı iken, bu kez adı geçen malik anılan taşınmazın 

tamamını 275.000.(iki yüz yetmiş bin) YTL bedelle Alman uyruklu Albert oğlu George 

BONSON’a sattığını satış bedelini tamamen nakden ve peşinen aldığını alıcı George 

BONSON ise yukarıda bahsi geçen taşınmazın tamamını aynı bedelle satın aldığını devir 

yapıldığı yıl ve geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinin ödenmesine ve devralanın 

müteselsilen sorumlu olduğu işlem için bildirilen değerin yeniden değerlendirme oranı 

uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmaması gerektiği aksi takdirde aradaki 

farkın cezalı olarak V.U.K.nu uyarınca cezalı olarak tahsil edileceğini bildiklerini birlikte 

ifade ve beyan ettiler. 
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İpka Ve Birden Çok Kişiye Hisse Satışı 

Bir kimse tam mülkiyet payını veya mevcut hissesini, tekrar hisselere bölerek bölünmüş 

hisseyi tasarruf edebilir. Bunun için hisseli satışla ilgili 1997/12 sayılı genelge 

hükümlerine uyulması gerekir. İpka, bu bölünen hisselerden bir kısmını üzerinde tutmak 

demektir. 

BİR TARAFTAN : Şahap YÜKSEL: Zülfü oğlu, (Vergi No:..) 

DİĞER TARAFTAN : Yüksel YAVUZ’a (Vergi No:..) velayeten Nurettin DENİZ ve 

Kıymet DENİZ aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ........ 

Mahallesinde kain ... ada, ... parsel sayılı 152.00 m2 yüzölçümündeki “Arsa” vasıflı ve 

üzerinde kat irtifakı tesis edilmiş taşınmaz malın tamamını Zülfü oğlu Şahap YÜKSEL 

adına kayıtlı iken; bu kez, Şahap YÜKSEL bu taşınmaz malının tamamı 6  mülkiyet 

hissesi itibar ederek bundan 2/6 mülkiyet hissesini kendi uhdesinde (üzerinde) tutup, 

geriye kalan zemin kat (1) numaralı 2/6 arsa paylı meskeni 55.000. (ellibeşbin) YTL 

bedelle Nurettin oğlu Deniz YÜKSEL' e ve ikinci katta bulunan 2/6 arsa paylı (3) 

numaralı meskeni de tamamını 55.000.(ellibeşbin) YTL bedelle Nurettin oğlu Yavuz 

YÜKSEL'e sattığını satış bedellerini tamamen ve peşinen aldığını, alıcıları adına tescilini 

istediğini, ancak alıcılardan Deniz YÜKSEL 1995 doğumlu olup, yaşı küçük olduğundan 

(henüz reşit olmadığından) Babası Nurettin YÜKSEL ile Annesi Kıymet YÜKSEL 

bilvelaye (velayeten) ve Yavuz YÜKSEL bizzat işleme katılarak bu taşınmaz malları bu 

surette satın alıp kabul ettiklerini ve adlarına tescillerini istediklerini beyandan sonra, .... 

Sağır Ve Dilsizin Satışı 

Taraflardan biri kör, sağır veya dilsiz ise işlemin iki tanık huzurunda yapılması gerekir. 

Ayrıca kendileriyle yazı ile anlaşılması mümkün olmayan sağır ve dilsizler için iki tanık 

yanında işaret dilinden anlayan bir yeminli tercüman bulundurulması zorunludur. 

Sağır ve/veya dilsiz ile yazı ile anlaşılabiliyorsa ilgilinin sağır, kör veya dilsiz olduğuna 

veya olmadığına dair doktor raporu istenmesine gerek yoktur. Bu durumun takdiri Tapu 

Sicil Müdürüne aittir. Yeminli tercüman ve tanıkların da resmi senedi imzalamaları 

zaruridir. Resmi senede tanık ve tercümanın kimlik bilgileri ve ikametgâh adresleri de 

yazılır. 

BİR TARAFTAN : Ahmet BAYDEMİR: Veli oğlu, (Maltepe V.D. 152 007 2097) 

DİĞER TARAFTAN : Ersin CENGİZ: Şakir oğlu, (Bakırköy V.D. 205 015 2015) 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 
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Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Mahallesi 

ada 209, parsel 157 de kayıtlı 580.68 m2' yüzölçümündeki arsa üzerine kurulmuş kat 

irtifaklı taşınmaz malın B-Blok 4 nolu, 2/114 arsa paylı zemin kattaki meskeninin tamamı, 

Veli oğlu Ahmet Baydemir adına kayıtlı iken; malik bu meskene isabet eden arsa payının 

tamamını 51.500 (ellibirbinbeşyüz) YTL. bedelle Şakir oğlu Ersin Cengiz'e sattığını ve 

satış bedelini tamamen ve peşinen aldığını alıcısı adına tescilini istediğini; alıcının sağır  

ve dilsiz olduğu ve Türkçe okur yazar olmadığı anlaşıldığından alıcı Ersin Cengiz yeminli 

tercümanı Çağla Kumru vasıtasıyla bu meskeni bu bedel ve şartlarla satın alıp 

kabullendiğini ve adına tapuya tescilini istediğini beyandan sonra; ... 

İş bu resmi senedin okur yazar olmayan .........’ya yeminli tercümanı .............. tarafından 

huzurumuzda anlatıldığına ve aşağıdaki parmak izi ve mührün sağır dilsiz ............’ya ait 

olduğuna tanıklık ederiz. 

Tanık Tanık 

 

 
Beyan Değerinden Aşağı Bedelle Satış 

Bir taşınmaz mal, emlak beyan değerine yeniden değerleme oranları uygulanarak 

bulunacak değerden daha düşük bir bedelle de satılabilir. Çünkü bir taşınmaz mal emlak 

beyan değerine göre değil o günkü piyasa şartlarına ve satıcı ile alıcının o anki 

ihtiyaçlarına, ekonomik durumlarına göre değer bulmaktadır. 

Bu nedenle taraflarca emlak beyan değeri belirtilerek bundan daha düşük bir fiyatla satış 

yapılmak istenmesi halinde, istem kabul edilerek resmi senette durum izah edilmeli, 

taşınmaz malın taraflarca bildirilen emlak beyan değeri yazıldıktan sonra, yine taraflarca 

belirtilen satış bedeli resmi senede yazılmalıdır. 

Ancak tahakkuk ve tahsil edilecek harçların emlak beyan değerine yeniden değerleme 

oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değer üzerinden hesaplanması gerekmektedir. 

BİR TARAFTAN : İbrahim Ethem oğlu İlhan DAĞ (265 007 9133) 

DİĞER TARAFTAN : İbrahim Ethem oğlu Orhan DAĞ (265 005 0592) 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Bu  resmi  senedin  arka  sayfasının  özel  sütunlarında  her  türlü  nitelikleri  yazılı,  ........ 

Mahallesi, 26237 ada, 16 parsel sayılı 952 m2 miktarındaki arsanın tamamı ile İmrahor 

mahallesi, 26237 ada, 20 parsel sayılı 881 m2 miktarındaki arsanın tamamı İlhan DAĞ, 

adına kayıtlı iken; bu kez, İlhan DAĞ bizzat hareketle 178.000.(yüzyetmişsekizbin)  YTL. 
 

http://www.uzemmoreenstitu.com/


Sayfa 112 

 More Payroll Uzaktan Öğretim Hiz. 
www.uzemmoreenstitu.com 

 

 

 

 

beyan değerli 26237 ada 16 parselin tamamını 130.000.(yüzotuzbin) YTL. bedelle, 

89.000. (seksendokuzbin) YTL. beyan değerli 26237 ada 20 parselin tamamını 65.000. 

(altmışbeşbin) YTL. bedelle Orhan DAĞ’ a sattığını, bedelinin tamamını nakden ve 

peşinen aldığını, alıcısı adına tescilini istediğini; alıcı Orhan DAĞ da bizzat hareketle, 

26237 ada, 16 parselin tamamı ile 26237 ada, 20 parselin tamamını aynı bedellerle kabul 

edip, satın aldığını, adına tescilini istediğini beyandan sonra; ... 

 

 
Bağış (Hibe) 

Bağışlama, hayatta olan kimseler arasında bir tasarruftur ki onunla bir kimse, mukabilinde 

bir ivaz (karşılık gözetmeden) taahhüt edilmeksizin malının tamamını veya bir kısmını 

diğer kimseye temlik eder. Henüz iktisap edilmemiş bir haktan feragat yahut mirası 

reddetmek hibe değildir. Ahlaki bir vazifenin ifası da bağışlama sayılmaz. 

Daha basit bir anlatımla bağış, herhangi bir bedel ya da karşılık olmaksızın, bir malın 

mülkiyetinin başka bir kimseye devir edilmesi işlemidir 

Bağışlamanın konusu , devir ve temliki mümkün taşınır ve taşınmaz mal ile hak olabilir. 

Bağışlayan, mallarının tamamını bağışlayabileceği gibi bunların bir kısım hissesini veya 

belli bir malını da bağışlayabilir. 

Bir kimsenin bağış yapabilme şartı reşit ( 18 yaşını bitirmiş ve mümeyyiz) olması gerekir. 

Bağış yapamayacak kimseler şunlardır: 

18 yaşını bitirmemiş kimse bağış yapamaz. 

Yine zihinsel özürlü kimseler bağış yapamazlar. 

Reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi 

bağış yapamazlar. 

Vasi vesayeti altındaki kimsenin malını bağışlayamaz. 

Anne-baba da velayetleri altındaki küçüğün malını satabildiği halde bağışlayamaz. Bağışı 

kabul edebilecek kimselerde aşağıdaki şu özellikler aranır.: 

Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olması 

Medeni hakları kullanma yetkisinden mahrum olan kimse temyiz kudretine sahip olması 

bu bağışı kabul etmesi Bağış yapılırken bağışı 

yapan  kimse  bağışı   kabul   eden  kimseye  bir   kısım   mükellefiyetler yükleyebilir. Bu 
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mükellefiyet bir şeyi yapma veya yapmaktan kaçınma şeklinde olabilir. Böyle bir 

mükellefiyet varsa bağış resmi senedine bu mükellefiyet de yazılır. 

İstenen Belgeler 

Bağışlanacak taşınmaza ait tapu senedi yoksa ada parsel numarasını gösterir belge veya 

malikin sözlü beyanı, 

Bağışlayanın ve bağışlananın veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, 

Taraflardan biri veya ikisinin temsili söz konusu ise temsile ilişkin belge 

Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, en son altı ay içinde çekilmiş 6x4 

büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları 

Tarafların vergi numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge, 

Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm 

bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğundan,işleme konu 

gayrimenkul bütün gayrimenkul olması halinde (Örneğin, bahçeli kagir ev, bina, mesken, 

konut, daire, villa, vs.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi. (Tapu Sicilinde vasfı arsa, 

tarla, bağvs. gibi gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem 

Sigortası aranmamaktadır.) 

Bağışlama İşleminin Mali Yönü 

Bağışlanan taşınmaz malın ve mülkiyetten gayri aynı hakların vergide kayıtlı değerinden 

az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden binde 54 oranında tapu harcı bağışı 

kabul edenden tahsil edilir. 2006 yılı için geçerli orandır (2007’ de de değişmemiştir.) 

Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kestirilir. Bağış işleminden 

sonra veraset ve intikal vergisi yönünden tapu sicil müdürlüğünce Maliye Vergi Dairesine 

bildirimde bulunulur. Döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır. 

İzlenecek Yol 

Yukarıda belirtilen belgelerle Tapu Sicil Müdürlüğüne bizzat veya yetkili vekilin 

müracaatları yeterlidir. İstem üzerine görevlilerce başvuru tutanağı tanzim edildikten 

sonra resmi senet düzenlenir. 

Resmi Senedin Yazımı 

BİR TARAFTAN............: Hüseyin AKBABA:Sami oğlu (Vergi No: .....) DİĞER 

TARAFTAN......: Hidayet GÜVENÇ:Ali oğlu (Vergi No:.....) aşağıdaki hususlarda 

anlaşmışlardır. 
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Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı Çankaya 

İlçesi Kırkkonaklar Mahallesinde kain (bulunan) 101 ada, 2 parsel sayılı 400 m2 

miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz malın tamamı Hüseyin AKBABA adına kayıtlı olup 

(iken); adı geçen malik bizzat hareketle iş bu taşınmaz malının tamamını kayıtsız, şartsız 

ve bedelsiz olarak Hidayet GÜVENÇ’e bağışladığını, Hidayet GÜVENÇ de bu bağışı 

yukarıda yazılı şekil ve şartlarla aynen kabul ettiğini ifade ve beyandan sonra; taraflar 

devamla, taşınmaz malın geçmiş zamana ait emlak vergisinin ödenmesinden müştereken 

ve müteselsilen sorumlu olduklarının, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre taraflarca 

bildirilen bu değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak 

suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın Vergi Usul 

Kanununa göre taraflardan kusur cezası ve gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak tahsil 

edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından kendilerine bildirildiğini karşılıklı 

ifade ve beyan ettiler. 

Tapuya Tescili 

Bağış akdinin tapu kütüğüne tescili yukarıda açıklanan satış akdinin tescili gibi yapılır. 

30.5.2000 4563 

Hüseyin AKBABA: Sami oğlu Tam İntikal 09.8.1975 1245 

Hidayet GÜVENÇ: Ali oğlu Tam Bağış 30.5.2000 4563 

 

 

 
Tapu Senedinin Yazımı 

İşbu taşınmaz malın tamamı Sami oğlu Hüseyin AKBABA adına kayıtlı iken, kayıtsız 

şartsız ve bedelsiz olarak bağışın tesciline istinaden düzenlenmiştir. 

 

 
Bağış Türleri 

 

 
Rücü Şartı (geri dönme) ile Bağış 

Türk medeni kanununa göre, satış şartlı olamaz, ancak bağış bir şarta veya mükellefiyete 

bağlı olarak yapılabilir. Bu şartlardan yalnızca “rücu şartı” tapu siciline tescil edilebilir. 
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Rücu şartı, lehine bağış yapılan kimsenin, bağış yapandan önce ölmesi halinde mülkiyetin 

tekrar bağış yapan kimseye dönmesidir. 

 

 
Rücu şartı ile lehine bağış yapılan kişinin, bağış yapandan önce ölmesi halinde, bağışlanan 

taşınmaz, ölenin mirasçılarına intikal etmez ve herhangi bir mahkeme kararına gerek 

olmaksızın, ölümün belgelenmesi ve bağış yapan malikin talebi ile adına tescil işlemi 

yapılır. Rücu şartı ile ilgili resmi senet örneği aşağıdaki gibidir: 

BİR TARAFTAN : Ali Yaşar TUTKAN : Osman oğlu (Vergi No:..) DİĞER TARAFTAN 

: Gökhan KARA : Ali oğlu (Vergi No:..) aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Kastamonu 

ili Kurtuluş Mahallesinde 150 ada, 20 parsel sayılı, 800 m2 miktarlı bağın tamamı Osman 

Oğlu Ali Yaşar TUTKAN adına kayıtlı iken; bu kez, malik gayrimenkulün tamamını Ali 

oğlu Gökhan KARA’ya Borçlar Kanununun 242. Maddesine göre rucu şartı ile 

bağışladığını, bağış lehtarı lehine tescilini istediğini; Ali oğlu Gökhan KARA da bu rucu 

şartı ile bağışı aynen kabul ettiğini ve adına tescilini istediğini, ... 

Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Bağış işlemİ 

Esas amacı, karşılığında bir bedel olmaksızın taşınmazın devri işlemi olan bağışa , 

uygulamada bazen tapu harcının az ödenmesi düşüncesiyle başvurulduğu görülmektedir. 

Bazen de taraflar aralarında gerçekten bağış işlemi yapmak istemekle birlikte, ileride 

bunun bazı sakınca ve külfetler doğuracağı kanısı ile satış yolunu tercih etmektedirler. 

Bütün bu düşüncelerin sebebi: Karşılıksız bir edinme olması nedeni ile, bu edinilen 

taşınmazların veraset ve intikal vergisine konu olmasıdır. 

Bağış yoluyla edinilen taşınmazların edinen tarafından süresi içerisinde ilgili vergi 

dairesine beyanda bulunarak veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Söz 

konusu vergi tahsil edilmediği veya başkaca taşınmazların teminat gösterilmediği sürece , 

bu yolla edinilen taşınmazların bir başkasına devri veya üzerine aynı hak tesisi mümkün 

değildir. Ancak rücü şartın bağlı olarak yapılan hibeler veraset intikal vergisinden istisna 

tutulmuştur. 

 

 
İPOTEK, TRAMPA VE TAKSİM İŞLEMLERİ 
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Akitli işlemlerden olan ipotek, bir gayrimenkul güvence gösterilerek borç alınması 

işlemidir. Akitli işlemlerden olan trampa, bir taşınmazın bir başka taşınmazla karşılıklı 

değiştirilmesidir. Akitli işlemlerden olan taksim, ortak mülkiyete konu mallardan 

ortaklığın sona erdirilmesi ve her ortağın müstakilen en az birer mala sahip olması 

demektir. Şimdi bu konuları tek tek anlatalım. 

İpotek( rehin) 

İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya 

olası bulunan her hangi bir alacak için taşınmaz malın güvence altına alınmasıdır. Diğer 

bir ifade ile ipotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz 

malın teminat gösterilmesidir. Borç vadesinde ödenmezse, alacaklının gayrimenkulü icra 

kanalıyla sattırılarak alacağını alma hakkı vardır. 

Söz konusu alacaklar 

Hâlen mevcut olan yani malikin veya diğer bir kişinin almış olduğu borç para için, 

taşınmazın teminat olarak gösterilmesi, 

İleride vücut bulacak alacaklara örnek vermek gerekirse satış bayiliği alan bir kimsenin 

satıcı firmanın kendisine vereceği mallar için taşınmazın teminat göstermesi gibi. 

İleride vücut bulması muhtemel alacaklarda ise alacağın doğumu ileride buna sebep 

olacak bir olaya veya şarta bağlıdır. Buna ölünceye kadar bakma akitlerinde bakım 

alacaklısının kanuni ipotek hakkı örnek olarak verilebilir. 

İpotek işlemleri, bugün çok geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Bunun sebebini 

taşınmaz kıymetlerindeki büyük artışlara ve taşınmazların sağlam bir teminat olma 

görevini yerine getirmesindir. Aynı zamanda ipotek, alacak hakları içinde en kuvvetlisidir. 

Çünkü bazı fer’i alacaklarda zamanaşımı yolu ile borçtan kurtulmak mümkün iken, 

ipotekte zamanaşımı yolu işlemez. Ayrıca, ipotek şahsi bir alacak doğurduğundan, ipotekli 

taşınmazın borca yeter olmaması halinde, alacaklının, borçlunun diğer mallarına da 

müracaat edebilme hakkı vardır. 

 

 
Özellikle, kısa vadeli mevduat toplayabilen ve süresi azamı 3 yıl olan bankacılık sektörü, 

uzun vadeli konut finansmanı (mortgage) işlemlerinde, ipotek finansman kuruluşları 

vasıtası ile uzun vadeli fon yaratabilirler. 2006 yılı sonunda uygulamaya girmesi 

hedeflenen mortgage sistemi, gerek inşaat sektörüne katacağı ivme, gerekse tüketici 

açısından uygun bir düzenleme olacaktır. 
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İpotek tesisi için talepte bulunacak kişi taşınmazın maliki veya temsilcisidir. Bütün tapu 

işlemlerinde ilgililerden istenecek genel bilgi ve belgelerin yanında, ipotek işlemlerinde 

ayrıca aşağıdaki hususların bilinmesi gerekmektedir. 

İpotek alacaklısının adı soyadı , tüzel kişilerde ticaret unvanı , 

Taşınmazın ne miktar için ipotek edileceği 

İpoteğin müddeti 

Faizi 

Derecesi, ikinci ve sonraki derece ipotek tesislerinde , ipoteğe serbest dereceden istifade 

hakkının tanınıp tanınmayacağı Taşınmazın maliki veya temsilcisinin, bu hususları içerir 

sözlü talebi üzerine resmi senet düzenlenmek suretiyle işlem tapu sicil müdürlüğünce 

yerine getirilir. Bankalar yardımlaşma sandıkları gibi kredi veren kurumların tapu sicil 

müdürlüğüne ipotek tesisi için yazıları varsa bu yazılar ilgilinin imzası alınmak sureti ile 

işleme konur. 

İpoteğin Kapsamı 

Mütemmim cüz ( bütünleyici parça) Mütemmim cüz, tasarruflarda asıl eşyaya tabi 

olduğundan ve ondan ayrı olarak tasarrufa konu olamayacağından ipotek mütemmim cüzü 

de kapsar. 

Teferruat ( eklenti) Gayrimenkulün teferruatı olan menkul eşya tapu sicilinde gösterilmiş 

olmasa bile ipoteğin kapsamına dahildir. Bu nedenle teferruatın tapu sicilinde 

gösterilmesi, rehnin teferruatı kapsamasının şartı değildir. Teferruatın tapu sicilinin 

“beyanlar” sütununa yazılmasının amacı sadece aleniyeti sağlamaktır. 
 

gelmiş) sigorta tazminatı ipotek kapsamına girer. 

İpotek Yapma Hakkını Yasaklayan Haller 

Tapu sicilinde kayıtlı bulundukları halde, ipotek edilemeyen ipotek yapma hakkının 

kısıtlanmış olduğu bazı gayrimenkuller vardır. Bunlar temliki tasarruflar ve özellikle rehin 

hakkı yönünden kanuni tahdit ve takyitlere tabi gayrimenkullerdir. 

Kamu yararına tahsis edilmiş mallar üzerinde ipotek kurulamaz. İpotek özel mülkiyet 

konusu gayrimenkuller üzerinde kurulabilir, kamu yararına tahsis edilmiş bulunan ve 

tescile tabi olmayan yol, meydan, pazar yeri gibi yerlerin ipoteğe konu edilmesi söz 

konusu değildir. Diğer taraftan tescile tabi olmakla beraber, tahsis olundukları amaç 
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bakımından hizmet malı sayılan okul, hastane, müze ve benzeri gayrimenkuller de tahsis 

gayesi değiştirilmedikçe, ipotek edilmeleri caiz olmayan gayrimenkuller arasındadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup da tapuda kayıtlı ve kamu hizmetine tahsis 

edilmemiş rehin hakkı yönünden kanuni tahdit ve takyitlere tabi gayrimenkullerdir. 

Kamu yararına tahsis edilmiş mallar üzerinde ipotek kurulamaz. 

Bazışerh ve beyanlara tabi gayrimenkuller ipotek edilemez. 

İpotek edilmesi düşünülen gayrimenkulün şerhler yada beyanlar hanesinde mevcut ihtiyati 

tedbir, kamu haczi, konkordato (iflas anlaşması) ile verilen mehil, iflas ilanı, aile yurdu 

tesisi, nakil ile yükümlü mirasçı tayini gibi belirtmeler ya da 775 sayılı gecekondu kanunu 

m.34, kamulaştırma kanunu m.31/b , iskan kanunun m.30 gibi maddelerin öngördüğü 

belirtmeler gayrimenkulün ipotek edilmesini kısıtlamaktadır. 

Gayrimenkulün ifraz edilmemiş parçası ipotek edilemez Gayrimenkul ifraz edilip ayrılan 

parçalar tapu siciline kaydedilmedikçe gayrimenkulün bir kısmının ipoteği mümkün 

değildir. 

Mevcut hisse bölünerek ipotek edilemez. Gayrimenkul tam mülkiyet olarak tek kişiye ait 

iken, gayrimenkulü ifraz etmeden malikin tam payını hisselere bölünerek ipotek etmesi 

mümkün değildir. 

 

 
İstenen Belgeler 

İpotek edilecek taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel 

numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı 

Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya 

pasaportları, 

Alacaklının iki, borçlunun bir adet en geç altı ay önce çekilmiş 6x4 büyüklüğünde 

vesikalık fotoğrafları 

Taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilecek ise temsil belgesi. 

Lehine ipotek tesis edilenlerin vergi kimlik numarasını gösterir vergi dairesinde alınmış 

belge. 

Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm 

bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğundan, işleme konu 

gayrimenkul bütün gayrimenkul olması halinde (Örneğin, bahçeli kagir ev, bina, mesken, 
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konut, daire, villa, vs.) Zorunlu Deprem sigortası poliçesi. (tapu sicilinde vasfı arsa, tarla, 

bağ vs. gibi gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem 

Sigortası aranmamaktadır.) 

İşlemin Mali Yönü 

Akdin icrasından önce, ipotekle temin edilen borç miktarı üzerinden binde 3,6 tapu harcı 

ve binde 7,5 oranında damga vergisi ipotek borçlusundan tahsil edilir. 2006 yılı için 

geçerli orandır)(2007’de de değişmemiştir.) 

Döner sermaye işletmesince belirlenen tarife tutarı tahsil ettirilir. Bankalar ve Özel Finans 

kurumlarınca kullandırılan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere tesis edilecek olan 

ipotek işleminden harç ve damga vergisi istisnası 2004 yılında getirilmiştir. 

 

 
İzlenecek Yol 

İpotek işlemi için ilgilisinin tapu sicil müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekmez. 

Kredi veren kurumlardan tapu sicil müdürlüğüne yazılan yazılar varsa bu yazılar 

borçlunun imzası alınarak işleme konulur. 

Tapu kanununun 26'ncı maddesinde yapılan değişikliklerle konut yapanlara, ihracatçılara, 

turizm tesisi yapanlara işletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkârlara konuları ile  

ilgili olarak açılacak krediler ile tarımsal (zirai) krediler nedeniyle yapılacak ipotek 

işlemlerinde resmi senet düzenlenmesine gerek yoktur. 

Bu durumda taraflarca imzalanmış sözleşmenin taşınmaz mal maliki veya yetkili vekili 

tarafından tapu idaresine verilecek ipotek tesis ve tescil isteminde bulunulması yeterlidir. 

Kişiler arasında yapılacak diğer ipotek işlemlerinde ilgilinin yukarıda belirtilen belgelerle 

tapu sicil müdürlüğüne bizzat veya vekil ve diğer temsilcilerin müracaatları yeterlidir. 

İstem üzerine görevlilerce başvuru tutanağı tanzim edildikten sonra resmi senet 

düzenlenir. 

Resmi senet örneği: 

BİR TARAFTAN: Ali Tosun, Bülent Yıldız ve Cemal Yıldız 

DİĞER TARAFTAN : Nebahat Gürcan Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Bu resmi senette nitelikleri yazılı Maltepe Mahallesi oya sokakta 1185 adanın 5 numaralı 

parselini teşkil eden 610 m2. miktarındaki beş katlı iki dükkan ve altı daireli kargir 

apartmanın 60/420 arsa paylı zemin kattaki (7) bağımsız bölüm numaralı dükkanın 1/3 
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payı Ali Tosun, 1/3 payı Bülent Yıldız ve 1/3 payı da Cemal Yıldız adlarına kayıtlı olup; 

bu kere Nebahat Gülcan’dan borç olarak nakden almış oldukları 20.000 (yirmi bin) YTL’e 

karşılık birinci derecede, bila faizli, fekki ettiklerini ve alacaklı Nebahat Gülcan’da anılan 

ipoteği  aynışartlarla  kabul  ettiğini  birlikte ifade  ve beyan ettiler… ......................... Tapu 

siciline göre, mülkiyette başka leh ve aleyhine mevcut diğer ayni hak ve takyid, bu resmi 

senidin ilgili sütununda gösterilmiştir. 

İpotek belgesi 

İşlemin tamamlanarak ipoteğin tapu kütüğüne sicilinden sonra tescilin yapıldığını gösterir 

ipotek belgesi, düzenlenerek ipotek alacaklısına verilmektedir. İpotek belgesi kıymetli 

evrak niteliğinde olmayıp sadece tescili yapılan ipotekle ilgili bilgileri içerir. Düzenlenen 

resmi senedin tasdikli sureti de ipotek belgesi yerine geçmektedir. 

İpotek resmi senidinde aşağıdakiler bulunmalıdır: 

Müddet, alacak miktarı, derece sıra, 

Alacaklının adı, soyadı ve baba adı, 

Tüzel kişinin unvanı, 

Faiz oranı Fekki bildirinceye kadar (F.B.K) (ipoteğin kaldırılması- terkini) şeklinde resmi 

senette bir belirtme 

Tarafların kimlik bilgileri ve ikametgâh adresleri 

Fotoğraflar 

Taraflar resmi senetteki imza yerine “okudum” ibaresini yazdıktan sonra, hem imza 

yerlerini ve hem de karşılıklı birbirlerinin fotoğrafı üzerini imzalarlar. 

Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi, müdür ve düzenleyen memur da imza 

ederler. Ayrıca müdür, daire mührü ile kendi imza yerini ve tarafların fotoğrafını 

mühürler. 

Resmi senede, işleme konu taşınmaz mal ve tarafların isteği açıkça yazılır ve yevmiye 

defterine kaydedildiği tarih, saat ve dakikası yazılır. 

Resmi senette silinti, kazıntı, çıkıntı yapılmaz. Resmi senetlerdeki yanlışlık ve eksiklik 

akdin altına yazılarak taraflar ve memurlarca imzalanır. Resmi senet birkaç sayfa ise her 

sayfası ayrı ayrı imzalanır. 
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Resmi senet gayrimenkulün bulunduğu köy-mahalle, ada-parsel numarası, borçlu varsa 

kefilleri ile bunların imzalarını ve ipoteğin diğer esaslı unsurlarını da içermelidir. 

 

 
İpotekte Sonradan Yapılacak Değişiklikler 

Taraflar, anlaşmaları halinde ipoteğin tesisinden sonra, ipoteğin derecesini, ipotek 

miktarını, faiz oranını, ipoteğin vadesini, ipotekli taşınmazlardan birinin çıkartılmasını 

veya ipoteğe başka bir taşınmazın dahil edilmesini isteyebilirler. Bu işlemlerin 

yapılabilmesi için resmi senet düzenlenmesi gerekir. 

İşlemin mali yönü: 

İpotekli taşınmazlardan birinin çıkartılması veya ipoteğe başka bir taşınmazın ilave 

edilmesinde borç miktarı üzerinden binde 2.4 ipotek harcı ve binde 6 damga vergis 

Mevcut ipoteğin derecesinin değiştirilmesinde borç miktarı üzerinden binde l.2 ipotek 

harcı ve binde 6 damga vergisi tahsil edilir. 

Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır. 

 

 
İpotekte Serbest Derece ve serbest dereceden Yararlanma Hakkı 

Taşınmaz ipoteğinde, ipotekler derece sıralarına göre sıralandırılır. Birinci dereceden sona 

gelen ipotekler tarafları talep etmeleri halinde serbest dereceden yararlanma hakkına sahip 

olabilirler. 

Serbest derece, bu hakka sahip olan ipoteğin boşalan dereceye geçebilmesi hakkıdır. 

Örneğin 1. derecede korunmuş miktar (mahfuz meblağ) bırakılarak, sonraki tarihte 2. 

derecede ipotek tesis edilmiş ve korunmuş miktar, 2.derece ipoteğinden daha sonra tesis 

edilmiş bile olsa, 1. derecede olması sebebiyle diğer ipoteğe göre önceliklidir. Alt sırada 

serbest dereceden yararlanma hakkı bulunmayan bir ipotek mevcut iken, boşalan ipotek 

yerine daha sonraki bir tarihte yapılan ipotek, derecesi üstte olduğu için öncelikli olarak 

teminat ifade eder. 

Birinci derece içinde sıra oluşması iki şekilde olabilir. Mahfuz meblağlı bir ipoteğin 

miktarı bir defada temin edilmeyebilir. Bu taktirde, mahfuz meblağ miktarını geçmemek 

üzere, aynı derece içinde birden fazla defa ipotek yapılabilir. 

Bu da o derecedeki ipotekleri sıraya koymakla mümkündür. İkinci hal ise, alt sıradaki 

ipoteğin serbest dereceden yararlanma hakkı yok ise, bu ipoteğin boşalan üst sırayı 
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geçmesi söz konusu olmayacağından, boşalan derecedeki miktarı geçmemek üzere birden 

fazla sıra ile ipotek yapılabilir. Serbest dereceden yararlanma hakkının tapu siciline şerh 

verilmesi esastır. 

Alacaklının serbest dereceden yararlanabilmesi için üst derecenin boşalmış olması gerekir. 

Bu res'en yapılabilir. Alacağın Terkini, serbest dereceden istifade hakkı, ipoteğin terkini 

veya tarafların talebi ile son bulur. 

İpoteğin Temliki ( Devri) 

İpotek işleminde alacaklı alacığını üçüncü bir şahsa devredebilir. Bu işleme alacağın 

temliki de denir. Alacağın temlikinin yazılı olması şarttır. Alacağın devrinde borçlunun 

muvafakatine ihtiyaç yoktur. Bu sözleşmeler noterde yapılabileceği gibi Tapu Sicil 

Müdürlüklerinde de düzenlenebilir 

İpoteğin Terkini ( sona ermesi) 

İpotek alacaklısı veya temsilcisinin yazılı talebi ile ipotek sicilden terkin edilir. Terkini 

isteme nedenleri değişiktir. Bunlar: 

İpotekli taşınmazın tamamen yok olması (zıyaı) 

Kamulaştırma 

Mahkeme kararı 

İpotek borcunun ödenmesi 

İpoteğin paraya çevrilmesi 

Borcu ibra etme, takas (ödeşme), tecdit (yenileme) 

Gelecekte doğması muhtemel alacak ipoteklerinde borcun doğmaması, doğmasının 

imkânsızlaşması. 

İpotek terkininde terkin harcı tahsil edilir. Ayrıca ipotek terkini istemlerine miktarı her yıl 

yeniden belirlenen tutarda damga pulu yapıştırılması gerekmektedir. 

Yabancı uyrukluların ipotek işlemleri 

Yabancı uyrukluların kendi sahip oldukları gayrimenkulü ipotek etmeleri ( ipotek  

borçlusu olmaları) Yabancı uyrukluların maliki bulundukları taşınmazlarını rehin hakkı ile 

takyit etmesi kural olarak mümkündür. Ancak bu kural mütekabiliyet şartına bağlanmıştır. 

Karşılıklı olmak şartıyla yabancı kişiler Türkiye’deki gayrimenkullerini Türk veya 
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yabancı uyruklu kişiler lehine ipotek edebilirler. Türkiye’de gayrimenkul edinebilen 

yabancı tüzel kişilerin de bu gayrimenkullerini ipotek etmelerinde bir sakınca yoktur. 

Yabancı uyrukluların ipotek alacaklısı olabilmeleri Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel 

kişilerin Türkiye’de bulunan gayrimenkuller üzerinde ipotek alacaklısı olmaları 

mümkündür. 

 İpotek türleri 

Kanuni İpotek 

Bazı hallerde alacaklılara tanınan bir ipotek şeklidir. Medeni kanununa göre kanundan 

doğan ipotekler şöyledir: 

Satıştan doğan alacağı için satılan taşınmaz üzerinde satıcı, kalan alacakları için satıcı 

lehine, 

Ölünceye kadar bakma akdinden dolayı 

İşçilerin ve müteahhitlerin inşaatçı ipoteklerinden dolayı kanuni ipotekler tesis edilebilir. 

Kanuni ipotek süresi 3 aydır. Bu süre mülkiyetin naklini izleyen 3 ay içinde yapılmalıdır. 

Bu süre hak düşürücü bir süredir. 

Kanuni ipoteklerin tapu kütüğüne tescilinde Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 7/a 

pozisyonu uyarınca, tapu kütüğüne tescil edilen ipotek alacağının miktarı üzerinden, binde 

3.6 oranında harç tahsili gerekir. 

Ayrıca, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı Tablonun 4/a pozisyonu uyarınca, binde 

7.5 oranında damga vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir. Döner Sermaye İşletmesince 

belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 

Hisseli Gayrimenkulün İpoteğinin Paraya Çevrilmesi 

M.K 623 maddesinin 3 fıkrası gayrimenkulün hissedarlarından her biri kendine ait 

hissesini temlik ve terkin edebileceği alacaklılarında bu hisseyi haczettirebilecekleri 

hükmünü içermektedir. Bu sebeple üzerine ipotek tesis edilmiş hissenin ipoteğinin icra 

takibiyle paraya çevrilmesi işleminde, sadece icra takibine konu olan ipotek konulmuş 

hissenin cebri müzayedelerde şufa (öncelikli alım) hakkı doğmamaktadır. Bu tip satışlarda 

gayrimenkulün diğer hissedarlarının bilmesine ve bu hissedarlara tebligat yapılmasına 

gerek yoktur. 

Bayilik Verilmesi için Tesis Edilen Teminat İpoteği 
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Üretici firmalar il ve ilçelerde bayilikler verirken müstakbel bayilerine pazarlanmak üzere 

verecekleri ürünleri karşılığında (televizyon, buzdolabı, araba, petrol ürünleri gibi) 

bayilerden bir teminat istemektedirler. Meblağın yüksek oluşu nedeniyle bu teminat çoğu 

kez ipotek şeklinde tesis edilmekte ve bayilik sürdüğü sürece teminat olarak tapu 

kütüğünden terkin edilmemekte hatta zaman zaman meblağ ilavesi suretiyle teminat 

miktarı güncellenmektedir. Aşağıdaki örnek henüz kadastro görmemiş yerde zabıt defteri 

üzerinde yapılan ipotek işlemidir. 

BİR TARAFTAN : Naci GENÇ : Tahsin oğlu (Vergi No:..) DİĞER TARAFTAN : Aygaz 

A.Ş. yi temsilen yetkili Osman oğlu Mustafa KAYA aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Bütün nitelikleri bu resmi senedin arka sayfasındaki özel sütunlarında yazılı bulunan 

Erzurum-Merkez Şenyurt Köyü köyiçi mevkiinde kain, 150 m2'lik hane vasfındaki 

taşınmazın tamamı tapunun cilt:273: Sayfa:8, Sıra no:1, Tarihi:02.08.1977 de Tahsin oğlu 

Naci Genç adına kayıtlı iken; bu kez, malik bizzat müracaatla Necdet Genç firmasının 

Aygaz Mahallebaşı bölgesi bayiliğini deruhte etmekte olduğu bu nedenle Aygaz A.Ş. den 

mubayaa ettiği ve edeceği emtianın alışverişinden her türlü bayilik ve taahhütlerinden 

mütevellit doğmuş ve doğabilecek borcunun teminatını teşkil etmek üzere Necdet Genç 

firması ile aralarında herhangi bir ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkeme ve İcra daireleri 

yetkili olmak üzere bila faiz ve fekki Aygaz A.Ş. tarafından bildirilinceye kadar süreli 

olmak kaydıyla işbu taşınmazının tamamını 10.000. (onbin) YTL. bedelle 1. Derece ve 1. 

Sırada Aygaz A.Ş. lehine ipotek tesis ve tescil edilmesini istediğini beyandan sonra, 

Aygaz tarafından İstanbul Adliye 2.Ticaret Sicili Memurluğunun 15.04.2006 tarih ve 4909 

sayılı ve Beyoğlu 29.Noterliğinden 17.04.2006 tarih ve 07453 sayı ile tasdikli faaliyet 

yetki belgesinde yetkili kılınan Yılmaz Cömert ile Feyyaz Tunç, Aygaz A.Ş. yi temsilen 

Beyoğlu 29. Noterliğinden vermiş oldukları 03.01.2006 tarih ve 00271 notu vekaletname 

ile Osman oğlu Mustafa Kaya’yı vekil tayin ettiklerinden vekil vekâletnamedeki yetkiye 

istinaden müvekkillerine vekaleten, işbu taşınmazın tamamını yukarıda yazılı şartlar 

doğrultusunda Necdet Genç firmasının Aygaz A.Ş. den mubayaa ettiği ve edeceği 

borçların teminatının teşkil etmek üzere bila faizle ve fekki alacaklı şirket tarafından 

bildirilinceye kadar süreli olmak üzere 10.000. YTL. bedelle Aygaz A.Ş. lehine 1.derece 

1.sırada ipotek tesis ve tescil edilmesini talep ettiler. 

İpotekte Derece Değişikliği (Serbest Dereceden İstifadeli) 

Tesis edilmiş ipoteklerde mevcut ipotek derecelerinin sonradan değiştirilmesi, indirilmesi 

veya yükseltilmesi mümkündür. Birinci derecede bulunan ipotek üçüncü dereceye 

indirilebilir. Üçüncü derecede bulunan ipotek birinci dereceye yükseltilebilir. Derece 
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ipoteğin asli unsurlarından olduğundan derece değişikliğinde resmi senet düzenlenmesi 

gerekir. 

Derece yükselmelerinde yükselen ipoteğin ilerleyeceği yerde boş bulunan alacak miktarını 

aşmaması gerekir. Aşması halinde aşan miktar için (yükselerek önüne geçtiği ipoteklerin) 

muvafakatini aramak gerekir. Derece yükseltilmesi genelde serbest dereceden yararlanma 

hakkı bulunmayan ipoteğin önündeki ipotek terkin edilerek boşalınca oraya ilerlemesi için 

uygulanmaktadır. Derece indirilmesi için muvafakate gerek yoktur. 

Derece değişikliğinde değişen derece kırmızı mürekkeple çizilerek hemen üstüne yeni 

derecesi mavi mürekkeple yazılır. Ayrıca bu değişiklik ilave şeklinde ipoteğin düşünceler 

sütununda gösterilir. Örnek: 3-C İlave, ipoteğin derecesi 1. dereceye yükseltilmiştir. 

Tarih-Yev. Derecenin indirilmesi veya yükseltilmesinde ipotek alacağı miktarı üzerinden, 

binde 1.8 harç ve binde 7.5 oranında damga vergisi tahsil edilir. 

BİR TARAFTAN.....: ..... DİĞER TARAFTAN aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, İzmir ili Bornova 

ilçesi Karabağ Mahallesinde bulunan Ada 101, Parsel 12 numarasını teşkil eden 250 m2 

miktarındaki Bahçeli ev Mustafa kızı Ebru Nebioğlu adına kayıtlı olup, Ali oğlu Cevat 

İpek lehine 40.000. (kırkbin) YTL.’ya karşılık birinci derecede faizsiz bir yıl süreli olarak 

10/3/2006 tarih ve 1200 yevmiye numarası ile ipotekli bulunmaktadır. bu kez, Ebru 

Nebioğlu, Cevat İpek lehine tesis edilmiş birinci derecedeki ipoteğin aynı şartlarla ikinci 

dereceye düşürülmesini ve birinci derecenin Emlak Bankasından alacağı 

20.000.(Yirmibin) YTL. kredi için mahfuz bulundurulmasını ve ikinci dereceye düşürülen 

ipotek için serbest dereceden istifade hakkı tanınmasını ve tescilini istediğini; Cevat İpek 

de lehine olan ipoteğin aynı şartlarla ikinci dereceye düşürülmesini ve serbest dereceden 

istifade hakkı tanınmasını kabul ettiğini ve tescilini istediklerini birlikte talep ve beyan 

ettiler.... 

 

 
 Karı - Koca Adına Kayıtlı Taşınmaz Malın Tamamının Koca Lehine İpotek Edilmesi 

Karının taşınmazlarının kocası yararına rehn edilmesini hâkim iznine tabi tutan Eski 

Medeni Kanununun 169. Maddesi, Yeni Medeni Kanunda yer almamıştır. Bu itibarla, 

karının taşınmazının kocası yararına ipotek edilmesi artık hâkimin iznine tabi değildir. Bu 

tür işlemler serbestçe yapılabilir. 

BİR TARAFTAN.....: ..... DİĞER TARAFTAN:.... 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 
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Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, Gölcük ilçesi Yeni 

mahallede bulunan Ada 102, Parsel 1 numarasını teşkil eden 416 m2 miktarındaki arsa 

yarı yarıya Leman Doğan ile Halil İbrahim Doğan adına kayıtlı iken; bu kez, Ordu 

Yardımlaşma Kurumunca Halil İbrahim Doğan’a verilecek mesken yardım kredisinin 

teminatını teşkil etmek üzere Leman Doğan hissesi ile birlikte ipotek edilmesi için; Halil 

İbrahim Doğan kendi adına asaleten ve eşi Leman Doğan adına Gölcük Noterliğinden 

tanzim edilen 17/2/2006 tarih ve 2903 sayılı vekâletname ile vekâleten iş bu taşınmaz 

malın tamamını 80.000. (seksenbin) YTL.’ya karşılık birinci derecede ve sırada 5 yıl 

müddetle ve %6 faize tabi olmak üzere Kurumun 22/5/2006 tarih ve 819 sayılı mektubuna 

bağlı ek kredi sözleşmesindeki yazılı şartlar dairesinde ipotek ettiğini ve tescilini 

istediğini; Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü adına Arif Hikmet Çelik’ de iş 

bu ipoteği aynı şartlarla kabul ettiğini birlikte talep ve beyan ettiler.... 

 Başkasının Lehine İpotek Tesisi 

İpotek edilecek taşınmaz malın kredi borçlusuna ait olması şart değildir. Bir başkasının 

alacağı kredi için malik kendi taşınmazını ipotek edebilir. Bu halde kredi borçlusu yanında 

malikinde ipotek resmi senedini imzalaması gerekir. 

BİR TARAFTAN.....: ..... DİĞER TARAFTAN:.... 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, İskenderun 

Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesinde bulunan ve Ada 151, Parsel 96 numarasını 

teşkil eden 437.58 m2 miktarındaki arsa üzerinde inşa edilecek bir zemin, bir teras ve dört 

normal katlı 13 dükkan ve 19 daireli kargir apartmanın kat irtifaklı ikinci kat 20 numaralı 

meskene tahsis edilen 36/880 arsa paylı Küçükağa oğlu Hüseyin Fikri Özbay adına kayıtlı 

iken; bu kez, Davut Gani Barış’a Türkiye Emlak Bankasınca verilecek 25.000. 

(yirmibeşbin) YTL. kredi için banka ile Davut Gani Barış arasında akdedilen evrak 

arasında mevcut 17.02.2006 tarihli kredi taahhütnamesinde doğmuş ve doğacak 

borçlarının teminatı olarak işbu ikinci kat 20 numaralı meskene tahsis edilen ve kat 

irtifaklı 36/880 arsa payını Davut Gani Barış lehine birinci derecede ve sırada % 11.5 

faizli olarak banka ile aralarında akdetmiş oldukları evrak arasında mevcut 17.2.2006 

tarihli kredi taahhütnamesinde yazılı şartlar dairesinde ve terkini bankanın yazılı 

bildirisine kadar devam etmesi şartı ile Türkiye Emlak Bankasına İpotek ettiğini ve 

tescilini istediğini; Türkiye Emlak Bankasına izafeten İskenderun Şubesi Şefi İbrahim 

Seyhun’ a iş bu ipoteği aynı şartlarla kabul ettiğini ve işbu kat irtifakının kat mülkiyetine 

çevrilmesi sırasında da ipoteğin aynı bağımsız bölümün kat mülkiyeti kütük sayfasına 

re’sen nakline muvafakat ettiklerine birlikte talep ve beyan ettiler.... 
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 Mevcut İpotek Borcuna İlave Yapılması 

Önceden tesis edilmiş ipotekteki borç miktarının artırılması veya azaltılması mümkündür. 

Azaltılması sadece alacaklının yazılı istemine istinaden yapılır ve maktu terkin harcı 

alınır. İlave suretiyle belirtme yapılır. Borç miktarının artırılması (ilave ipotek yapılması) 

halinde ise, bu durum esas sözleşmenin değişikliği mahiyetinde sayılacağından resmi 

senet düzenlenir. Bu resmi senede istinaden ipoteğin düşünceler sütununda ilave şeklinde 

belirtme yapılır. 

Örnek: 1-A İlave; borç miktarı bin YTL artırılarak on bir bin liraya çıkarılmıştır.Tarih- 

Yev.,borç miktarının artırılması halinde sadece artan borç miktarı (yukarıdaki örnekte 

artan bin lira üzerinden) binde 3.6 tapu harcı ve binde 7.5 oranında damga vergisi tahsil 

edilir. 

BİR TARAFTAN.....: ..... 

DİĞER TARAFTAN:.... 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, Değirmendere 

Yüzbaşılar Mevkiinde bulunan ve pafta 54, parsel 1622 numarasını teşkil eden 601,47 m2 

miktarındaki bahçe, Sınırlı Sorumlu Özahikent Yapı Kooperatifi adına kayıtlı iken; bu 

kez, evrak arasında mevcut Kuşadası Ticaret Odasının 1/7/1994 tarih ve 5902/1876 sayılı 

belgeleri ile Kuşadası Birinci Noterliğinden tasdikli 13/5/1994 tarih ve 3126 sayılı imza 

sirküleri gereğince Yapı Kooperatifini temsile yetkili ikinci başkan Sezgin Başdemir ile 

muhasip veznedar Birol Acar’da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 

kalorifer, büro ve fosseptik ilavesi için verilecek 102.800. (Yüzikibinsekizyüz) YTL. lık 

ek kredi için, bu kredinin %25 fazlası olan 128.538. (Yüzyirmisekizbinbeşyüzotuzsekiz) 

YTL.nın Kuşadası Birinci Noterliğinden tasdikli 26/6/1994 tarih ve 7959 sayılı borçlanma 

sözleşmesinde yazılı şartlar dairesinde 600.000. (Altıyüzbin) YTL.lık birinci derecedeki 

8/5/1993 tarih ve 663 yevmiye numaralı ipotek borcuna ilavesi suretiyle 728.538 

(Yediyüzyirmisekizbinbeşyüzotuzsekiz) YTL. ya iblağını (yükseltilmesini) ve tescilini 

talep ettiklerini ve alacaklı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne izafeten 

Kuşadası Şubesi müdürü Arif Barım da 600.000 (Altıyüzbin) YTL.lık birinci derecedeki 

8/5/1993    tarih    663    yevmiye   numaralı    ipotek    borcuna   aynı    şartlarla  128.538. 

(Yüzyirmisekizbinbeşyüzotuzsekiz)         YTL.nın         ilavesi         suretiyle         728.538 

(Yediyüzyirmisekizbinbeşyüzotuzsekiz) YTL. ya yükseltilmesini kabul ettiğini ve tescilini 

istediğini birlikte talep ve beyan ettiler.... 

 Yabancı Para İle İpotek Tesisi 
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Medeni Kanuna göre yurt içinde veya yurt dışında faaliyette bulunan kredi kuruluşlarının 

yabancı para üzerinden veya yabancı para ölçüsüyle verilen kredileri güvence altına almak 

için yabancı para üzerinden ipotek tesisi mümkün bulunmaktadır. Yabancı para ipoteğine 

konu krediler yabancı para üzerinden olabileceği gibi yabancı para ölçüsü ile verilen 

(dövize endeksli) kredilerde olabilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse Türkiye’deki bir 

banka, müşterisine açtığı dövize endeksli konut kredisi için yabancı para ipoteği tesisi 

edebilecektir. Yabancı para ipoteği, gerçek kişiler veya kredi kuruluşu olmayan tüzel 

kişilerin açtığı krediler için söz konusu olamayacaktır. Ayrıca, yabancı para ipoteği, kredi 

güvencesi olarak tesis edileceğinden, kredi ilişkisi dışındaki başka yabancı para borcu için 

yabancı para ipoteği tesis edilemeyecektir. Bu nedenle yabancı para ipoteği tesis 

taleplerinde kredinin yabancı para veya dövize endeksli kredi olduğunun belirtilmesi 

gerekecektir. İpotek tesisine konu kredinin türü Medeni Yasa’ da belirtilmemiştir. Bu 

nedenle ayni (makine teçhizat temini), nakdi ve gayri nakdi (teminat mektubu, kefalet, 

aval, ciro, kabuller gibi) krediler içinde yabancı para ipoteği tesis edilebilecektir. 

İpotek tesisine konu yabancı paralar :Taşınmazlar üzerine kurulacak yabancı para 

ipoteğinin her gün resmi gazetede yayınlanan ve T.C. Merkez Bankasınca alım/satımı 

yapılan yabancı paralar üzerinden yapılması gerekmektedir. Bu yabancı şunlardır: 

ABD Doları (USD). Euro (EURO) Avustralya Doları (AUD) Danimarka Kronu (DKK) 

İngiliz Sterlini (GBP) İsviçre Frangı (CHF) İsveç Kronu (SEK) Japon Yeni (JPY) Kanada 

Doları(CAD) Norveç Kronu (NOK) Kuveyt Dinarı(KWD) Suudi Arabistan Riyali (SAR) 

Yabancı ve Türk parası karşılıkları ile ipotek harç ve vergilerinin hesabında hesap 

günündeki T.C. Merkez Bankasının döviz alış kuru esas alınmaktadır. 

Yabancı para ile ipotek tesis için aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir. Bunlar: 

İpoteğe konu kredinin dış kaynaklı kredi olması 

Kredi süresinin 5 yıl veya daha fazla olmasıdır. 

Bu halde her ipotek derecesinin ifade ettiği miktar , yabancı para cinsinden 

gösterilebilmektedir. Ancak söz konusu yabancı para her türlü yabancı para olmayıp 

Hazine Müsteşarlığınca belirlenen konvertibl ve non konvertibl olan dövizlerdir. ABD 

doları , Avrupa para birimi (ECU) vb. Aynı ipotek derecesinden birden fazla yabancı para 

türü kullanılarak ipotek tesisi mümkün olmadığı gibi , mahfuz meblağ (saklı pay ) 

tutulması ve derecenin boşalmasından dolayı sıra oluşması halinde de derece içerisindeki 

her bir sıra için aynı yabancı para cinsinden ipotek tesis edilecektir. 

Yabancı para ile tesis edilmiş ipoteğe ait derecenin boşalması halinde, yerine tescil 

edileceği tarihteki karşılığı Türk parası veya yabancı diğer para üzerinden ipotek tesisi 
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mümkün olabilecektir. Türk parası ile tesis edilmiş ipoteğe ait derecenin boşalması 

halinde , yabancı para değerinin ipoteğin ilk tesisindeki Türk parası değerini 

geçemeyeceği hususu düzenlenecek resmi sende yazılması halinde , bunun yerine tescil 

edileceği tarihteki Türk Lirası karşılığı yabancı para üzerinden ipoteğin tesisi mümkün 

olacaktır. 

Yabancı para ipoteği tesisi için ödenecek ( muafiyet olmaması halinde ) tapu harcı ve 

damga vergisinin hesabı ile yabancı ve Türk parası karşılıklarının hesabında merkez 

bankası Döviz alış kuru esas alınmaktadır. Bu husus resmi gazeteden veya merkez ve 

Ziraat Bankası şubelerinden tespit ettirilebilmektedir. 

Günlük basın organlarınca yayınlanan, işlemin yapıldığı güne ait Merkez Bankası döviz 

alış kurunun da esas alınması kanaatimizce daha pratik bir uygulama olacaktır. 

 Trampa(değiştirme-takas) işlemleri 

Trampa, bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Değiştirilecek mallar taşınır veya 

taşınmaz mal olabilir. Trampayı satımdan ayıran özellik, verilen mal karşılığında para 

alınmayıp mal alınmasıdır. Satış akdine konu olan her mal trampanın da konusu olabilir. 

Ancak trampa konusu şeylerin devir ve temlikine engel bir durum bulunmamalıdır. 

Araba, yat, yarış atı gibi taşınır malların da trampası mümkündür. Trampanın 

kamulaştırma suretiyle yapılması da mümkündür. Mesela, Mercimek Köyünde bulunan 

tarla vasıflı beş bin yeni Türk lirası değerindeki 19 nolu parsel ile, aynı köyde bulunan ev 

yine beş bin yeni Türk lirası değerindeki 1907 ada 16 nolu parsel. Trampada değiştirilecek 

malların değerlerinin birbirine eşit olması şart değildir. Değerler arasında eşitlik olmadığı 

takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik sağlanabilir. Tapu sicil 

müdürlüğünün trampada değerleri eşitlemek konusunda bir müdahale yetkisi yoktur. 

Değerlerin eşit olmadığından bahisle akdi yapmaktan kaçınması da mümkün değildir. 

Değer eşitliği için ödenecek bir bedel işlem sırasında peşin ödenmeyecekse, ileride 

ödenecekse bunun için kanuni ipotek tesis edilebilir. 

Farklı il ve ilçelerde bulunan taşınmaz malların trampa yapılması mümkündür. Bu halde 

trampa istemi taşınmazların bulunduğu il veya ilçelerden herhangi birinde yapılabilir. 

İstemin yapıldığı tapu sicil müdürlüğünce, diğer ilçe tapu sicil müdürlüğünden kayıt 

örneği ve yetki istenerek işlem sonuçlandırılır ve kendisinden yetki istenen müdürlüğe 

işlemin hukuki dayanağını teşkil eden belgelerin ve resmi senedin tasdikli birer örneği bir 

yazı ekinde gönderilir. Bu yazıyı alan müdürlük tarafından yazı yevmiyeye alınarak 

gerekli tescil işlemi yapılır. 

 İstenen Belgeler 
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Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait varsa tapu senetleri , yoksa taşınmaz malın ada 

ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 

Trampa yapacakların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları, 

Trampa yapanların ikişer adet en son altı ay içinde çekilmiş 6x4 büyüklüğünde 

fotoğrafları, 

Akitte taraflardan bin veya ikisi kanuni temsilci (vekil, vasi kayyım) ile temsil edilecek 

Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortasına tabi 

olduğundan,işleme konu gayrimenkul bütün gayrimenkul olması halinde (Örneğin; 

bahçeli kagir ev, bina, mesken, konut, daire, villa, vs.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi. 

(Tapu Sicilinde vasfı arsa, tarla, bağvs. gibi gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan 

gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır.) 

Tapuya Tescili Trampa tüzüğüne uygun olarak tescil edilir. 

Trampa edilen taşınmazlardaki trampa eden malikin adı terkin edilerek yeni malikin adı 

tescil edilir. 4.4.2000 1234 İlhami ÖZÇUBUK: Ahmet oğlu 135/997 Kadastro 2.3.1987 

Hüseyin KESİMOĞLU: Tevfik oğlu 135/997 Trampa 4.4.2000 1234 4.4.2000 1234 

Hüseyin KESİMOĞLU: Tevfik oğluTam Bağış 6.12.1993 5432 İlhami ÖZÇUBUK: 

Ahmet oğlu Tam Trampa 4.4.2000 1234 

 Tapu Senedinin Yazımı 

İşbu taşınmaz malın tamamı Tevfik oğlu Hüseyin KESİMOĞLU adına kayıtlı iken, 

Ahmet oğlu İlhami ÖZÇUBUK’a ait Çankaya’nın Balgat Mahallesinde bulunan 15306 

ada 3 parseli teşkil eden 997 m2 miktarındaki Arsa’nın 135/997 hissesi ile trampasının 

tesciline istinaden düzenlenmiştir. 

Trampa ile ilgili diğer bir resmi senet örneği aşağıdaki gibidir: 

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi İbrahimli köyü 1277 parselde kayıtlı 5540.m2 miktarındaki 

bağın tamamı Ali BAL Sam köyü 1952 parselde kayıtlı 2540.m2 miktarındaki bağın 

tamamı da Veli ÇİÇEK adlarına kayıtlı iken adı geçen malikler bizzat bedel ve miktar 

farkı gözetmeksizin aralarında yapmış oldukları trampa sonucunda İbrahimli köyü 1277 

parsel Veli ÇİÇEK adına Sam köyü 1952 parselde Ali BAL adına isabet etmekle adlarına 

tescilini talep ettiklerini trampanın yapıldığı yıl ve geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak 

vergisinin ödenmesinden devir eden ve devir alanın müteselsilen sorumlu olduklarını 

ayrıca devir ve iktisap dolayısıyla bildirilen değerlerin bu taşınmazların emlak vergisi 
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değerlerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük 

olmaması gerektiğini, aksi halde V.U.K.na göre cezalı duruma düşecekleri hususunu da 

kabul ettiklerini ifade ve beyan ettiler. 

 Trampanın Mali Yönü 

Taşınmaz malların, trampa yolu ile devir ve iktisabına taşınmaz malların emlak vergisi 

değerlerinden az olmamak üzere, ilgililerce beyan edilecek değerleri üzerinden, her iki 

taraftan da ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir. 2006 yılı için geçerli 

orandır) (2007’ de değişmemiştir. ) Ayrıca taşınmaz malların varsa veraset ve intikal 

vergisi ilişkileri kestirilir. Döner sermaye işletmesince belirlenen tutar tahsil ettirilir. 

İzlenecek Yol 

Yukarıda belirtilen belgelerle Tapu Sicil Müdürlüğüne bizzat veya yetkili vekil ve 

temsilcilerin müracaatları yeterlidir. İstem üzerine görevlilerce başvuru tutanağı tanzim 

edildikten sonra resmi senet düzenlenir. Trampa edilecek taşınmazlar başka tapu sicil 

müdürlüklerinin yetki alanında olması durumunda ise karşılıklı müdürlüklerdeki işlemler 

açısından TKGM’nün 1491 sayılı genelgesi hükümlerine göre, ayrı tapu sicil 

müdürlüklerinin yetki alanlarında bulunan birden fazla taşınmaz malla ilgili trampa işlemi 

için akit taşınmaz malların bulunduğu tapu sicil müdürlüklerinden birinde yapılır. 

Bu nedenle, değişik tapu sicil müdürlüklerinin yetki alanında bulunan taşınmaz malların 

trampa talepleri, ilgili tapu sicil müdürlüklerinden hangisine yapılmış ise o tapu sicil 

müdürlüğü tarafından, diğer ilgili tapu sicil müdürlüklerinden alınacak tapu kayıt 

örnekleri ve varsa diğer bilgi ve belgelere dayalı olarak karşılanacaktır. 

Ayrı tapu sicil müdürlüklerinin yetki alanında bulunan taşınmaz malların trampa 

taleplerinde aşağıdaki yol izlenir. 

Talepte Bulunulan Tapu Sicil Müdürlüğünce, 

Talep üzerine, iki nüsha başvuru fişi düzenlenerek bir nüshası ilgilisine verilecek, bir 

nüshası dosyasına konacaktır. 

Talebe konu diğer taşınmaz malların kayıtlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğünden, talep 

açıklanmak suretiyle ilgili taşınmaz malların kayıt örnekleri ve varsa diğer belgeler bir 

yazı ile istenecektir. (Masrafları ilgilileri tarafından karşılanmak üzere telgraf, teleks veya 

tele faksla da istenebilir). 

Belge ve bilgiler geldikten sonra, işlemin yapılmasına mani bir hal yoksa, gerekli tapu 

harçları tahsil edilerek resmi senet düzenlenecektir. 
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İşlemin hukuki dayanağını teşkil eden resmi senedin, tasdikli bir örneği hemen ilgili diğer 

müdürlük veya müdürlüklere bir yazı ekinde gönderilecektir. 

 

 
Taleple İlgili Diğer Tapu Sicil Müdürlüklerince, 

Talepte bulunulan müdürlüğünün yazısı üzerine, taşınmaz malın bütün değişikliklerini 

gösterir tapu kayıt örneği çıkarılarak, bir yazı ekinde P.T.T. aracılığı ile gönderilecektir 

(masrafları ilgililerince karşılanmak üzere tele faksla gönderilebilir). 

-Yazıda ayrıca, ilgilinin hüviyetini tespite esas bilgilerle, vekâleten yapılan işlemlerde, 

vekâletten azil olup olmadığı ve işlemin yapılmasına engel bir hal varsa bu hususlar 

mutlaka açıklanacaktır. 

İşleme konu taşınmaz malın tapu kütüğünün beyanlar hanesine mürekkepli kalemle 

"...............tarih ve ............sayılı yazı ile ............işlemi için.........Tapu Sicil Müdürlüğüne 

kayıt örneği gönderildi" şeklinde belirtme yapılacaktır. 

Tapu kayıt örneği gönderildikten sonra taşınmaz malla ilgili olarak haciz, tedbir, iflas vb. 

ile tapu sicillinde değişikliği gerektirir mahkeme ve cebri icra kararları geldiği anda derhal 

en seri vasıta ile (telefon, telgraf, teleks, tele faks gibi) talepte bulunulan tapu sicil 

müdürlüğüne bilgi verilecektir.) 

Tapu Kayıt örneği gönderildikten sonra, sonucu kesin olarak tespit edilmeden, o taşınmaz 

malla ilgili tasarrufi işlem talepleri karşılanmayacaktır. 

Talepte bulunulan müdürlükçe düzenlenen resmi senet örneği gelince, yevmiye defterine 

kaydedilecek ve tescil işlemi yapılarak düzenlenecek tapu senedi ilgilisine verilecek veya 

akdi yapan müdürlüğe gönderilecektir. 

Tapu kütüğü sahifesinin beyanlar hanesinde yapılmış olan belirtme aynı yevmiye 

numarası ile resen terkin edilecektir. 

Taksim (Paylaşma) 

Taksim, tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona 

erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaşılması 

işlemidir. Taksimde paylaşılan taşınmaz malların değerlerinin eşit olması şart değildir. 

Arada bir fark varsa çoğu kez bu fark bir bedel ödenerek denklik sağlanmaktadır. Bu 

bedelin peşinen ödenmesi şart değildir. Peşin ödenmiyorsa kanuni ipotek tesis edilebilir. 

Taşınmaz mal adedi, paydaş sayısına ve pay oranına bölünmeye elverişli ise aynen taksim 

yapılabilir. 
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Aynen taksimde her paydaş bir veya birkaç taşınmaz mal alır. Eğer paydaşlar 

anlaşabiliyorlarsa, bir kısım taşınmaz veya bölünen parçalar üzerinde müşterek mülkiyet 

durumu sürdürülebilir. Taşınmaz sayısı paydaş sayısına denk gelmiyor veya hissedarlar 

arasında anlaşma sağlanamıyorsa bir taşınmaz mal parçalara ayrılarak (ifraz edilerek) 

taksim edilebilir. Buna ifrazen taksim denir. Ayrı il ve ilçelerde bulunan taşınmaz malların 

da taksim edilmesi mümkündür. Bu halde taşınmaz malların bulunduğu herhangi bir tapu 

sicil müdürlüğüne başvurarak işlem yaptırılabilir. 

Taksime katılanlar arasında küçük veya kısıtlı varsa bunların işlemlerini veli veya vasileri 

takip eder. Ancak veli veya vasi de taksimde taşınmaz mal alıyorsa küçük veya kısıtlı ile 

veli veya vasi arasında menfaat çatışması olacağından küçük veya kısıtlıyı bu taksim 

işleminde veli veya vasiye karşı temsil etmek üzere mahkemece kayyım tayini gerekir. 

Buna karşın, küçük veya kısıtlı ile veli veya vasi aynı parseli hissedar olarak alıyorlarsa 

menfaat çatışması olmayacağından kayyım tayinine gerek yoktur. 

 

 
 Taksim gerçekleşmesi için 

Taksime konu taşınmazların elbirliği veya paylı mülkiyet olarak tapu kütüğüne tescilli 

olması, 

Miras taksimi dışında, taksime taşınmazdaki bütün ortakların katılması, 

Gerçekleşen taksim sonucu, her ortağa müstakil veya hisseli olmak üzere bir taşınmazın 

isabet etmesi, unsurlarının bulunması gerekir. 

Taksim sonucu ortaya çıkan alacaklar sebebiyle, taksimi yapan mirasçı veya hissedarlarca 

üç ay içinde kanuni ipotek talebinde bulunabilirler. Tarafların taksimde anlaşılamaması 

halinde, yargı yoluyla taksimin yapılmasını talep edebilirler. Miras taksiminde muristen 

kalan hisseli taşınmazlarda, taksime mirasçılar haricinde diğer hissedarların katılması 

zorunluluğu yoktur. Ayrıca, miras taksiminde terekeye dahil ( henüz iştirak halinde 

bulunan) tüm malların dahil edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Miras taksim sözleşmesi tapu sicil müdürlüğünde yapılabileceği gibi noterde de 

düzenlenebilir. Ayrıca mirasçılar kendi aralarında sözleşmeyi yazılı şekilde de 

düzenleyebilir. Noterde düzenlenen miras taksim sözleşmelerinde tapu sicil müdürlüğünce 

aranılacak hususlardan birisi de taksim sonucu, mirasçılardan her birisine terekeye dahil, 

taksime giren mal veya haklardan bir kısmının ayrılmasıdır. Kısaca, taksimden hiçbir şey 

almayan mirasçı kalmamasıdır. Mirasçıların tereke mallarını hangi oranda paylaştığı, 

değerler arasında denklik olup olmadığı hususu tamamen tarafları ilgilendirir. Miras 
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taksim sözleşmesinin ilgilisince tapu sicil müdürlüğüne ibrazı ile ayrıca resmi senet 

tanzim edilmeksizin, işlemin tapu kütüğüne tescili yapılmaktadır. 

TKGM’nün 1491 sayılı genelgesi hükümlerine göre, ayrı tapu sicil müdürlüklerinin yetki 

alanlarında bulunan birden fazla taşınmaz malla ilgili taksim işlemi için akit taşınmaz 

malların bulunduğu tapu sicil müdürlüklerinden birinde yapılır. 

Bu nedenle, değişik tapu sicil müdürlüklerinin yetki alanında bulunan taşınmaz malların 

taksim talepleri, ilgili tapu sicil müdürlüklerinden hangisine yapılmış ise o tapu sicil 

müdürlüğü tarafından, diğer ilgili tapu sicil müdürlüklerinden alınacak tapu kayıt 

örnekleri ve varsa diğer bilgi ve belgelere dayalı olarak karşılanacaktır. Ayrı tapu sicil 

müdürlüklerinin yetki alanında bulunan taşınmaz malların taksim taleplerinde trampa 

bölümünde anlatılan yol izlenir. 

 

 

 

İstenen Belgeler 

 Taksime konu olacak taşınmaz malların varsa  tapu  senetleri,  yoksa  taşınmaz  

malların ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikinin sözlü beyanı, 

 Taksim konusu taşınmaz malların ortak maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin 

fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları, 

 Ortak maliklerin ikişer adet 6 x 4 cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş 

vesikalık fotoğrafı 

 Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilecek ise ayrıca  temsile  ilişkin 

belge, 

 Tarafların vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge, 

 İştirak halinde mülkiyet olarak kayıtlı taşınmaz mallarda (müşterek mülkiyete 

dönüşmemiş veya muris adına kayıtlı) taşınmaz mal malikinin tüm mirasçıları 

arasında noterce düzenlenmiş ve mirasçıların fotoğrafını taşıyan onaylı taksim 

sözleşmesi gereğince, istemde bulunuluyorsa, sözleşmede mirasçılara tescili 

isteme yetkisi verilmiş ise her biri kendine düşen taşınmaz malın tescilini 

isteyebilir. Tescil yetkisi yoksa, bütün mirasçıların bizzat veya vekaleten tescil 

isteminde bulunması, bu mümkün olmadığı takdirde tescil için mahkemeden karar 

alınması gerekir. 

Müşterek mülkiyet olarak kayıtlı taşınmaz malların pay sahipleri arasında aynen 

taksiminde, tüm maliklerin bizzat veya yetkili temsilcilerinin katılımıyla resmi senet 

düzenlenmek suretiyle; ifrazen taksim işleminde ise, kadastro müdürlüğünce 
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düzenlenecek değişiklik beyannamesiyle birlikte yine tüm maliklerin veya yetkili 

vekillerinin katılımıyla resmi senet düzenlenmek suretiyle taleplerin karşılanması gerekir. 

Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm 

bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğundan, işleme konu 

gayrimenkul bütün gayrimenkul olması halinde (Örneğin, bahçeli kagir ev, bina, mesken, 

konut, daire, villa, vs.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi. (Tapu Sicilinde vasfı Arsa, 

tarla, bağ vs. gibi gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu 

Deprem Sigortası aranmamaktadır.) 

 

 
Taksim Resmi Senedinin Yazımı 

BİR  TARAFTAN: Osman GÜRDAL (Vergi  No:....) ve Faik  GÜRDAL  (Vergi No: ..... ) 

bizzat, Ümmühan GÜRDAL (Vergi No: .... ) bilvekale 

DİĞER TARAFTAN :... 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Bu   resmi   senedin   arka   sayfasının   özel   sütunlarında   her   türlü   nitelikleri   yazılı, 

....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 500 m2 yüzölçümündeki “arsa” vasıflı 

taşınmaz mal ile ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 490 m2 yüzölçümündeki 

“kargir ev ve arsası” vasıflı taşınmaz mal, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 

900  m2  yüzölçümündeki  “bağ  ve  ev”  vasıflı  taşınmaz  mal,  ....Köyü/Mahallesi    ada, 

....parsel numaralı 41.115 m2 yüzölçümündeki “tarla” vasıflı taşınmaz malların 1/2 hissesi 

Ömer evlatları Osman GÜRDAL, 3/12 hissesi Faik GÜRDAL, 1/12’ şer hissesi 

Ümmühan GÜRDAL, Baki GÜRDAL ve Memduh GÜRDAL adına kayıtlı iken; bu kez, 

bunlardan Baki GÜRDAL ve Memduh GÜRDAL’ın müştereken Ceyhan Noterliğinden 

vermiş oldukları 19.9.1995 tarih ve 4357 sayılı vekâletnameleri ile Ömer kızı Ümmühan 

GÜRDAL’ı vekil tayin ettiklerinden, Ümmühan GÜRDAL kendisi adına bizzat ve 

müvekkilleri adına vekâleten, Osman GÜRDAL ve Faik GÜRDAL ise bizzat işleme 

katılarak  aralarında  yapmış  oldukları  rızai  taksim  neticesinde  ....Köyü/Mahallesi  ada, 

....parsel numaralı 500 m2 yüzölçümündeki “arsa” vasıflı taşınmaz mal Osman 

GÜRDAL’a, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 490 m2 yüzölçümündeki 

“kargir  ev  ve  arsası”  vasıflı  taşınmaz  mal  Faik  GÜRDAL’a,  ....Köyü/Mahallesi  ada, 

....parsel numaralı 900 m2 yüzölçümündeki “bağ ve ev” vasıflı taşınmaz mal Ümmühan 

GÜRDAL’a, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 41.115 m2 yüzölçümündeki 

“tarla” vasıflı taşınmaz mal ise ½’şer hisselerle Baki GÜRDAL ve Memduh GÜRDAL’a 

isabet  edecek  şekilde  taksim  ettiklerini  ve  bu  taksim  akdinin  tapuya  tescilini  talep 
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ettiklerini ifade ve beyandan sonra; taraflar devamla, taşınmaz malın geçmiş zamana ait 

emlak vergisinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının, 492 

sayılı Harçlar Kanununa göre taraflarca bildirilen bu değerin emlak vergisi değerine 

yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, 

aksi halde aradaki farkın Vergi Usul Kanununa göre taraflardan kusur cezası ve gecikme 

faizi ile birlikte cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından 

kendilerine bildirildiğini karşılıklı ifade ve beyan ettiler............. 

 

 
Tapuya Tescili 

Taksim işleminde taksime konu taşınmazlardaki taksim resmi senedini imzalayan 

paydaşların tamamının isimleri terkin edilerek resmi senede göre taşınmazlar tek tek kime 

bırakılmışsa onun adına tescil yapılır. 

5. 7.1999  3254  Ömer  GÜRDAL:  Baki  oğlu  Tam  Tapulama  10.10.1981  2.3.2000 876 

Osman GÜRDAL: Ömer oğlu 1/2 İntikal 5. 7.1999 3254 Faik GÜRDAL: Ömer oğlu 3/12 

İntikal 5.7.1999 3254 Ümmühan GÜRDAL: Ömer kızı 1/12 İntikal 5.7.1999 3254 Baki 

GÜRDAL: Ömer oğlu 1/12 İntikal 5.7.1999 3254 Memduh GÜRDAL: Ömer oğlu 1/12 

İntikal 5.7.1999 3254 

Osman GÜRDAL: Ömer oğlu Tam Taksim 2.3.2000 876 

Tapu Senedinin Yazımı 

İş bu taşınmaz malın 1/2 hissesi Ömer oğlu Osman GÜRDAL, 3/12 hissesi Faik 

GÜRDAL, 1/12’ şer hissesi Ümmühan GÜRDAL, Baki GÜRDAL ve Memduh GÜRDAL 

adına kayıtlı iken; hissedarlar arasında yapılan taksim akdinin tapuya tesciline istinaden 

düzenlenmiştir. 

İşlemin Mali Yönü 

Taksim terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen 

veya ifrazen yapılacak ise veya imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan 

parsellerin pay sahipleri arasında rizaen veya hükmen taksiminde taşınmaz malların emlak 

vergisi diğerinden az olmamak üzere beyan edilecek değerleri üzerinden binde 9 oranında 

tapu harcı (2006 yılı için geçerli orandır) (2007’de de değişmemiştir.) 

Müşterek mülkiyete konu olan taşınmaz malların ifrazen veya hükmen pay sahipleri 

arasında aynen veya ifrazen taşınmaz malların emlak vergisi değerlerinden az olmamak 
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üzere beyan edilecek değerleri üzerinden binde 3,6 oranında tapu harcı tahsil edilir. (2006 

yılı için geçerli orandır, (2007’de de değişmemiştir) 

Varsa, taşınmaz malların veraset ve intikal vergisi ilişkileri kestirilir. 

Döner sermaye işletmesince belirlenen tutarı tahsil ettirilir. 

İzlenecek Yol 

Yukarıda belirtilen belgelerle Tapu Sicil Müdürlüğüne bizzat veya yetkili vekil ve diğer 

temsilcileri vasıtasıyla başvurması yeterlidir. İstem üzerine görevlilerce başvuru tutanağı 

tanzim edildikten sonra sözleşme ibraz edilmemişse resmi senet düzenlenir. 

Taksim Resmi Senedi Örnekleri 

Çok Sayıda Parselin Taksimi 

BİR TARAFTAN....: Servi ERTUĞRUL : Besni (Vergi No: ..... ) 

Ayşe ÖZCAN : Besni (Vergi No: .... ) 

Haci YETİŞGİN : Besni (Vergi No:..... ) 

Saniye ARICAK : Besni (Vergi No: .... ) 

Refika UYSAL : Besni (Vergi No: .... ) 

Asiye ÖZKOL : Besni (Vergi No: ..... ) 

DİĞER TARAFTAN:....... İmam Hüseyin YETİŞGİN:Besni (V.No: ..... ) 

 

 
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. Her türlü nitelikleri bu resmi senedin arka sayfasının 

özel sütunlarında yazılı Şambayat Köyü’ nün muhtelif mevkilerinde kain ve tapu 

sicilindeki 4, 14, 37, 124, 1164, 1169 ve 2068 nulu parsellerin tamamları ve aynı köy 35 

nolu parselin ¼ hissesi ile Doğankaya Köyü’ nün muhtelif mevkilerinde kain ve tapu 

sicilinin 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 95, 103, 247, 248, 251, 255, 322, 323, 454 ve 

599 nulu parsellerin tamamları ile aynı köy 135 nulu parselin 1/5 hissesi ve aynı köy 475 

nolu parselin 122/128 hissesi ve aynı köy 488 nulu parselin 2799/13440 hissesi ve aynı 

köy 561 ve 618 nulu parsellerin de 822/1344’er hisseleri eşit oranlarda Şıh Hasan 

evlatları; Servi ERTUĞRUL ve İmam Hüseyin YETİŞGİN ve Ayşe ÖZCAN ve Haci 

YETİŞGİN ve Saniye ARICAK ve Refika UYSAL ile Asiye YETİŞGİN adlarına kayıtlı 

iken;  bu  kez,  adı  geçen  maliklerden  Asiye  YETİŞGİN  (Evlenmekle  soyadı  ÖZKOL 
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olmuştur) kendi adına asaleten ve Refika UYSAL adına Ankara I. Noterliğince tanzim 

edilmiş 07.04.2000 tarih ve 6837 sayılı vekâletname gereğince vekâleten, diğer malikler 

bizzat aralarında hiçbir bedel farkı gözetmeksizin yapmış oldukları RIZAİ TAKSİM 

neticesinde; Şambayat 4, 35, 1161 ve 2068 nulu parseller ile Doğankaya Köyü 322, 323, 

488, 561 ve 618 nolu parsellerdeki hisselerinin tamamları İmam Hüseyin YETİŞGİN’e, 

Şambayat 1169 parsel ile Doğankaya 103, 135 ve 475 nolu parsellerdeki hisselerinin 

tamamı Ayşe ÖZCAN’a ve Doğankaya Köyü; 247, 248 ve 251 nulu parsellerdeki 

hisselerinin tamamı Haci YETİŞGİN’e ve Şambayat Köyü; 14 nulu parsel ile Doğankaya 

Köyü; 255 nulu parsellerin tamamlarının Refika UYSAL’a ve Şambayat Köyü 37 nulu 

parsel ile Doğankaya Köyü 454 nulu parsellerin tamamlarının Asiye ÖZKOL’a ve 

Şambayat Köyü 124 nulu parselin tamamını 4 hisse itibar ederek, bundan 2/4 hissesinin 

Haci YETİŞGİN’e ve ¼ hissesinin Servi ERTUĞRUL’a ve ¼ hissesinin de Saniye 

ARICAK’lara isabet ettiğini, keza Doğankaya Köyü; 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 95 

ve 599 nolu parsellerin de tamamları eşit hisselerle Saniye ARICAK ile Servi 

ERTUĞRUL’lara isabet ettiğini; bu şekilde tescilini istediklerini, bildirilen değerlerin 

emlak vergisi beyan değerlerine uygulanacak yeniden değerleme oranlarından düşük 

olmadığını, düşük olması halinde aradaki farkın Vergi Usul Kanununa göre cezalı olarak 

tahsil edileceğini ve ödenmemiş emlak vergilerinden devredenler ve devralanların 

sorumlu olduklarını bildiklerini taraflar karşılıklı ifade ve beyan ettiler............... 

Tanıkların Beyanı.....: İşbu resmi senet metninin okuryazar olmayan .......’ ya görevli 

memur tarafından huzurumuzda okunduğuna ve resmi senetteki parmak izlerinin kendisi 

tarafından biz tanıklar, görevli memur ve müdür huzurunda (sol eli olmadığı için sağ el 

başparmak izi olarak) basıldığına tanıklık ederiz. 

TANIK TANIK 

 

 

 

KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI İŞLEMLERİ 

Kat mülkiyeti, kargir yapının (taştan , tuğladan yapılmış bina) başlı başına kullanımına 

elverişli daire, büro, dükkan, depo gibi bölümleri üzerinde o taşınmazın maliki car ise bu 

malik veya ortak malikleri tarafından kurulan mülkiyet haklarına denir. 

Kat irtifakı , arsa maliki veya hissedarları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulmasına 

denir. Kat irtifakının kat mülkiyetine veya doğrudan kat mülkiyetine çevirerek yeni bir 

mülkiyet hakkı oluşturulabilir. Bu bölümde yukarıda kısaca anlatılan konular 

açıklanacaktır. 
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Kat Mülkiyeti 

Kat Mülkiyeti, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, 

depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan bağımsız 

bölümleri arsa payı ve bağımsız yerlerle bağlantılı olarak kurulan ve o gayrimenkulün 

maliki veya ortak malikleri adına ( Kat mülkiyeti kütüğünde ) veya (kat mülkiyeti zabıt 

defterinde) kaydı gereken bağımsız ve yeni bir mülkiyet çeşididir. Hâlen yapılmakta olan 

veya ileride yapılacak olan bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde yapı tamamlandıktan 

sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, kat irtifakı da kurulabilir. 

 

 
Kat Mülkiyeti Kanununda Yer Alan Deyimler 

Ana gayrimenkul Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe denir. Ana yapı 

Yalnız esas yapı kısmına denir. Bağımsız bölüm Ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı 

başına kullanmaya elverişli olan ve bağımsız mülkiyete konu olan bölümler. Eklenti Bir 

bağımsız bölümün dışında olup , doğrudan o bölüme tahsis edilmiş olan yerlerdir. 

Örneğin, kömürlük, depo, çamaşırlık, garaj vb. alanlardır. Kat mülkiyeti Bağımsız 

bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına denir. Kat maliki Bağımsız bölümler 

üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip olanlara denir. Ortak yerler Bağımsız bölümün 

dışında kalan ve koruma ve ortalaşa kullanıma ve yararlanmaya ayrılan yerlerdir. 

Örneğin, merdivenler, temeller, sığınaklar, duvarlar, teshin yerleri, kapıcı odası, su 

deposu, antreler, ortak garajlar, giriş kapısı, çatılar, yangın emniyet merdivenleri vb. yerler 

ile sözleşme ile tayin edilebilecek diğer ortak alanlardır. Kat malikleri ortak yerlerde, 

aksine bir sözleşme olmadıkça arsa payı ile orantılı olarak malik olurlar. Kullanma hakkı 

Kat maliklerinin ortak malik sıfatıyla paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki 

faydalanma haklarına denir. Arsa payı Ana taşınmazdan bir bağımsız bölüme tahsis edilen 

ortak mülkiyet payıdır. 

Arsa payı, ana taşınmazdaki ortak yerlerle bağlantılı olan ve tahsis edilen bağımsız 

bölümü temsil eden özel bir mülkiyet çeşidi olduğundan , kat irtifakı ya da kat mülkiyeti 

sırasında arsa payının dağıtımında, çok dikkat edilmesi gerekir. Arsa paylarının bağımsız 

bölümlerin değerleri ile orantılı olarak tahsis edilmemesi hâlinde , her kat maliki arsa 

paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Kat irtifakı tesisinde, 

ileride ortaya çıkabilecek bağımsız bölümler için pay ayrılması mümkün değildir. Kat 

irtifakı veya kat mülkiyetinin başkasına devrinde ona bağlı arsa payı le birlikte satışa konu 

olur. Arsa payından ayrı bağımsız bölüm satışı olmaz. Bu nedenle ana taşınmazda bir 

bağımsız bölüme ayrımlamamış arsa payı bırakılamaz. Arsa payı ile birlikte satışa konu 
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olan bağımsız bölüme bağlı eklentiler ve ortak yerlerde kendiliğinden satışa konu olur. Bir 

bağımsız bölüme tahsis edilen eklentiler, bağımsız bölümden ayrı olarak tasarrufa konu 

olamaz. Kat mülkiyeti kütüğü Kat mülkiyeti, tapu sicili tüzüğüne göre tutulacak (kat 

mülkiyeti kütüğüne) tescil olunur. Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, tescille ilgili 

genel hükümler, kat mülkiyeti kütüğüne yapılacak tescillerde de uygulanır. Kat mülkiyeti 

zabıt defteri Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti, tapu sicili 

tüzüğündeki formüle göre bu defterde tescil olunur. 

 

 
Giderlerin karşılanması 

Kat maliklerinin her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça, 

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit 

onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme 

giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında, katılmakla 

yükümlüdür. 

Kat Mülkiyeti Bulunan Binalarda Açılamayan Ve Açılabilen İşyerleri 

Kat mülkiyeti kanununda yasak işler başlığına göre; kütükte mesken, iş veya ticaret yeri 

olarak gösterilen bağımsız bölümde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı 

gibi müesseseler kurulamaz ve kat maliklerinin bu kurala aykırı sözleşmeleri geçersizdir. 

Ana taşınmazı mesken olarak gösterilen bir bölümde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, 

pavyon gibi eğlence yerleri ile fırın, lokanta, pastane gibi gıda yerleri ve basımevi, dükkan 

ve imalathane gibi yerler, ancak tüm kat maliklerinin oybirliği ile vereceği kararla 

açılabilir. Bu karar yönetici veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız 

bölümlerin kütük sayfalarına şerh verilebilir. 

Kat Mülkiyetinin Yönetimi 

Ana taşınmaz kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetime ilişkin hususlar yönetim 

planında gösterilir. Yönetim palını, yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici 

ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı 

bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planında hüküm 

bulunmayan hallerde yönetimden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere 

göre karara bağlanır. 

Kat Mülkiyetinin Kurulması 
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Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için, ilk önce ana yapının tamamlanmış olması gerekir. 

Ana yapının tamamlandığı, ilgili belediye veya valilikten alınan iskan belgesinden 

(kullanma izni) anlaşılır. İskan izni alınan yapılar, tümüyle bitmiş yapılardır. Diğer bir 

unsur da ana yapının özelliği ile ilgilidir. Ana taşınmazın mülkiyetinin, kat mülkiyetine 

çevrilmesi için, yapının tamamının çelik kalas, betonarme karkas veya kargir olması 

gerekir. Ahşap yapılarda ve gecekondu türü yapılarda kat mülkiyeti tesis edilemez. Kat 

malikleri kurulunun oybirliği ile karar vermesi ve bağımsız bölüm arsa paylarının yeniden 

oybirliği ile tespit edilmesi ve tüm maliklerin katılımı ile resmi senet tanzim edilmesi 

gerekir. 

Kat Mülkiyeti Kurulabilmesi İçin İstenen Belge Ve Bilgiler: 

Dilekçe : Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile 

orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe. 

(İstenildiğinde bu dilekçe tapu sicil müdürlüğü görevlilerince yazılır.) 

Genel İnşaat Projesi : Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve 

doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce) 

tasdik edilmiş olması gerekir. Bir arsa üzerinde birden fazla inşa edilen yapıların her 

birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi 

zorunludur. 

Vaziyet Planı : Bir arsa üzerinde yapılan birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa 

içindeki konumu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça 

gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet 

planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur. 

Yapı kullanma izin belgesi (İskan ruhsatı), (Tüm bağımsız bölümlere ilişkin yapı 

kullanma izin belgesi aranmalıdır) . Bu belgede binanın bitiş tarihi ve bağımsız bölümlere 

ait bilgiler yer alır. 

Fotoğraf : Ana gayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini 

gösterir en ez 13 x 18 cm. boyutlarında alması ve belediyece tasdik edilmiş olması 

gerekir. 

Liste : Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve 

bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ile ana 

gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli 

olması gerekir. 
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Yönetim Planı : Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her 

sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir. Yönetim planı bir bağımsız 

bölümün en önemli tamamlayıcısıdır. Özellikle kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda , diğer 

özellikler yanında yönetim planı da iyice incelenmeden alıma karar verilmemelidir. 

Yönetim planında ortak yerlere ilişkin kullanım durumu ile bağımsız bölümlere ilişkin 

genel giderlere katılım gibi önemli bilgiler yer almaktadır. 

Yönetim planı, kat mülkiyeti kurulduktan sonra, kat maliklerinin 4/5’inin kararı ile 

değiştirilebilir. 

Maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, 

Maliklerin son alt ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde çekilmiş ikişer vesikalık 

fotoğrafı. (Resmi senet ve tapu senetlerine yapıştırmak için) 

Bütün bağımsız bölümler için deprem sigortası 

Kat irtifakı kurulmuş bir taşınmaz malın kat mülkiyetine geçişte, 1, 2, 3, 6 ve 7 nci 

maddelerdeki belgeler kat irtifakı tesisinde alındığından yeniden ibraz edilmesine gerek 

yoktur. Sadece, yapı kullanma izni (iskan ruhsatı), fotoğraf ve yönetim planlarının 

(verilmemiş ise) ibrazı halinde maliklerden birinin veya yöneticinin talebine istinaden kat 

mülkiyeti kurulur. 

 

 
İzlenecek Yol 

Yukarıda belirtilen belgelerle Kadastro müdürlüğüne bizzat veya yetkili vekil ve 

temsilcinin müracaatı yeterlidir. İstem görevlilerce Tapu istem belgesine yazılıp, 

ilgililerce imzalandıktan ve kadastro müdürlüğünce gerekli işlem yapıldıktan sonra işlem 

tapu sicil müdürlüğünce sonuçlandırılır. 

 

 
Sözleşme ve Tescil 

Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi 

verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat 

mülkiyeti kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil 

istemi sayılır. 

Örnek: BİR TARAFTAN : Hamit CAN- Ahmet CEYHUN 

DİĞER TARAFTAN : Özberk OLCAN- Miraç SENA- Cansu HİLAL 
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Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Bu resmi senedin arka sayfasında vasıfları yazılı, Dikilitaş mahallesinde bulunan 34 ada 5 

parsel sayılı 612 m2 miktarındaki beş katlı kargir apartmanda 1/12 hisse MİRAÇ SENA, 

2/12 hisse CANSU HİLAL, 2/12 hisse ÖZBERK OLCAN, 3/12 hisse AHMET 

CEYHUN, 4/12 hissede HAMİT CAN adlarına kayıtlı iken; adı geçen malikler, Eminönü 

belediyesi İmar Müdürlüğünden 1.3.2004 tarih 230 sayı ile onaylı 6.6.2004 tarih 12234 

yevmiyeli sıra listesi ve biraz ettikleri dilekçelerinde sıra ve nitelikleri belirtilen bağımsız 

bölümler için ana yapının tamamını (12) arsa payı itibar ettiklerini, aşağıda yazılı olduğu 

üzere taşınmazın mülkiyetine çevirdiklerini, diğer yerlerin ortak yerlerden olduğunu, ana 

yapının 1.07.2004 tarihli 42 maddeden ibaret yönetim planı gereğince yönetileceğini, 

taraflar karşılıklı ifade ve beyan ettiler………. 

 

 
Tapu siciline göre, mülkiyetten başka leh ve aleyhine mevcut diğer ayni hak ve takyid, bu 

resmi senedin ilgili sütununda gösterilmiştir. 

Başka bir kat mülkiyeti örneği şöyledir: 

Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Gündoğdu Mahallesi 841 ada 12 parselde 520 m² miktarlı 

arsanın 1/3 payı Yılmaz ERDOĞAN, 1/3 payı Hasan DALKILIÇ, 1/3 payı Metin 

KULOĞLU adlarına kayıtlı olup bu defa Şahinbey Kadastro Müdürlüğünce tanzim ve 

tasdikli 01.02.1991 tarihli değişiklik beyannamesi uyarınca cinsinin “6 mesken ve 2 

dükkanı olan 4 katlı kargir apartman” olarak tashihinden sonra anılan parsel üzerinde 

Şahinbey Belediyesi İmar Müdürlüğünce tasdikli 01.01.1988 tarih ve 1011 sayılı Genel 

inşaat projesi ile Şahinbey Belediyesince verilen 02.09.1990 tarih 535 sayılı Yapı 

Kullanma izin belgesi ve tasdikli fotoğraflarda görüldüğü üzere inşa edilmiş bulunan 4 

katlı 2 dükkan ve 6 daireden ibaret apartmanlarını Gaziantep 2.Noterliğince 08.10.1990 

tarih, 1564 sayı ile tasdikli listede sıra numaraları ve nitelikleri belirtilen bağımsız 

bölümler için ana gayri menkulun tamamına arsa payı olarak (36) pay itibar ettiklerini, 

zemin kattaki (1) ve (2) numaralı dükkanlara 6/36 şardan 12/36 arsa payı; 1.kat (3) ve (4) 

nulu; 2.kat (5) ve (6) nulu; 3.kat (7) ve (8) nulu meskenlere 4/36 şerden toplam 24/36 arsa 

payı ayırarak zemin katta (1) ve (2) numaralı dükkanlarda Yılmaz ERDOĞAN; 1.kat (3) 

ve (4) nulu meskenler ile 2.kat (5) nulu meskende Hasan DAĞKILIÇ ve 2.kat (6) nulu 

mesken ile 3.kat (7) ve (8) nulu meskenlerde müstakilen hissedarlardan Metin 

KULOĞLU’ na olmak üzere taşınmazın mülkiyetini 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 

uyarınca Kat Mülkiyetine çevirdiklerini 15.8.1990 tarihli yönetim planındaki esaslar 

dahilinde yöneteceklerini, ana gayri menkulün diğer yerlerinin ortak yerlerden olduğunu 

birlikte ifade ve beyan ettiler. 
 

http://www.uzemmoreenstitu.com/


Sayfa 144 

 More Payroll Uzaktan Öğretim Hiz. 
www.uzemmoreenstitu.com 

 

 

 

 
 

 

Devre Mülk Hakkı 

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilmiş veya müstakil olarak kullanılan mesken 

nitelikli yapılarda, yılın belli dönemlerinde istifade etmek amacı ile “ devre mülk hakkı” 

kurulabilir. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça devrelerin sayısı ve süreleri eşit olarak 

belirlenebilir. Ancak, devre süresi 15 günden az olamaz. Devre mülk hakkı, bağlı olduğu 

müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir. Ve mirasçılara intikal 

eder. Devre mülk hakkı resmi senet tanzimi yolu ile kurulur. Tapu sicilinin irtifak hakları 

sütunlarında bu hak gösterilir. Devre mülk hakkının kurulması için, devre mülk 

sözleşmesi (adi yazılı veya noterden olabilir). Nüfus cüzdanı veya pasaport, vesikalık 

fotoğraf, belgeleri gerekir. 

Devre mülk hakkı tapu siciline şu şekilde tescil edilir: Tapu kütüğünün beyanlar 

hanesinde bağımsız bölüm veya müstakil yapı üzerine devre mülk hakkı tesis edildiği 

belirtilip, yanına tarih ve yevmiye numarası yazılır. Tapu kütüğünün "İrtifak Hakları" 

sütununa ise müstakil yapılarla, kat mülkiyetine çevrilmiş mesken nitelikli bağımsız 

bölümlerde devre mülk hakkının, hak ve mükellefiyetler hanesine tescil edilir. 

Maliklerden birisinin devre mülk hakkına bağlı olarak mülkiyet hakkını (hissesini)  

satması halinde, satmış olduğu dönem hak ve mükellefiyetler hanesinde kırmızı 

mürekkeple çizilerek, yeni malik lehine devre mülk hakkı olarak tescil edilir. Devre mülk 

hakkının tesisi mülkiyet hakkının başkasına devrini içermedikçe tapu harcından muaftır. 

Ancak düzenlenecek resmi senet dolayısıyla lehine hak tesis edilenlerden miktarı her yıl 

yeniden belirlenen tutarda maktu damga vergisi tahsili gerekir. Devre mülk hakkının 

tesisinden sonra devrenin başkasına devri mümkündür. Bu devir bedelli ise satış harcı, 

bedelsiz ise bağış harcı tahsili gerekir. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tutarda 

ücret tahsil edilir. 

 

 
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi 

Kat maliklerinin yazılı istemi ile herhangi bir belgeye dayanmaksızın sona erer. Taşınmaz 

müşterek mülkiyete döner. Ancak bağımsız bölümlerden herhangi biri üzerinde bir ayni  

ya da şahsi hak varsa, hak sahibinin muvafakati olmadan adi mülkiyete dönemez. Ana 

taşınmazın tamamen yok olması ve kamulaştırma halinde kat mülkiyeti sona erer. 

Mahkeme kararı ile de sona erebilir. Terkin için kesinleşmiş mahkeme kararının tapu sicil 

müdürlüğüne birazı gerekir. 
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İşlemin Mali Yönü Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil 

ettirilir. Kat mülkiyeti kurulması işlemi hiç bir vergi ve harca tabi değildir. (Cins tashihi 

işlemi hariç) 

Kat İrtifakı 

Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta 

olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak 

malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına ( Kat İrtifakı), bu 

haklara sahip olanlara da (Kat İrtifakı Sahibi) denir. 

Kat irtifakı kurulmasının şartları şöyledir: 

Ana yapı tamamlanmamış olmalıdır. 

Yapılacak bölümler bağımsız olmalıdır. 

Yapılacak yapının tamamında kat irtifakı kurulmalıdır. 

Malikler istemde bulunmuş olmalıdır. 

Birden çok malik varsa resmi senet düzenlenmesi gerekmektedir. Tapu sicil 

müdürlüklerinde kat irtifakı iki şekilde tesis edilmektedir: 

Malik veya temsilcisinin talebi, tesis için yeterli olmaktadır. Bu taşınmazın sadece bir kişi 

adına kayıtlı olması halinde söz konusudur. 

Üzerinde kat irtifakı tesis edilecek arsanın maliki birden fazla, ortak malikler varsa, bu 

halde tümü veya temsilcilerinin talebi üzerine resmi senet tanzim edilmek sureti ile kat 

irtifakı tesis edilmektedir. Hisseli taşınmazlarda, hissedarların tümünün bir kişiyi vekil 

tayin etmeleri halinde kat irtifakı vekilin talebi ile değil, hissedarlar veya temsilcilerinden 

en az iki kişinin düzenlenecek resmi senede iştirak etmesi halinde tesis edilmektedir. 

İstenen Belge ve Bilgiler 

Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile 

orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe. 

Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve 

doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce) 

tasdik edilmiş olması gerekir. Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin 

projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi 

zorunludur. 
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Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa 

içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça 

gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet 

planı mevcut ise ayrıca vaziyet plan ibrazına gerek yoktur. 

Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her 

sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir. 

Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğinin ve 

bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ve ana 

gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli 

olması gerekir. 

Maliklerin veya yetkili temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları. 

Maliklerin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde ikişer adet vesikalık 

fotoğrafı. (Resmi senet ve tapu senetlerine yapıştırılması için) 

İşlemin Mali Yönü 

Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil ettirilir. 

Kat irtifakı kurulması işlemi hiç bir vergi ve harca tabi değildir. 

İzlenecek Yol 

Yukarıdaki belgelerle tapu sicil müdürlüğüne bizzat veya yetkili vekil ve temsilcilerin 

başvurması yeterlidir. Taşınmaz malın maliki birden fazla ise Tapu sicil müdürlüğünce 

resmi senet düzenlenir. 

 

 
Kat İrtifakı Resmi Senedi 

Kat irtifakı, resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Bu resmi senet tapu sicil 

müdürlüğünce düzenlenir. Kat irtifakına konu olan arsanın tamamı bir kişiye ait ise resmi 

senet düzenlenmeyip istem belgesi düzenlenmektedir. 

Kat İrtifakının Tescili 

arsa paylarının ve yönetim planı tarihinin beyanlar hanesinde gösterilmesi kat irtifakı 

kurulurken yönetim palın tarihinin ana taşınmaza ait kütük sayfasının beyanlar hanesinde 

gösterilmesi gerekir. Beyanlar hanesinde bağımsız bölüm numarası ile beraber eklentisi 

gösterilir. Eklentisi olmayan bağımsız bölümlerin beyanlar sütununa yazılmasına gerek 
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yoktur. Örnek: yönetim planı 7.11.2004 Katı b.bölüm no eklentisi Zemin 1 (E:1) 

kömürlük Birinci 2 (E:2) kömürlük 

Kat irtifakının irtifak hakları sütununda tescili 

Kat irtifakları arsa payı, bulunduğu kat nitelik ve bağımsız bölüm numarası ve sahibi 

gösterilerek TST’nın gösterdiği şekilde irtifak hakları sütununa tescil edilir. 

Örnek : a- M: 48/520 arsa paylı zemin kat 1 numaralı mesken İbrahim oğlu Hamit Can’a 

aittir (tarih – yevmiye)b 

Kat İrtifakının Sona Ermesi 

Kat irtifakı, üzerine kat irtifakı tesis edilmiş arsa üzerine inşa edilmekte olan yapıdaki 

bağımsız bölüm maliklerinin tümünün, tapu sicil müdürlüğüne yapacakları talep üzerine, 

tapu kütüğünden her zaman terkin edilebilir. Bu halde kat irtifakının terkin ile bağımsız 

bölüm maliklerinin mülkiyeti, kat irtifakından hisseli mülkiyet haline dönüşmekte, her 

bağımsız bölüm maliki arsanın hissedarı olmaktadır. 

Mevcut kat irtifakının talep üzerine kütükten terkininden sonra, aynı arsa üzerine yeniden 

kat irtifakı kurulabilmektedir. 

Bunun için , yeniden düzenlenecek proje, liste ve diğer belgelerin tapu sicil müdürlüğüne 

ibrazı gerekmektedir. Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi ile de kat irtifakı 

kendiliğinden sona ermektedir. 

 

 
Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevirme 

Kat irtifaklı bir taşınmazda, maliklerden birinin talebi ile belirtilen belgelerin ibrazı ile kat 

Doğrudan kat mülkiyetine çevirme 

Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi 

Kat irtifakı tesis edilmiş arsa üzerine yapılmakta olan inşaat tamamlanmış ise, kat irtifakı 

her zaman kat mülkiyetine çevrilebilir. Kat mülkiyetine çevirme için malik bir kişi ise 

onun, birden fazla malik varsa, bağımsız bölüm maliklerinden sadece birisinin tapu sicil 

müdürlüğüne talepte bulunulması yeterlidir. Yapının tamamlanmış olması sebebiyle 

taşınmazın arsa olan niteliğinin, bina olarak tashihi gerekeceğinden, kat mülkiyeti işlemi 

ile birlikte cins tashihinin de yapılması gerekecektir. 
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Cins tashihi içinde, maliklerden sadece birisinin talepte bulunması yeterli olmaktadır. Kat 

irtifakı taşınmazın bina olarak cins tashihinden sonra kat mülkiyetine çevrilmesi 

gerekecektir. Kat mülkiyetine çevrilmesinin talep edilmemesi halinde kat irtifaklı yerlerde 

cins tashihi talepleri yerine getirilemeyecektir. 

Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesinde, mevcut kat irtifakının tesisi sırasında , genel 

inşaat projesiyle liste önceden verildiğinden tapu sicil müdürlüğüne bunların tekrar ibrazı 

gerekmemektedir. Yine kat irtifakının tesisi sırasında yönetim planı da verilmiş ise, 

değişikliğin olmaması halinde yönetim planının da yeniden verilmesi gerekmektedir. 

Bunun yanında aşağıdaki belgelerin tapu sicil müdürlüğüne ilgililere verilmesi zorunludur 

bunlar, 

Yapı kullanma izin belgesi ( İskan Ruhsatı) 

Fotoğraf: Ana gayrimenkulün ön ve arka cephelerinin ve mümkünse cephelerini gösteren 

en az 13x18 cm. boyutlarında belediyece tasdik edilmiş bulunması gerekir. 

Cins Tashihi: Yapısız iken yapılı hale gelen ana gayrimenkulün cinsinin tashihi 

gerekmekte olup, bunun için de kadastro müdürlüğünce tanzim edilen yönetmelik ve 

yönergelere uygun nitelikteki plan ve eki belgeler 

Talepte bulunan kişinin Nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu 

Doğrudan Kat Mülkiyetine Çevirme 

Daha önce üzerine kat irtifakı tesis edilmemiş olup, tamamlanmış olan kargir binalar da 

kat mülkiyetine çevrilebilir. 

Kat mülkiyetine doğrudan çevirmede, yine kat irtifakı tesisinde olduğu gibi, binanın 

maliki bir kişi ise resmi senet düzenlenmeyip, ilgilinin bu husustaki talebi yeterli 

olmaktadır. Binanın ortak maliklerinin olması halinde ise ortak malikler veya 

vekillerinden en az iki kişinin işlemi talep etmesi ve düzenlenecek resmi senede iştiraki 

aranmaktadır. 

Bu çevirme yönetimde istenecek belgeler şunlardır: 

 Dilekçe 

 Liste 

 Genel inşaat projesi ve vaziyet planı 

 Yönetim planı 

 Fotoğraf 

 İskan raporu 
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İşlemin Mali Yönü 

Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil ettirilir. Cins Tashihi 

gerektiği için 492 sayılı harçlar kanununun 4 nolu tarifenin 13 pozisyonu gereği harç 

tahsil edilir. ( Harcın tahsil edilip edilmediği Tapu Sicil Müdürlüğü’nce kontrol edilir.) 

Taşınmazın niteliğinin kargir bina olarak tapu kütüğüne tashihi gerekeceğinden tashih için 

tapu harcı ödenir. 

 

 

 

 

 

 

FRANCHASİNG (İSİM HAKKI) 

 

 
Franchasing en geniş anlamı ile başarılı bir markanın (lisansın) isim hakkının kullanılmasıdır. 

Franchise (veya Franchasing), bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli ve 

organizasyonuna ilişkin sürekli bilgi ve destek sağlayarak(know-how), belirli bir bedel 

karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli 

ve sürekli bir iş ilişkisidir. 

Franchise, başarılı bir iş fikri etrafında toplanmış küçük girişimcilerin, büyük firma gibi 

davranmasını sağlar. 

Franchasing, sistemin oluşma ve ilk uygulama yeri olan ABD' de başlamıştır. Bu sistem ile 

çalışan yaklaşık 60 iş kolu mevcuttur. Bunlar arasında; otomobil kiralama, otomobil servis 

ürünleri, iş yardım servisleri, iş araçları, giyim ve ayakkabı, yapı dekorasyon, bilgisayar, 

kozmetik, perakende satış mağazaları, eğitim, yiyecek, sağlık ürünleri, ev aletleri, kuru 

temizleme, fast-food, otelcilik ve lokanta ve emlak vb. sektörler bulunmaktadır. 

Türkiye’de ilk yerli Franchasing uygulaması 1985 yılında TURYAP ile başlamıştır. 

Türkiye’de ilk yabancı Franchasing uygulaması ise dünya’nın en büyük franchise 

vericilerinden biri olan Mc. Donald ile 1986 yılında başlamıştır. 

Franchasing sisteminin yaygınlaşması sonucunda, bu sistemin gelişmesi, sağlıklı bir şekilde 

yerleşmesi ve yürütülmesi, sisteme güven duyulmasının sağlanması amacıyla 1991 yılında 

Ulusal Franchasing Derneği (UFRAD) kuruldu. 
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Franchasing’in Türkiye’de yasal alt yapısı gelince başlangıçta ülkemizde Franchasing 

konusundaki hukuki düzenlemeler mevcut genel kanunlar çerçevesinde yürütülmekteyken, 

1994 tarihli ‘Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’ ve bu Kanun uyarınca 1998 yılında 

Rekabet Kurulu tarafından çıkarılan ‘Franchise Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’ 

ile daha sağlıklı şekilde uygulama imkânına kavuşmuş durumda. 

 

 
Kısacası, Franchasing ürünlerin veya verilen hizmetlerin dağıtılması metodudur. Diğer bir 

anlatımla, Franchasing başarılı bir markanın isim hakkının kullanılmasıdır. Franchise 

sistemini iyi öğrenmek, tam anlamak markasını büyütmek isteyen her girişimcinin görevi. 

Buradan vereceğimiz kısa açıklamalarla buna katkıda bulunabilmeyi umuyoruz. 

 

 
Franchasing Kavramları 

 

 
Franchise veren ve alan, basitçe iki taraf olarak görünse bile, yetkilerine ve üstlendikleri işlere 

göre değişik şekillerde adlandırılırlar. 

Franchise veren (franchisor, franchiser) Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve 

franchise anlaşması ile bu hakları üçüncü yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur. 

 

 
Franchise veren, sistemi kuranın kendisi olabileceği gibi, sadece franchise haklarını satma 

yetkisine sahip bir başkası da olabilir. Franchise verenin aynı sistemle çalışan kendi işletmesi 

veya işletmeleri olabilir veya olmayabilir. Franchise veren, sistemin gereği olan araştırma, 

eğitim, denetim, vb. gibi destekleri üstlenir. 

 

 
Franchise alan (franchisee) Bir malı veya sistemi bedel karşılığında franchisorun ticari 

adını/markasını, know-how'ını (bilgi ve destek), iş görme ve teknik yöntemlerini, sistemini ve 

diğer sınaî/fikri mülkiyet haklarını anlaşma ile alarak kullanan taraf(bağımsız yatırımcı) 

demektir. 

Bölge franchise alan (area franchisee) Franchise veren, pazarın belli yükümlülüklerini ve 

haklarını belli bir coğrafi alanda bölge franchise alana devreder. Bölge franchise alan bazı 

sistemlerde alt franchise alanlara işletme açtırabilir, bazı sistemlerde sadece kendisi işletmeler 

açabilir. Bölge franchise alan, sistemin gereklerine göre, adeta bir franchise veren gibi alt 
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franchise alanın seçimi, işletme yeri seçimi, eğitim, denetim, mal temini vb. gibi işlevlerin bir 

veya bir kaçını üstlenebilir. 

Alt franchise alan(sub franchisee) Bölge franchise alan tarafından, tek bir sistemi ve markayı 

kullanma hakkı anlaşma ile verilen kişi veya kuruluştur. 

 

 
Bazı sistemlerde anlaşma doğrudan bölge franchise alan ile alt franchise alan arasında 

yapılırken, bazı sistemlerde franchise veren anlaşmaya kendisi taraf olmaktadır. 

Master franchise alan (master franchisee) Bir franchisor firmanın, bir ülke ya da belli bir 

bölge için, bir başka kişi ya da firmaya, kendisi adına franchise verme yetkisini tanımasıdır. 

Franchisor firma kendi ülkesi dışındaki ülkelerde tek tek franchise vermek yerine, o ülke için 

bir master lisansör bulur ve o ülke içinde franchise verme yetkisini devreder. Bu yetkiyi 

içeren sözleşmeler, master lisans bazen yalnız bir ülkeyi değil birkaç ülkeyi kapsayabilir. 

 

 
Sistem (franchise system) Franchise ilişkisi kapsamındaki kural ve görevlerin bütününü 

tanımlar. Faaliyet konusu emlak komisyonculuğu işinin yer seçimi, kurulması, işletme 

prosedürleri, hizmet teknikleri, markaların kullanımı, personelinin eğitimi, işletmenin 

denetimi, franchise alanların seçimi, franchise anlaşması gibi konular belirlenir. 

İşletme (outlet, store) Perakende işinin yapılmasına kullanılan fiziki ortamı tanımlar. 

Genellikle ürün veya hizmet satışında kullanılan mağaza, dükkân, restoran, otel, ofis, depo 

gibi yapılardır. Telefon veya internet üzerinden sipariş alınarak müşterinin yerinde satılan 

veya postayla/internetle gönderildiği ürün veya hizmetler (örn. temizlik, bakıcılık, web 

hizmetleri, vb.) söz konusu olduğunda ev, ortak kullanılan ofis, bilgisayar, internet, depo, vb. 

işletmeyi oluşturan unsurlardır. 

 

 
Franchise giriş bedeli (franchise fee) Franchise alanın, isim, marka veya sistemi kullanma 

hakkı karşılığında franchisora ödediği başlangıç bedeli anlamına geliyor. Diğer bir ifade ile 

sisteme girmek için başlangıçta franchise verene ödediği bedeldir. 

 

 
Franchise kullanım bedeli(lisans bedeli) (royalty, lumb sum fee) Her yapılan işlemden genel 

müdürlüğe ödenen kâr payıdır, yapılan hâsılata göre belirlenen bedeldir. Eğer işlem 

yapılamazsa veya hâsılat elde edilemez ise lisans bedeli ödenmez. 
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dönemler halinde yapılan ödemeler (royalty) 

 

 
Reklâm fonu (Advertising fee) Çoğu sistemlerde merkezden yapılan toplu reklam harcamaları 

için bir fon kurulur ve işletmelerden katkı bedeli toplanır. Bu bedel genellikle ciro ile orantılı 

tanımlanır. 

 

 

 

 

 

 

Franchasing Unsurları 

 

 
Franchise (veya Franchasing), bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, 

koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek 

sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını 

kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir. 

Franchise sisteminin üç ana unsuru vardır: 

Sistem / marka: Franchise vermek için öncelikle ortada başarılı çalışan bir işletme, denenmiş 

bir sistem, tanınmış bir marka olmalıdır. Ancak başarısı kanıtlanmış bir iş başkalarına 

satılabilir. 

Bireysel yatırımcı, eğer kendi olanakları ile becerebileceğinden daha fazla kazanacağına, daha 

verimli çalışacağına, işinin daha başarılı ve kalıcı olacağına inanırsa böyle bir ilişkiye girmek 

ister. Hiç kimse, kendi becerebileceğinden daha az kazanmak için başkasının sistemini 

kullanmaz, başkasının markası için çalışmaz. 

Disiplin / destek: Franchise işinde, katı disiplin kuralları geçerlidir. Taraflar aralarında uzun 

süreli bir anlaşma yaparlar. Sistemin uygulama esasları net olarak belirlenmiştir. İşi başarıya 

götüren çalışma kuralları kesin olarak tanımlanmıştır. 
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Aynı markayı taşıyan her işletmede standart ürün ve hizmet sunulur. Hizmet kalitesini 

sağlamak için başlangıçta ve sonrasında çalışanlara ve yatırımcılara sürekli eğitim verilir. 

İşletme süresince sıkı denetim uygulanır. 

Bedel: Yapılan işi “franchise” olarak adlandırmak için, franchise verenin, franchise alan 

yatırımcıdan bir bedel alması şarttır. 

 

 
Franchise vermek bir anlamda “sistem / marka satmak” olarak da adlandırılabilir. Dolayısıyla 

satılan marka veya sistem para etmelidir. Eğer franchise veren bunun karşılığında hiç bir 

bedel talep etmiyorsa, sistem satmıyor demektir. Bu durumda franchise sisteminin gereği olan 

çalışmayı yapması ve desteği vermesi de beklenemez. 

 

 
Franchise, esasen bir “pazarlama” yöntemidir. Yalnız burada pazarlanan bir ürün veya hizmet 

değil, bir sistemdir, yatırımcılara “hazır iş” satılır. “Franchise işi” bazen yanlış anlaşılır ve 

yapılan ürünle(hizmetle) karıştırılır. Franchise, “ev inşa etmek”, “araba kiralamak” vb. gibi 

bir iş değildir. Franchise satmak, “emlak satma işini” veya “araba kiralama işini” 

pazarlamaktır. 

 

 
Franchasing Amacı 

 

 
Franchise amacını genel olarak ikiye ayırabiliriz: 

Para kazanmak: Bir franchise sistemi, öncelikle her bir işletmesinde iyi gelir elde 

edebilmelidir. 

Ortada bölüşecek pasta yoksa franchise da olamaz. Franchise alan kendi başına 

kazanabileceğinden daha para kazanmayacaksa işi sürdürmez. Franchise veren özgün iş fikri 

ve modeli ve ortaya koyduğu eforu ile kazancı artıramıyorsa içinden kendine menfaat 

sağlayamaz, işini öğretmez, markasını kullandırmaz, sistemi yürütmez. 

Dengeli paylaşmak: Franchise veren ve alan, sistem ve marka sayesinde yaratılan katma 

değeri dengeli şekilde paylaşmalıdırlar. 

Denge, her birinin koyduğu para, bilgi ve çabayla kendi kazanabileceği kadar alması, ilave 

karın ise tarafların güçleri ile orantılı paylaşılması hâlidir. 
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Franchasing Türleri 

 

 
Franchasing sistemleri, önceleri üreticiler tarafından ürünlerinin pazarlamasında 

kullanılmıştır. Zaman içinde sistemin yararını keşfeden hizmet üreticileri de, aynı yöntemleri 

kullanarak işlerini franchise etmişlerdir. 

 

 
Franchasing sistemini uygulamaları açısından iki grupta incelemek mümkündür. Sistemin 

uygulandığı ülkeye göre: Ulusal ve Uluslararası Franchasing’den söz edilebilir. Sunulan 

fırsatlar açısından: Ürün-Marka Franchasing'i ve İşletme Sistemi Franchasing'i şeklinde 

sınıflandırma yapmak mümkündür. 

 

 

 

Sistemin Uygulandığı Ülkeye Göre Franchasing Türleri 

 

 
Ulusal Franchasing: Franchasing sözleşmesi bir ülke sınırları içerisinde, şehirler ya da 

bölgeler arasında yapılıyorsa ulusal Franchasing’den söz edilir. 

 

 
Uluslararası Franchasing: İki ülke arasında yapılıyorsa uluslararası Franchasing’den söz 

edilir. 

 

 
Sunulan Fırsatlar Açısından Franchasing Türleri 

 

 
Ürün ve marka franchise sistemi (product and tradename Franchasing): Belirli ürünlerin 

benzer görünümdeki bağımsız işletmelerde pazarlanması sonucu, üretici ile imaj birleşmesi 

sağlanmaktadır. Bu tür Franchasing'de esas olan belirli bir marka ya da ticari unvanın 

kullanılmasıdır. 
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Ayrıca imtiyazı veren firma karşı taraf üzerinde sevk ve idare dâhil, geniş ve sürekli bir 

denetim hakkına sahiptir. Bazı basit konularda, franchise alan kuruluş üretim safhasına da 

girebilir. Otomobil satıcıları, benzin istasyonları bu tür Franchasing'in en tipik örneklerini 

oluşturmaktadır. 

 

 
İşletme sistemi franchise sistemi (business format Franchasing) Franchisee ve franchisor 

arasında sadece ürün, servis ve marka alanında değil, bir bütün olarak işletme sistemi 

içerisinde pazarlama ve üretimle ilgili tüm faaliyetler yer alır. Çok basit bir anlatımla, bu tür 

Franchasing, "akıl satmak" şeklinde tanımlanabilir. 

 

 
Oteller, restoranlar, perakende satış mağazaları, emlak komisyonculuğu, kiralama ve 

danışmanlık hizmetleri bu sınıflandırma içerisinde yer alır. Son yıllarda işletme sistemi 

Franchasing'inin büyüme hızı diğer Franchasinglere göre daha fazladır. 

 

 
İşletme sistemi Franchasingi diyebileceğimiz "Business Format Franchasing" sözleşmesinde 

yer alan 4 temel unsur şunlardır: 

Franchisor sahip olduğu belirli bir ismin veya markanın kullanılması için Franchisee'ye izin 

verir. 

Franchisee üzerinde, sözleşme süresince davam eden bir denetimi mevcuttur. 

Yine sözleşme boyunca franchisor, franchisee'ye belirli yardım ve hizmetlerde bulunur. 

Bu imtiyaza karşılık bedelin ödeme şekli olan "royalty" nin miktarı periyodik ödemeler 

şeklinde tespit edilir. 

 

 
Dünyada Franchasing Sisteminin Yapılanması 

 

 
Franchasing yapılan her ülkede yalnızca bir dernek kurulmuştur. 1995 sonu itibarıyla 36 

ülkenin her birinde tek bir franchise derneği faaliyettedir. Bu ülkeler sırasıyla; Almanya, 

ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, 

Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, 
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İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Macaristan, Malezya, Meksika, 

Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovakya, Yunanistan’dır. 

Franchasing konusunda uluslararası örgütlerin en eskisi IFA (Uluslararası Franchise Derneği) 

ABD'de kurulmuştur. Amerika dışından franchise veren firmalardan 800 üyesi bulunmaktadır. 

Bütün ülkelerdeki dernekler, UFRAD da dâhil olmak üzere IFA'da kardeş dernek 

statüsündedir. 

Avrupa'daki franchise derneklerinin üst kuruluşu ise, EFF-Avrupa Franchise Federasyonudur. 

UFRAD'ın EFF'ye üye olabilmesine izin veren Bakanlar Kurulu kararı çıkmış, üyelik için 

başvurulmuş, işlemleri hâlen sürmektedir. 

Her ülkede yalnızca bir tek derneğin olması, franchise derneklerine bir takım fonksiyonlar 

yüklemiştir. Devletten beklenecek hizmetlerin bir kısmını da bu dernekler üstlenmişlerdir. 

Örneğin EFF, ‘Dürüst Franchise İlkeleri’ ile uygulamaya belli standartlar getirmiş ve 

üyelerinin uymasını zorunlu tutmuştur. ABD'deki ve Kanada'daki dernekler de kendi 

üyelerine yönelik benzeri ilkeler getirmişlerdir. Franchise konusunda bilgi ve istatistiklerin 

toplanma yeri de dernek olmaktadır. Araştırmacılar ve yatırımcılar aradıkları bilgileri 

derneklerden edinmektedirler. Dernekler fuar düzenlenmesinde de öncü rol oynamaktadır. 

 

 
Türkiye’de Franchasing Sistemi 

 

 
Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararları sonucu bürokratik engellerin kalkmasıyla, Türkiye yabancı 

yatırımcılar için cazip hâle gelmiştir. Ekonominin dışa açılmasıyla Türkiye pazarına giren 

yabancı firmaların sayısı hızla artmıştır. Yabancı firmalar, kendi marka adlarını, işletme 

yöntemlerini kullanma haklarını yerel pazar koşullarını daha iyi bilen Türk yatırımcılara 

Franchasing olarak vermeye başlamışlardır. 

 

 
Yabancı firmalar, Türkiye’de bir firmaya franchise verme yetkisi vererek ya da kendileri bir 

şirket kurarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Kendi işini kurmak isteyenler önceleri bayi, 

acente açarlarken, günümüzde tanınmış bir firmadan franchise alarak kendi işlerinin sahibi 

olmaya başlamışlardır. 

 

 
Franchasing’in Türkiye’de doğru bir şekilde öğrenilmesi ve gelişmesi, isteyenleri 

bilgilendirerek ücretsiz danışmanlık yapmak, Türk hukuk sistemi içersindeki yerini bulması 
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için gerekli çalışmaları yapmak, Franchasing konusunda hatalı uygulamalarda bulunan 

üyelere karşı yetkili bir yer olarak tarafların uyum içersinde çalışmalarını sağlamak ve 

Franchasing’i ülke içinde yaymak üzere 1991 yılında İstanbul’da Ulusal Franchasing Derneği 

(UFRAD) kurulmuştur. 

 

 
Ulusal Franchasing Derneği'ne üye firmalar, belirlenmiş bazı şartları yerine getirmek 

yükümlülüğünü taşırlar. Her şeyden önce yeterli finansal şartlara sahip olmak ve UFRAD' ın 

belirlediği ilkelere uymak zorundadırlar Bu ilkeler aynı zamanda Avrupa Franchise 

Federasyonu (EFF) nun deklare ettiği ahlak ilkeleridir. Eğer bir firma yeterli franchisee verme 

şartlarına haiz değilse Ulusal Franchasing Derneği eğitim programları desteği ile ve de 

bünyesindeki danışman firmalar vasıtasıyla franchise verebilme ve uygulayabilme şartlarını 

firmaya aktarır. Sonuç itibarıyla üyelik şartlarını taahhüt eden ve de uygulayan firmalar 

üyeliğe kabul edilirler. Franchise ilkelerini eksik ve kasıtlı uygulamalar denetim sonucunda 

firma üyeliğinin iptaline giden yoldur. Ulusal Franchasing Derneği bir IFA (Uluslararası 

Franchise Derneği) ve EFF(Avrupa Franchise Federasyonu) üyesidir ve Türkiye'de 

Franchasingin doğru ve sağlıklı işlemesini gözetir. 

 

 

 

Franchasing’de Temel İlkeler 

 

 
Avrupa´da ve Amerika´da franchise sektörüne disiplin getirmek ve franchise alan  

yatırımcıları korumak için konmuş olan ilke ve yasalar 1995 yılında UFRAD tarafından kabul 

edilmiş ve tüzüğe işlenerek üyeleri için zorunlu hâle getirilmiştir. 

UFRAD üyelerinden franchise alınması hâlinde bu ilkelere uyulmasını istemek franchise 

alanların hakkı ve bilinçli yatırımcı / basiretli tacir olarak yükümlülüğüdür. 

UFRAD üyesi olmayan franchise verenlerin dürüstlük ve açıklık ilkelerine uyma zorunluluğu 

yoktur. 

UFRAD üyelik için başvuran firmaları aşağıdaki ölçütlere göre incelemekte ve kabul 

etmektedir: 

Dürüstlük 

Yönlendirici 
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Açıklık 

Franchise alanı bulma, reklâm ve bilgilendirme 

Bireysel franchise alanın seçimi 

Franchise anlaşması 

Dürüst franchise ilkeleri ve master franchise sistemi 

Şimdi bu ilkeleri açıklayalım 

Dürüstlük İlkeleri 

 

 
Bu ilkeler, aşağıdaki özellikleri kapsar: 

Franchise veren, Franchasing sisteminin yönlendiricisidir. 

Franchise veren, Franchasing ağını kurmadan önce en azından bir ticari projeyi makul bir 

süreden beri bir pilot proje ile başarılı olarak uygulamış olmalıdır. 

Franchise veren, Franchasing konusu olan sistemin sahibi olmak veya bunları başkalarına 

kullandırma hakkını verebilmek için o sistemin lisansına sahip olmak zorundadır. 

 

 
Franchise veren, her franchise alana eğitim hizmetlerinin yanı sıra, sözleşme boyunca sürekli 

olarak gerekli ticari ve teknik yardım hizmetlerini vermek zorundadır. 

 

 
Franchise alanlar kendi işletmelerinin gelişmesi ve büyümesi için gerekli performansı ve 

sistemin imajının ve markanın korunması için gerekli gayreti göstermek zorundadır. 

 

 
Franchise alanlar, franchise verenlere veya onun görevlendireceği kişi ve kuruluşlara 

denetleme için gerekli belgeleri göstermek ve inceleme yapmalarına izin vermek zorundadır. 

Yönlendirici İlkeler 

 

 
Franchisor, kendisi ve bireysel franchisee’lerinden oluşan franchise sisteminin kurucusu ve 

uzun vadeli koruyucusudur. 
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Franchisor' un yükümlülükleri: Franchisor aşağıdaki şartları yerine getirmelidir: 

Bir iş sistemini franchise zinciri hâline getirmeden önce, makul bir süre boyunca ve en 

azından bir örnek işletmede işini başarıyla yürütmüş olmalıdır. 

 

 
Zincirin isim, marka ve diğer ayırt edici özelliklerinin sahibi olmalı veya yasal olarak 

kullanım hakkına sahip olmalıdır. 

Anlaşma süresince bireysel franchisee'ye başlangıçtaki eğitimi ve sürekli ticari ve/veya teknik 

desteği vermelidir. 

Bireysel Franchiseenin Yükümlülükleri: Bireysel Franchisee aşağıdaki şartları yerine 

getirmelidir; 

Franchise işletmesinin gelişmesi ve franchise sisteminin ortak kimliği ve saygınlığının 

korunması için azami gayreti göstermelidir. 

Franchisorun verimli yönetimi için, Franchiseenin performansının ve mali durumunun 

belirlenmesini kolaylaştıracak doğrulanabilir işletme bilgilerini vermelidir. Franchisorun 

talebi üzerine, Franchisorun ve/veya temsilcisinin, bireysel Franchiseenin işletme kayıtlarında 

makul zamanlarda araştırma ve çalışmasına izin vermelidir 

 

 
Anlaşma süresince ve bitiminden sonra Franchisorun verdiği know-how'ı üçüncü şahıslara 

açmamalıdır. 

 

 
Her iki tarafın sürekli yükümlülükleri: 

Taraflar birbirleriyle ilişkilerinde dürüst davranmalıdırlar. 

Franchisor anlaşmasının her ihlalinde bireysel franchiseesini yazılı olarak ikaz etmeli ve 

kusurun giderilmesi için makul süre tanımalıdır. 

Taraflar şikâyet, tasa ve anlaşmazlıklarını samimiyet ve iyi niyet ile dürüst ve makul temas, 

doğrudan temas ve müzakere ile çözmelidir. 

 

 
Açıklık İlkesi 
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Franchise Veren Hakkında Bilgiler: Franchise veren ana firma veya Türkiye temsilcisinin adı, 

adresi, statüsü faaliyet konusu, ne kadar süredir Franchasing sistemi ile isim hakkını sattığı 

 

 
Yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve iş tecrübeleri: Şirket sorumlularının son 

5 yılı kapsayan iş tecrübeleriyle ilgili bilgiler, eğer bölge temsilcisi veya franchise 

komisyoncusu varsa, bu şahıslarla ilgili bilgiler 

 

 
Dava Kayıtları 

 

 
maddede belirtilen kişilerin veya franchise verenin son 10 yılda taraf olduğu tüm hukuki 

davalar 

Konkordato veya iflas geçmişi: Franchise verenin veya yöneticilerinin son 15 yılda 

yaşadıkları iflas ve konkordato 

Franchise sisteminin tanımı: Franchise veren ürün ağı, içinde bulunduğu sektör ve pazar 

 

 
Franchise Alanın İlk Yatırımı: Franchise alanın franchise hakkını alması ve işletmeyi kurması 

için gerekli tüm yatırım miktarı, ödeme şekli, ödeme zamanı ve yatırımın iade edilebilir 

kısmı, tavsiye edilen işletme sermayesi her franchise alandan aynı ücretin alınıp alınmadığı, 

alınmıyorsa bu ücretin belirlenmesinde kullanılan yöntem ve formül franchise veren aldığı 

parayı genel anlamda ne amaçla kullandığı 

 

 
Tekrarlanan Ödemeler: Franchise verene ödenecek tüm dönemsel ödemeler (franchise giriş 

bedeli, franchise kullanım bedeli, leasing, royalty, reklam fonu, kira vb.) 

 

 
Belirtilen veya onaylanan kaynaklardan belirli özellikler dahilinde alışveriş zorunlulukları: 

Franchise veren franchise alana bu tür zorunluluklar getiriyorsa, hangi satıcıları, hangi amaçla 

kullanacağı ve bu satıcılarla kendisinin bir iş ilişkisi bulunup bulunmadığı, franchise alanın 
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satın alması, kiralaması veya finansal kiralaması gereken tüm ekipman, envanter, tabela ve 

diğer hizmet ve malzemelerin listesi, bunlar için uygulanan özellik ve zorunluluklar 

 

 
Finansman paketi: Franchise verenin, finansman konusunda franchise alana sağlayacağı veya 

aracı olacağı tüm yardımlar 

 

 
Franchise verenin franchise alana karşı sorumlulukları: Franchise verenin açılış öncesi ve 

sonrası yapacağı tüm yardımlar, sağlayacağı hizmet ve sorumluluklar, verilecek eğitim, 

eğitimin süresi ve yer seçiminde gösterilecek yardım 

 

 
Satışa ve korumalı bölgeye uygulanan kısıtlamalar ve yasaklar: Franchise alanın satacağı ürün 

ve hizmetlerin ve satışı yapabileceği coğrafi bölgenin tanımı, uygulanan her kısıtlama için bir 

açıklama, franchise alana verilen bölgenin korunması için gerekli bir satış hacmi (var ise) 

 

 
Tescilli tüm ticari marka, logo, sembol ve isimler ile ilgili bilgi: Tescilli tüm trade mark, logo, 

sembol ve isimler ile ilgili tüm bilgiler, varsa hukuki problem 

 

 

 

Patent ve Marka Tescili 

 

 
Tescilli tüm patent ve marka tescilleri ile ilgili bilgiler 

Franchise alanın işletmesinde kendisinin bulunma zorunluluğu: Franchise alanın katılımı 

zorunlu ise, yapması gereken tüm katılım aktiviteleri ve işletme sorumlulukları 

Franchise Anlaşmasının İptali, Değiştirilmesi, Devri, Tekrar Satınalınması, Uzatılması; 

Bu türlü durumlarda franchise alanın ve franchise verenin yapması gerekenler, hakları ve 

sorumlulukları 

İstatistik bilgiler: Franchise alanlara ve franchise verene ait kaç tane işletme olduğu, franchise 

verilmiş fakat henüz açılmamış işletmelerin sayısı, gelecek bir yıl içinde kaç tane franchise 
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satılması hedeflendiği son üç yıl içinde kaç tane anlaşmanın fesh edildiği, yenilendiği veya 

değiştirildiği 

Ünlülerin sistem içinde varlığı: Eğer toplum tarafından ünlü bir kişi franchise sistemi ile ilgili 

bir faaliyette bulunuyorsa, ilişkinin tür ve şekli 

Franchise verenle ilgili mali bilgiler: Yıllık bilânçolar ve ödenen vergiler 

Dokümanlar: Örnek franchise anlaşması ve diğer imzalanması gereken kontratların örnekleri 

Teyit: Franchise alanın franchise bilgi paketini aldığına dair imzalayacağı bölüm, koparılabilir 

sayfadan ibarettir ve franchise veren için franchise bilgi paketini verdiğinin kanıtıdır. 
 

 

 Franchise Alanı(franchisee) Bulma, Reklam ve Bilgilendirme 

 

 
Bireysel franchise alanı bulmaya yönelik reklâmlar belirsiz ve yanıltıcı olmamalıdır. 

Bireysel franchise alanının gelecekteki olası sonuçlar, rakamlar ve kazançlarına ilişkin 

doğrudan veya dolaylı bilgi içeren, franchise alan arama, reklam ve tanıtım malzemeleri 

tarafsız olmalı, yanlış ve yönlendirici olmamalıdır. 

Bireysel franchise alan adaylarının her tür bağlayıcı belgeye tam bilgilendirilmiş olarak 

katılabilmeleri için onlara işbu Dürüst Franchise İlkeleri’nin güncel bir kopyası ve franchise 

ilişkisi hakkındaki tüm bilgiler, tam ve doğru olarak, yazılı halde, bağlayıcı belgelerin 

yürürlüğe girmesinden makul bir süre önce verilmelidir. 

 

 
Bir franchise veren, bireysel franchise alan adayının bir ön anlaşma imzalamasını şart koşarsa, 

aşağıdaki ilkeler kabul edilmelidir; 

Herhangi bir ön anlaşma imzalanmadan önce, ön anlaşmanın amacı, ön anlaşma süresince ve 

ön anlaşma nedeniyle doğacak masraflar için franchise verenden ödemesi istenebilecek 

karşılıklar bireysel franchise alan adayına yazılı olarak verilmelidir. Franchise anlaşması 

yürürlüğe girdiğinde söz konusu ödemeler geri verilmeli veya bireysel franchise alanın 

ödeyeceği olası başlangıç bedeline sayılmalıdır. 

 

 
Bireysel Franchise Alanın(franchisee) Seçimi 
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Franchise veren, bireysel franchise alan( franchisee) olarak makul bir araştırma sonucu, 

franchise işini yürütmeye, yeterli temel yeteneklere, eğitime, kişisel niteliklere ve finansal 

kaynaklara sahip olduğu anlaşılan kişileri seçmeli ve kabul etmelidir. 

 

 
Franchise Anlaşması 

 

 
Franchise anlaşması, ülke hukukuna, Avrupa Birliği ve uluslararası hukukuna ve işbu Dürüst 

Franchise İlkeleri’ne ve onun her türlü ülkesel ekine uygun olmalıdır. 

Anlaşma, franchise verenin sınaî ve fikri mülkiyet haklarını koruma ve ortak kimliği ve 

saygınlığı sürdürme konusunda franchise zinciri mensuplarının çıkarlarını yansıtmalıdır. 

Franchise ilişkisiyle bağlantılı tüm anlaşmalar ve anlaşmaya bağlı düzenlemeler yazılı olmalı, 

Franchise alanın bulunduğu ülkenin resmi dilinde yapılmalı veya yeminli tercüman kanalıyla 

resmi diline çevrilmelidir. İmzalanan anlaşmalar derhal bireysel franchise alana verilmelidir. 

Franchise anlaşması, belirsizliğe yer vermeden, tarafların karşılıklı yükümlülük ve 

sorumluluklarını ve ilişkiyi ilgilendiren diğer tüm hususları düzenlemelidir. 

 

 

 

 

 

 

Anlaşmada mutlaka yer alması gereken önemli konular şunlardır; 

Franchise verene tanınan haklar 

Franchise alana tanınan haklar 

Bireysel franchise alana sunulacak olan mal ve hizmetler 

Franchise verenin yükümlülükleri 

Bireysel franchise alanın yükümlülükleri 

Bireysel franchise alanın yapacağı ödemelerin şartları 
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Bireysel franchise alanın ilk yatırımını çıkartmasına yetecek uzunlukta olması gereken 

anlaşma süresi 

Anlaşmanın yenilenme şartları 

Bireysel franchise alanın franchise işini devir ve satışına hak tanıyan şartlar ve Franchise 

verenin olası ilk alım hakkı 

Bireysel franchise alanın Franchise verenin ayırt edici işaret, ticari ad, ticari marka, hizmet 

markası, ofis tabelaları, logo ve diğer ayırt edici belirtilerini kullanma şartları 

Franchise verenin franchise sistemini yeni ve değişen yöntemlere uydurabilme hakkı 

Anlaşmanın sona ermesinin şartları Anlaşmanın sona ermesinin akabinde franchise verene 

veya başka kişilere ait maddi ve gayri maddi şeylerin teslim şartları 

Franchisee Açısından Yararları ve Sakıncaları 

 

 
Franchasing sisteminin franchisee açısından yararları: 

Daha önce denenmiş, başarısı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka ile birlikte, işletme sistemine 

ait teknikleri ve prosedürleri kullanmak mümkün olmaktadır. 

Franchasing veren kuruluşun adını kullandığı için yeni iş kurma problemi ve müşteri bulma 

sorunu olmayacaktır. 

Network(bilgisayar ağları ile) ile franchiseeler arasında iletişimi kolaylaştırarak hizmetin her 

bölgeye yayılmasın sağlar. 

Stok maliyeti yoktur. 

Marka ile birlikte ulusal veya uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunmaktadır. 

Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkânı doğmaktadır. 

Franchise veren işletme franchiseeye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği 

sağlamaktadır. 

Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin 

tekniklerinden yararlanılmaktadır. 

Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı 

şansı artırılmaktadır. 
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Franchisor ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik 

sorunları minimize edilmektedir. 

Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılmaktadır. 

Franchisorun sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirme çabalarından yararlanılmaktadır. 

İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılması 

mümkün olmaktadır. 

Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün 

olmaktadır. 

Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır. 

Franchasing sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın 

getirdiği riskleri azaltmaktadır. 

Franchisora yapılan ödemeler, başlangıçta, yeni bir işin ön yatırımından daha fazla olmasına 

rağmen, denenmemiş bir iş için yapılacak hata bedellerinin toplamından azdır. 

İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün 

olmaktadır. 

 

 
Franchisee açısından sakıncaları: 

Yaratıcı faaliyetler kısıtlanmaktadır. 

Franchisorun koyduğu bir takım kurallara ve kısıtlamalara uyma zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Sözleşme aşamasında yeterli araştırma yapılmadığında, kârın önemli bir kısmı franchisora 

gitmektedir. 

Sözleşme konusu ürünün yaygın kullanımı, giriş aidatlarını yükseltmektedir. 

Anlaşma gereğince franchisordan alınması zorunlu bazı ürünlerin piyasadan daha ucuza 

alınması mümkün olabilmektedir. 

Sözleşmelerde boşlukların olması durumunda sistemin franchisor lehine çalışması 

mümkün olabilmektedir. 
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Franchisorun franchiseeye güvensizliği, sözleşme ile sağlanan hak ve imkânların sınırlı 

tutulmasına neden olmaktadır. Bu durumda taraflar arasında sürtüşmeler doğmaktadır. 

Franchisor Açısından Yararları ve Sakıncaları 

 

 
Franchisor açısından yararları: 

 

 

 Franchise alan işletmelerin yapacağı giriş ödentisi vb.  ödemeler  yeni  yatırım 

yapmaksızın franchisorun kârını artırmaktadır. 

 En az maliyetle büyüme ve gelişme sağlamaktadır. 

 Hiçbir altyapı, kuruluş ve sabit masraf yapmayacaktır. 

 Franchisorun firmanın kurulması ve işletilmesi giderleri ve personel giderleri 

olmayacaktır. 

Franchisor kurulan firmanın hiçbir idari ve işletme problemi ile ilgilenmeyecek, ancak 

firmaların idari ve işletme prensiplerini ortaya koyarak yol gösterici olacaktır. 

 

 
Büyüme ve iş hacminin artması sonucu verimlilik ve iktisadilik artmaktadır. 

Mal ve hizmetlerin daha fazla satılması, franchisorun finansal kuruluşlardan kredi bulma 

imkânını artırmaktadır. 

Daha hızlı ve selektif bir dağıt  
mümkün olmaktadır. 

Pazar ile ilgili hızlı ve sürekli bilgi akışı sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 
Franchisor açısından sakıncaları: 

 

 

Sisteme giriş aidatlarının bazen tahsil edilememesi söz konusu olmaktadır. 
 

 

 

http://www.uzemmoreenstitu.com/


Sayfa 167 

 More Payroll Uzaktan Öğretim Hiz. 
www.uzemmoreenstitu.com 

 

 

 

 

Franchisee işletmelere sağlanan mal, hizmet vb. bedellerini tahsilinde güçlükler söz 

konusu olmaktadır 

Franchisee işletmelerin, sistemin sağlayacağı yararları tek taraflı olarak franchise veren 

işletmelerden beklemeleri, iş birliği anlayışını zedelemektedir. 

Franchasing veren tarafından uzun denemeler sonucunda yaratılan imaj ve ismin 

Franchasing alanın bir hatası yüzünden yok olma riski vardır. Bu riski yok etmek için 

Franchasing verenin çok etkili bir kontrol mekanizması kurması gerekmektedir. 

 

 
Franchasing – Bayilik Sistemleri 

 

 

Bayilik ile Franchasing birbirinden farklı kavramlar. Bayiler franchise olamazlar, çünkü 

bayi kapısına kendi adını asar. Bunun için bayi ana firmaya para ödemez, aksine bayiye 

kar payı bırakılır. 

 

 
Bayi toptancıdan kendi adına aldığı malı müşterisine satan, tamamen bağımsız üçüncü 

şahıs yani üretici ile tüketici arasındaki aracıdır. Franchisee ise isim hakkını satın aldığı 

markanın çatısı altında belli bir ürün veya hizmeti, belli standartlar çerçevesinde üreten 

veya pazarlayan yatırımcıdır. 

 

 
Franchisee bayilikten farklı olarak markayı kullanmak için başlangıçta veya Franchasing 

sözleşmesi boyunca bir bedel öder. 

 

 
Franchise alan ulusal reklâm ve tanıtım kampanyalarına mali olarak katılır. 

 

 
Franchise işletmeler iş yerinin görüntü ve dekorasyonu olarak, gerekse işletmecilik 

prensipleri açısından birbirinin tıpatıp aynısıdır. Ancak emlak firmalarında ise dekorasyon 

aynı olmasa da görüntü açısından birbirine benzerler. 

Franchasing sözleşmelerinde bayiliklerin aksine markayı kullanma süresi ve kullanma 

yetki alanı (yalnız bir mahal ve bölge) yer alır. 
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Franchise ilişkisi, ana şirket-bayilik ilişkisi ile karşılaştırıldığında çok daha hassastır. 

Bağımlılık ve bağımsızlık ölçütleri açısından incelendiğinde her ne kadar franchisee’den 

kendini bağımsız olarak hissetmesi istense de (ki büyük ölçüde böyledir) bayi ile 

karşılaştırıldığında bayi çok daha bağımsızdır. Bayi seçiminde bayiinin sahip olduğu 

dükkan veya iş yeri bayi nin mali gücü gibi ölçütler önem kazanırken, franchisee 

seçiminde şahsın kişisel özellikleri ve iş tecrübesi ön plana çıkar. 

 

 
Franchasing – Acentelik Sistemleri 

 

 

Franchise şartlarının hiçbiri acentelikte yoktur. Acentelikte, marka ve isim birliği 

bulunmaz, destek sadece mal ve bölge ile sınırlı kalır. 

 

 
Satış veya cirodan bedel ödenmesi de söz konusu değildir. 

 

 
Acentelik ağırlıklı olarak ticari aracılık ve ilgili muamelelerin takibinden oluşur. 

İki sistem arasındaki farkı daha iyi anlamak için Türk Ticaret Kanunu’nun 116-134 

maddelerindeki acentelik tanımına bakmak lazım. Bu maddelere göre; “Acente ana firma 

hesabına kendi adına ticaret yapar. Ana firmanın Türkiye'de şubesi yoksa ana firma adına 

da yapılabilir. Ana firma adına hak koruma amacı ile hareket eder, dava açar, kendisine 

dava açılır, para tahsil edemez (özel izin gerekir), mukavele yapamaz (özel izne tabi), 

piyasa hakkında ana firmaya bilgi verir, alım satım dışında yaptığı hizmetler karşılığını 

ana firmadan isteyebilir.” 

Sözleşmenin akdi ile ‘Lump Surn Fees’ denilen bir ön ödeme yapılıyor. Ayrıca ‘Royalty’ 

adında devamlı ve belli dönemler hâlinde yapılan ödemeler söz konusu. Royalty 

ödemeleri genellikle brüt ciro üzerinden hesaplanıyor ve cironun bir oranı şeklinde 

saptanıyor. Nadiren aylık maktu ücretler halinde de belirlenebiliyor. Franchisor verdiği 

destek hizmetleri için ek ödemeler de isteyebiliyor. Ödemelerin ne şekilde yapılacağı da 

(nakit, açık hesap, akreditifli ödemeler) sözleşmenin bu başlığı altında düzenleniyor. 

EMLAKTA FRANCHİSİNG SİSTEMİ 

Franchise almak, güvenli ve markalı yatırım yapmanın en uygun yoludur. Birçok yarar 

sağlarken, doğal olarak bazı riskler de getirir. 
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Emlakta franchise araştırırken 5 kademeli araştırma yapılmalıdır: 
 

 

 Franchise adayını(franchisee) inceleme 

 Franchise vereni ve markayı inceleme 

 Hizmetler 

 Yer seçimi ve bölge potansiyeli 

 Anlaşma ve pazarlık ayrı ayrı ve kapsamlı olarak araştırılmalıdır. 

 

 
Emlak Franchise Adayını(Franchisee)Araştırma 

 

 
Franchise alan adayın(franchisee) araştırılması en önemli aşamadır. Ne beklediği ve ne 

yapabileceği anlaşılmadan başlanan işler genelde hayal kırıklığı yaşatır. Öncelikle 

kendinizi incelemelisiniz. Bu inceleme konuları şunlardır: 

Potansiyeliniz 

Hedefleriniz 

Özellikleriniz 

Yaşanan zorluklar 

Franchise veren neye göre seçer 

Franchise alan neye para öder 

Kimden alıyorsunuz 

Fiyatı değerlendirme 

 

 
Potansiyeliniz 
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Emlak için franchise alan adayı, öncelikle kendi isteklerini, potansiyelini ve yola çıkıştaki 

amaçlarını iyi değerlendirmelidir. Aşağıdaki sorulara gerçekçi yanıtlar vermeli, buna göre 

riskler üstlenmelidir: 

Yatırım kapasiteniz 

 

 
Ne miktar yatırım yapmaya gerçekten hazırsınız? 

Bunun ne kadarını kaybetmeyi göze alabilirsiniz? 

İşten başlangıçta para kazanamazsanız neyle geçineceksiniz? 

Bu miktardan fazla gerekmesi hâlinde nasıl tamamlamayı düşünüyorsunuz? 

Kredi alma olanağınız var mı, bunun için neleri teminat gösterip riske atacaksınız, ne 

oranla bulacaksınız 

Borç alma olanağınız var mı, aileden, arkadaşlardan ne vadeyle ne miktar 

borçlanabilirsiniz? 

Yatırımı vadeli karşılamak için uygun tedarik kaynaklarınız var mı? 

Ortaklık planınız var mı, gerekirse ortak bulabilir misiniz, ortaklığı yürütebilecek yapıda 

mısınız? 

Becerileriniz 

 

 
Emlak ile ilgili bir tahsiliniz var mı? 

Emlak komisyonculuğunun gereği olan teknik becerilere sahip misiniz? 

Emlak komisyonculuğuna kendinizden katacağınız neyiniz olduğunu düşünüyorsunuz? 

Deneyiminiz 

 

Geçmişte benzer bir iş kolunda profesyonel olarak çalıştınız mı? 

Yöneticilik tecrübeniz var mı? 

Geçmişte kendi işinizi yaptınız mı? 
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Ailenizde kendi işini yapan yakın akrabalarınız var mı? 

Geçmişte kendi işinizi batırma, sorun yaşama, sorun çözme deneyimleriniz oldu mu? 

Çevreniz 

 

Size müşteri getirecek çevreniz var mı?(etki çevresi) 

İşletmenizin konuşulmasını sağlayacak, ilgi odağı olacak veya tavsiye edebilecek çevreniz 

var mı? 

 

 
Hedefleriniz 

 

 
Emlak franchise adayı, işten ne beklediğini net ifade etmelidir. 

İşten kazanmayı beklediğiniz ortalama aylık gelir nedir? Tek gelir kaynağınız bu mu 

olacak, başka işleriniz de sürecek mi? 

Emlak komisyonculuğunun size nasıl bir hareketlilik getirmesini bekliyorsunuz? Bütün 

gün ayakta geçen yoğun bir çalışma temposu, ağırlıklı oturarak beklenen bir iş günü, 

insanlarla sürekli konuşmayı gerektiren bir iş, ağırlıklı olarak ofiste kağıt işiyle 

uğraşacağınız bir yöneticilik fonksiyonu, teknik becerinizi kullanacağınız ve sahada 

yapılan bir uzmanlık .. Tercih sizin! 

Çalışma saatlerinizin ne kadar uzamasına tahammülünüz var? İşi belli saatlerde bırakmak 

zorundaysanız önceden planlamalı, ona göre iş kurmalısınız. 

Emlak ofisini kendiniz mi yöneteceksiniz, bir yönetici mi istihdam edeceksiniz? 

Emlak komisyonculuğunu kaç sene sürdürmeyi planlıyorsunuz? 

Aynı işin benzerlerini başka yerlerde açmayı ister misiniz? 
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Özellikleriniz 

 

 
Emlak franchise alan aday, emlak işinin karakterlerine uygun olmasına dikkat etmelidir. 

İşin başında durmaktan, insanlarla ilişkiye girmekten sıkılmayan, küçük bir ekibe liderlik 

edip motive etmekten hoşlanan, küçük başarılarla mutlu olup kendini motive etmeyi 

beceren bir yapıda olmalıdır. 

Kurallara uymaya hazır olmalıdırlar. Kuralların içerisinde gelişmeye açık düşünmek, 

uygulamadan önce önermek, izin almak ağır gelmemelidir. 

İyi bir yönetici olmalı, işletmeyle, çalışanlarla başa çıkabilmelidir. 

İyi emlak komisyoncusu olmalı, müşterilerle bizzat ilgilenmeli, isteklerini veya 

şikâyetlerini anlamalı ve çözmelidir. 

Yaptıkları işten heyecan duymalı ve bunu etraflarına yansıtmalıdırlar 

İnsan kaynakları konusunda etkin olmalıdır. 

Yaşanan Zorluklar 

 

 
Emlak franchise alan adayın geçmiş iş yaşamı ve deneyimine göre bazı zorluklar tipik 

hâle gelmektedir: 

Profesyoneller genelde iş yaşamında kalabalık ve uzman bir kadroyla çalışmış olurlar. 

Bazı insanlara bu sorumluluk ağır gelir. 

Erken emekli olanlar, kendi işini kurmak hayaliyle emlak komisyoncusu olarak franchise 

alırlar. İşin temposu meslek yaşamı boyunca profesyonel dönemde alıştığından çok daha 

ağır gelebilir. 

Kriz nedeniyle işten çıkarılanlar, özellikle orta kademe yöneticileri, kendi işlerini 

kurdukları zaman büyük bir güvenceye sahip olduklarını düşünürler. Tersine, işin 

yürümesinin tek teminatı kendileridir. Kendilerinden kaynaklanan bir sorun yaşarlarsa 

sadece işlerini değil, yatırdıkları parayı da kaybederler. 
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Çiftler, özellikle genç çiftler birlikte çalışmak için emlak franchise alırlar. Aralarında 

yaşanan kişisel sorunlar işe yansır, olumsuz etkiler. 

Sermayedar ortak almış emlak komisyoncuları, işler gelişip sermaye biriktirdiklerinde 

birlikte hareket etmek ve karı paylaşmak istemezler. 

 

 
Daha önce emlak komisyonculuğunu bireysel yapan kişi emlak franchise aldıklarında, 

sektörden gelen farklı alışkanlıklarını sisteme aykırı da olsa terk edemezler. 

 

 
Yerlerini kiraya vermektense kendileri değerlendirmek için emlak komisyonculuğu 

franchise alanlar, kazançlarını sürekli oturdukları yerden kazanacakları gelirle 

karşılaştırırlar. Genelde de beğenmez, çalışmaktan sıkılırlar. 

 

 
Emlak Franchıse Veren Neye Göre Seçer? 

 

 
Emlak franchise satmak, kolay bir iştir. Çünkü markanın büyüsüne, işleyen dükkânların 

hevesine kapılan girişimciler franchise almak için ısrarcı davranırlar. Zor olan, franchise 

almak isteyenler arasından en doğru adayı seçmektir. Yanlış seçim sıklıkla kötü işleyen 

bir dükkân, memnuniyetsiz bir yatırımcı, sürekli sorun çıkaran bir işletme ve eninde 

sonunda ya kapanan veya devredilen bir franchise demektir. 

 

 
Franchise veren bütün adaylardan aynı parayı alacağına göre, aralarından kendine en 

yararlı olacağı seçecektir. Onun gözünde “en yararlı” olmanın şartlarını bilirseniz, en iyi 

bölgeyi, en iyi şartlarla alma olanağınız olur. 

 

 
Maddi yeterlilik, aranan önemli şartlardandır. Bunun için maddi durumu kritik 

olmamalıdır. Franchise işletmenin gerektirdiği yatırımı borçlanmadan yapabilecek gücü, 

kazandıracağı parayla yetinecek bir yaşam tarzı olmalıdır. Ödemelerini aksatmamalı, 

arada sarkanlar olsa bile bunu umursamazlıkla alışkanlık hâline getirmemelidir. 
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Sorun yaşatmayacak olmak, önemli bir ölçütlerdir. Kurallarla ve sistemle uyum içinde 

çalışacak, franchise verenin çalışanlarıyla ekip havasına girecek, arada destek alamasa da 

kendi sorunlarını çözebilecek, yerine göre kendi geliştirdiği çözümleriyle sisteme 

yenilikler getirecek kişiler çok sevilir. 

 

 
Müşteri şikâyeti getirmeyen işletmeler değerlidir. Çoğunlukla müşterilerle doğru yöntemle 

muhatap olunduğunda şikâyetler anında yerinde çözülür. Franchise alan merkeze şikayet 

yansıtmayacak kadar iyi müşteri ilişkileri yürütebilmelidir. 

 

 
Emlak Franchıse Alan Neye Para Öder? 

 

 
Franchise sisteminin içinde belli bedeller, riskler vardır. Doğal olarak aynı bedel bir 

yatırımcıya pahalı gelirken diğeri ucuz bulabilir. Aynı işletme bir yatırımcıya para 

kazandırırken öbürünü batırabilir. Emlak franchise alanın fiyatı ve şartları kendi 

ölçütlerine göre değerlendirmesi şarttır. “Fiyatı bu, ne yapalım”, “Herkes veriyor, demek 

ki ediyor.” türünden ezberci yaklaşımlar çok sakıncalıdır. 

Emlak franchise zincirine girerken neye para ödendiği şöyle sıralanabilir: 

 

 
Hemen başlayacak, hemen müşterisini bulacak, hemen öğrenilecek hazır emlak işine 

girilmektedir. Bir anlamda hazır iş devralınmış gibi olmaktadır. Emlak işine çok 

yabancıysanız ve başka türlü giremeyecekseniz, bu devrin değeri sizin için yüksektir, 

biraz masraf ve zahmetle işin temelini öğrenebilecekseniz devre para vermek yazıktır. 

 

 
Yıllara dayanan deneyim, el kitabı ve eğitimle aktarılmaktadır: Eğer ortada yazılmış bir 

kitap, tutarlı bir eğitim, güvenilir bir kadro yoksa, söz konusu deneyim var olsa bile 

aktarılamaz. Kendiniz çabalayıp öğrenmek zorunda kalırsınız. Bunun için bir bedel 

ödemeniz gerekmemelidir. 
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Ticari sırlar aktarılacaksa, ortada gerçekten sır sayılacak kıymette bir bilgi olmalıdır. Eğer 

herkesin bildiği, düşük ücretli bir uzmanı alınca erişilen bilgiler söz konusuysa bunun için 

yüksek bedel ödemek gerekmemelidir. 

 

 
Marka kullanım hakkı belli bir süre için kiralanmaktadır. Eğer marka değerliyse, müşteri 

nezdinde itibar görüyorsa bu bir değer ifade eder. Müşteri farkında değilse veya 

umursamıyorsa, markanın değerinden söz etmek olanaksızlaşır. Kendi markanızla iş 

yapmanız hâlinde hiç olmazsa günden güne değer kazanacak olan sizin markanız olur. 

 

 
Zorluklar yaşandığında merkezden alınacak desteğin değeri büyüktür. Bazen toplu iş 

gönderir kâr sağlar, bazen akıl verir tasarruf sağlar, bazen sadece önlem aldırır riski yok 

eder, ama muhakkak her franchise alan için farklı değerde bir maddi karşılığı vardır. Eğer 

ihtiyaç duyduğunuzda destek alamıyorsanız, bu karşılığı yok sayabilirsiniz. 

 

 
Toplu reklam ile önemli bir avantaj sağlanır. Kendi başınıza yapacağınız reklamın 

değerini hesaplayın, iş olarak geri dönüşünün toplu reklam yapıldığında daha etkin 

olacağını varsayın, belli bir değer biçin. Eğer firma reklam yapmıyor veya etkisiz 

reklamlara para harcıyorsa, bu değeri yok saymalısınız. 

 

 
Denetim, franchise zincirlerin verimliliğinin güvencesidir. Denetimler yapıcı, yanlışları 

önleyici, destek olucu mahiyette sürdürülmelidir. İşletmenin diğerleriyle ve geçmişteki 

kendi durumuyla rakamsal karşılaştırması denetimden çıkmalıdır. Eğer denetim yasak 

savma kabilinden, nesnel gözlemlere dayanmayan, “teftiş” havasında yapılıyorsa, bu 

franchise alan için önemli bir değer kaybı ve risk unsurudur. 

 

 
Franchise anlaşması ile uzun süreli bir bağlantı yapılmaktadır. Sürenin kaç yıl olduğu, 

uzatılmasındaki şartlar, biterse ne olacağı iyi anlaşılmalıdır. Sanki anlaşma bittiğinde 

işletmenin hiçbir değeri kalmayacakmış, franchise alan ceketini alıp çıkacakmış gibi hesap 

yapılmalı ve süre içinde edilecek kârlar hesaplanmalıdır. Gerisi için hiçbir güvence 

olmadığı unutulmamalıdır. 
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Franchise verenin geçmişte kaç işletmesinin kapandığı, kaç işletmecisinin devrettiği, 

kaçıyla mahkemelik olduğu tam bilinmelidir. Her şeyi iyi gözükse bile, sizin de sorun 

yaşama olasılığınız aynı oranda mevcuttur. 

 

 
Emlak Franchıse Kimden Alıyorsunuz? 

 

 
Emlak franchise alırken kiminle muhatap olduğunuza dikkat edin. 

 

 
Size satan kişi satıştan prim alan bir satış elemanı mı, bir daha yüzünü görmeyeceğiniz bir 

aracı mı, işin sahibi mi, yıllarca içinde bulunmuş bir üst düzey yetkili mi, kendi yerini 

devreden bir işletmeci mi, her zaman franchise alanlarla çalışan bir kuruluş mu tam olarak 

öğrenin. 

 

 
Sizi kandırır ve zarar etmenize neden olursa ne kazanacak, ne kaybedecek? 

Daha önce franchise sattıkları, aldıkları bilgiden ve sağladıkları ticari sonuçtan memnun 

mu? 

Sonradan ilişkiniz sürecek mi, üzerinde bir yaptırımınız var mı? 

Memnun kalmamanız halinde iş size yük haline gelirse sizi bu yükten kurtarabilir mi? 

Sonradan ondan ne gibi bir talepte bulunabilirsiniz? 

Sistem hakkındaki bilgileri aldığınız kişilerin işe ne kadar vakıf olduğunu, bilgilerin 

yaşanmış olaylara mı dayandığını, kulaktan dolma bilgiler mi olduğunu, bir başkasının 

süzgecinden geçip mi verildiğini, ne derede doğru olduğunu araştırın. 
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Fiyatı Değerlendirme 

 

 
Emlak franchise verenler, başlangıçta talep ettikleri giriş bedelini bazen belli hesaplara 

dayandırarak bulurlar, bazen de talebe ve rakiplere bakıp belirlerler. 

 

 
Franchise giriş bedeli ve kullanım bedeli, borsa fiyatı gibi veya rakiplere göre 

belirlenemez. İş yapmak isteyen girişimci, işin getirisine göre karar verir. Yatırımına en 

hızlı ve güvenli geri dönüşü sağlayacak olan işi seçer. 

 

 
Kendi çabası ve bilgisiyle yapacağı işin geri dönüş süresi 1 yıl olacaksa, markalı ve 

güvenli olduğu için franchise işin 2 yılda geri dönmesine razı olur, ama 5 yılı göze almaz. 

 

 
Örneğin 100 liraya yapılacak bir yatırım, ayda 10 lira kâr sağlarsa, kendini 100/10=10 

ayda geri öder. 

 

 
Eğer aynı yatırımı franchise olarak yapar ve üzerine 20 lira franchise giriş bedeli 

koyarsanız yatırımınız 120 lira olur, ayda 10 lira kazanarak kendini 12 ayda geri öder. 

Yani %20 uzar. 

Cirodan %5 franchise kullanım bedeli öderseniz, kârınız ayda 9,5 liraya iner. Yatırımın 

geri dönüşü 120/9,5 = 12,5 ay olur, yani süre işi kendiniz yapmaya göre %25 uzar. 

 

 
Küçük boyutlu bir perakende yatırımının geri dönüşünün işi kendiniz yaptığınızda 1-2 yıl, 

franchise alındığında 2-3 yıl olması ülkemizde yatırımcılar tarafından normal 

karşılanmaktadır. 

 

 
Ekonomi stabil hâle geldikçe, iş yapmanın garantisi arttıkça daha çok para işe girmekte, 

yatırımın geri dönüş süresi uzamaktadır. Gelişmiş ülkelerde küçük yatırımın geri dönüşü 

normal şartlar altında 5 yıl olarak beklenmektedir. Ülkemizde de enflasyon düşüp kredi 

olanakları arttıkça hızla bu duruma gelinecektir. 
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Hesabı yaparken yatırım yaklaşık bilinir, gelir tahmin ve umut edilir. Bu konuda 

varsayımlarla değil, büyüklük ve çevre olarak benzer işletmelerin yaptıkları gerçek 

cirolarla yola çıkmak daha sağlıklı olacaktır. Ancak sonuçta yapılacak ciro ve kâr 

işletmecinin becerisine kalacaktır, başka işletmenin karlı çalışması ancak ölçü olabilir, 

garanti olamaz. 

 

 
   Franchise Vereni( Franchisoru ) ve Markayı İnceleme 

 

 

Franchise vereni (franchisor) ve markayı incelerken şu konulara bakılır: 

 

 
 Niyet ve kabiliyet testi 

 Kaydi bilgiler 

 Franchise bilgileri 

 Finansman 

 Yayılma 

 Franchise destekleri 

 Ödemeler 

 Bilgi kaynakları 

 Franchisor seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar 

 

 
Niyet ve Kabiliyet Testi 

 

 
Emlak franchise alan(franchisee)adayı, öncelikle franchise verenin niçin ve nasıl franchise 

verdiğine, yani “niyetine” ve “kabiliyetine” bakmalıdır. 

 

 
Franchise vermekteki niyetini anlarsa, gelişmeleri ve yazılı olmayan kuralları çok daha 

kolay tahmin edebilir. Örneğin, 
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Dedesinden kalan meşhur markasını, bu işin okulunda okumuş oğluyla birlikte franchise 

etmek için yola çıkan girişimci, markasına halel getirecek hiçbir şey yapmaz, yaptırmaz, 

risk almaz. İşten emin olmadan, kendi felsefesini paylaşmayan birine, tutmayacak bir yere 

franchise vermez. Franchise alınca yanılma ihtimali düşüktür. 

Maddi olarak batmakta olan ve kendini kurtarmak için markasının haklarını satan biri, işi 

önüne gelene verir, çoğu başarısız olur, kendisi de gereği gibi yönetmeye kaynak ayırmaz. 

Franchise almanın sonu büyük ihtimalle hüsran olacaktır. 

Emlak franchise verenin kabiliyetinin anlaşılması ise aynı derecede önem taşır. Marka 

sahibi iyi niyetle istese bile, franchise sistemini ve markasını yönetmeyi beceremeyebilir, 

Sonuçta başarı sağlanamaz. İşletmeler kendi başlarına kalırlar: 

Hiç iş ve marka yönetmemiş, hep dükkânın başında esnaflık yapmışsa, franchise 

sisteminin gereklerine, iş dünyasının akışına vakıf değildir, işin üzerinde öğrenmesi ise 

zordur, hatalar yapar. Büyük ihtimalle her yerden tasarruf hevesine kapılır, işi kilitler. 

Hiç ekip yönetmemişse, eğitimi yetersizse, kaliteli ve pahalı elemanları çalıştıramaz, işini 

bilen sağlam bir kadro kuramaz. Birkaç kere çalışanlarını değiştirir, sonra kendi gibilerle, 

kendisine sadık ama yetersiz bir kadroyla kalır. Büyük ihtimalle kısır çekişmelere dalar, iş 

çıkaramazlar. 

Hissi davranan, hırslı, aklı havada, aşırı risk alan, kişisel ispat kavgası veren vb. gibi 

“tehlikeli” ortaklar veya yöneticiler işin başındaysa, firmanın içi kısa sürede cadı kazanına 

döner. Menfaat çatışmaları, dedikodular, güvensiz yaklaşımlar ortalığı kaplar. Büyük 

ihtimalle alınan risk gerçekleşir, ama faturayı riski alan değil franchise alanlar öder. 

Franchise alan adayı, “niyet” ve “kabiliyet” testinden geçen marka ve firmaları 

incelemeye başlamalıdır. 

Kaydi Bilgiler 

 

 
Firma hakkında aşağıdaki bilgiler mümkünse kaynakları görülerek alınmalıdır: 

Firmanın maddi varlıkları nedir, bilânçosuna yansıyan hangileri, ortakların şahsında olan 

hangileri? 

 

 
Firmanın ödeme gücü ne durumda, vergi, SSK gibi devlet borcu var mı, banka kredisi ne 

düzeyde, ödeyebiliyor mu? 
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Firma onaylı bilânço veriyor mu? 

 

 
Marka tescili firmaya mı ait, başkasına ait olan markanın kullanım hakkını mı satıyor? 

Emlak Franchısor Bilgileri 

 

 
 Firmanın franchise geçmişi başarılı sayılabilir mi?  Kapanan,  batan,  rakipler 

karşısında ezilen bayileri olmuş mu? 

 Kendi işletmeleri ile mi başlamış, yoksa işletme deneyimi yok mu? 

 Tüm franchise işletmelerin adres ve telefonlarını verdi mi, yoksa bazılarını sakladı, 

kendisi hakkında iyi konuşacak işletmelere mi yönlendirdi? 

 İşletmeler kendinin mi, franchise mı? 

 Kısmen kendisi işletiyorsa hangi yerleri kendinde  tutuyor,  becerebildiği  yerde 

kendisi para kazanmak gibi bir felsefesi mi var? 

 İşletmeler birbirine rakip olabilir mi, örneğin emlak bürolarında olduğu  gibi 

merkezin ofisi olması müşteriyi oraya kaydırır mı? 

 İşlemeyen yerleri devralıp, rehabilite edip, franchise etme modeli var mı? 

 Büyükşehir ve İstanbul deneyimi yeterli mi? 

 Kaç yıldır faaliyette, kaç yıldır franchise veriyor? 

 Sahiplerinin iş geçmişi ne, yöneticileri hangi firmalardan nasıl  bir  deneyimle  

gelmişler ? 

 Anlaşmayı ve firma bilgilerini ne zaman veriyor, imzadan önce okumaya zaman 

tanıyor mu, yoksa aceleye mi getiriyor? 

Finansman 

 Finansman destek paketi var mı? 

 Bankalar nezdinde makbul bir firma mı? 

 Marka, bankalardan kredi bulmayı kolaylaştırıyor mu? 

 Yatırım miktarı için kesin rakamlar verebiliyor mu ? 

 Söylediği fiyatlara çıkarabiliyor mu, diğer franchise alanlar ne diyor? 

 Yatırım harcamalarını vadeli ödetiyor mu? 

 Yatırım harcamaları içinde açıklanamayan pahalılık unsurları var mı? 
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Yayılma 

 

 
 Nerelerde işletme açtırmış? 

 Ne kadar süre içinde nerelere yayılacak? 

 Başarılı ve başarısız olduğu tipik semtler, bölgeler var mı? 

 Kendine ait işletmeleri nerelerde açmayı tercih ediyor? 

 Birden fazla yer işleten franchise alanlar var mı, nerelere açmışlar? 

 Yeni açılacak yerlere bakan uzman ekibi var mı? 

 Yapılacak yerlerin projesini ücretli mi veriyor ücretsiz mi? 

 

 
Franchıse Destekleri 

 

 
 Pazarlama planı var mı, ne zaman ne etkinlik yapacaklarını biliyorlar mı? 

 Eğitim altyapısı var mı, veriyor mu, ücretli mi? 

 Denetim sistemi var mı, etkin mi? 

 Destek için yeterli personeli var mı? 

 Eleman temininde yardımcı olacak mı? 

 Özel bilgisayar programları var mı, etkin mi? 

 Yerel tanıtımın rolü ne, etkin yöntemler geliştirmiş mi? 

 Kendine has yöntemleri var mı? 

 El kitabı var mı? 

 Satış teknikleri etkin mi? 

 

 

 

Ödemeler 

 

 
Merkezi reklam payı ne kadar, nasıl alınıyor? 

Reklâm fonunun harcamaları raporlanıyor mu, franchise alanlar doğru kullanıldığını 

düşünüyorlar mı? 

Franchise alanların reklâm fonunun kullanımı üzerinden söz hakkı var mı? 
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Giriş bedelleri ve royalty yörelere göre farklı mı? 

Duruma, zamana, adama göre farklı ödeme miktarı veya vadesi mümkün mü? 

Bilgi Kaynakları 

 

 
Emlak franchise alma öncesinde dikkatli bilgi toplamak gerekir. Ancak temel bilgi 

kaynağı firma olacağı için alınacak bilgiler yetersiz kalabilir. Franchise alanlara 

gidildiğinde bazen yanlış yönlendirmeler yaşanabilir. Örneğin adayın açmak istediği yere 

kendi açmak isteyen veya başka yer açılmamasını isteyen birine sorulursa caydırmaya 

yönelik konuşur. 

Rakip görmeyenler doğru bilgi verirler. 

İşleyen dükkânlar en iyi bilgi kaynaklarıdır. Dikkatli bir göz tüm işletme sorunlarını, 

ciroyu, müşteri memnuniyetini kolayca çıkarır. 

Rakiplerin işletmelerinden de bilgi alınabilir. Genelde sohbet etmek için ziyaret etmek ve 

doğrudan niyetini söylemek, iyi sonuç vermektedir. 

Gazetelerin ve dergilerin girişim sayfaları, her ne kadar firmalardan gelen bilgileri 

yayınlasalar da, iyi bir derlemedir. 

UFRAD’ın her yıl yayınlanan rehberi, sürekli ve kapsamlı bilgi sunmaktadır. 

 

 
Franchise fuarları, UFRAD tarafından desteklenmekte ve sektörün birçok firmasını, aynı 

zamanda yurt dışından gelen markaları kapsamaktadır. Birçok yatırımcı kararını fuar 

sonrasına ertelemekte, fuarda tüm markaları bir arada görme olanağını kaçırmak 

istememektedir. ( Bayim olur musun? Franchasing ve markalı bayilik fuarı adında 07-10 

aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmektedir.) 

 

 
UFRAD tarafından düzenlenen Anadolu seminerleri, “road show” adı altında da 

yapılmakta, İstanbul dışındaki illerde yatırımcılara marka alternatiflerini sunmaktadır. 

Franchise alma kararı öncesinde en iyi bilgi kaynağı, daha önce emlak franchise 

alanlardır. 
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Birden fazla franchise alanla konuşmak ve şu konulara açıklık getirmek şarttır: 

 

 
 Başlangıçta verilen bilgiler doğru muydu? 

 Yatırım miktarı doğru tahmin edildi mi, beklenmedik harcama çıktı mı? 

 Sağlanan donanım ve ekipman uygun muydu? 

 Destek hizmetleri hızlı ve etkin mi, elemanları işten anlıyor mu? 

 Gerekmeden önce destek veriyor mu, yoksa sorun çıktığında mı aranıyor? 

 Eleman sorunları vb. den ötürü destek veremediği durumlar yaşandı mı? 

 Başa baş noktası nerede yakalandı? 

 Başlangıçta yeterli eğitim verdi mi, işbaşı eğitimi anlaşma boyunca sürüyor mu? 

 Kârlılık öngörülen seviyede mi? 

 İşi bırakan neleri geri verebiliyor? 

 Ciddi anlaşmazlıklar oldu mu, nasıl çözüldü? 

 Hakemlik kurumu var mı? 

 Sorun yaşandığında makul süre tanıyor mu? 

 Mahkemeye intikal eden anlaşmazlık var mı? 

 Sürekli verilen raporlar neler? 

 Raporlar incelenip değerlendiriliyor mu? 

 Merkezi reklam etkin mi? 

 Yerel tanıtıma destek oluyor mu? 

 Sözleşmenin hangi maddelerini değiştirmek isterdi? 

 Franchise alacaklara ne tavsiye eder? 

 

 
 Emlak Franchisor’un Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 

 

Franchisor firmanın verdiği bilgilerin neler olması gerektiği ABD'de kesin olarak 

tanımlanmıştır. Ülkemizde ise kesin bir tanımı yoktur. ABD'de franchisee'lerin ve 

bayilerin ortak bir derneği vardır : "American Associated of Franchisees & Dealers". 

Dernek, franchise almayı düşünenlere, franchisor seçerken dikkat edilmesi gereken 

hususları 7 başlık altında belirtmiştir. 

Franchisor firma öncelikle hizmetini satmaya çalışmalıdır 
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Bazı firmalar öncelikle franchise satmayı tercih ederler. Kısa vadede hızla satılan 

dükkânlardan gelen para, uzun vadede dükkânların gelirinden alınacak yüzdelerden daha 

cazip olabilir. Bu durumda franchisee kendini kısa süre sonra yalnız bulabilir. 

Franchisor firma pazarlama kanalı olarak öncelikle franchisee'lerini kullanmalıdır. 

Satışının çoğunu kendi dükkânlarında yapan ve hizmeti, katalog, tv gibi değişik 

kanallardan pazarlayan franchisorlar tercih edilmemelidir. Franchisor, pazarlamada 

franchiseeye muhtaç durumda ise daha iyi ilişkilerin kurulması doğaldır. 

Hizmetin hazır bir pazarı olmalıdır. Pazarı doymuş bağımsız işletmelerden alınmaya 

alışılmış bir hizmet söz konusu ise zincirin halkası olmak, beklenen verimi getirmeyebilir. 

Marka iyi bilinmeli ve tanınmalıdır. Yatırımcıyı franchise almaya yönlendiren en önemli 

etken markadır. Markanın hangi kesimlerce, nasıl bilindiği üzerinde durulmalıdır. Değişik 

müşteri gruplarının görüşleri alınmadan franchise almaya karar verilmemelidir. 

Franchisor firma yeterli eğitim, sürekli destek ve etkili bir pazarlama sunabilmelidir. 

Franchisor firmanın franchisee'leri ile ilişkileri iyi olmalıdır. Sistemin işleyişi, eğitimin 

yeterliği açısından franchisor'ın bilgisi sorgulanmalıdır. Franchisor aleyhine açılmış dava 

olup olmadığı, gerekçeleri ve sonuçları öğrenilmelidir. 

Franchisee veya franchisor tarafından işletilen dükkanların satış ve maliyetlerinin 

detayları açıklıkla verilmelidir. 

Bunların dışında, franchise-veren fîrmanın Ulusal Franchasing Derneği'nin açıkladığı 

dürüstlük ve açıklık ilkelerini taahhüt edip etmediğinin araştırılması gerekir. 

Franchasing sözleşmesinin imzalanmasından önce ise, anti-tröst yasaları, tescil yasaları, 

Borçlar Kanunu'nun 19., 20. maddelerinin incelenmesi ve sözleşmenin Franchasing 

tecrübesi olan bir avukat rehberliğinde imzalanması uygun olacaktır. 

  Hizmetleri İnceleme 

Hizmetleri inceleme konuları şunlardır: 

 Ne satacağız? 

 Marka araştırma 

 Fiyat araştırma 

 Rakip Araştırma 
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Ne Satacağız? 

 

 
Sistem kapsamında sunulan hizmetler, işin esasını oluşturur. Franchise dünyasının birinci 

kuralı, hizmet iyi olmalıdır. Kötü bir hizmet ne kadar pazarlama becerisi gösterirse 

göstersin, hiç bir yere gidilmez. 

 

 
Franchise alan yatırımcının öncelikle ürüne(hizmete) inanması ve arkasında durması 

şarttır. Ürünü(hizmeti) sevmeyen, beğenmeyen, kendine layık görmeyen işletmeci 

satamaz da. 

 

 
Marka Araştırma 

 

 
 Marka tescili ve ürün patenti var mı? 

 Pazarlama bütçesi var mı, markaya destek sürüyor mu? 

 Marka kaç yıllık, şekil veya imajda değişiklik gündemde mi? 

 

 
Fiyat Araştırma 

 

 
 Hizmet kalitesi ve fiyatı uygun mu? 

 Müşterinin komisyon algısı nedir? 

 Rakiplerin fiyatlarına göre nasıl? 
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Rakip Araştırma 

 

 
 Piyasadaki esas rakipleri kimler? 

 Rakipler arasında yeni gelecek yabancılar var mı? 

 Rakipler maddi, insan kaynağı ve ürün olarak firmadan güçlü mü? 

 Rakiplerin uzun vadeli hedefleri neler? 

 Rakipler düzgün çalışan firmalar mı? 

 

 
Yer Seçimi Ve Bölge Potansiyeli 

 

 
Yer seçimini ve bölge potansiyelini etkileyen faktörler şunlardır: 

 

 
 Yer seçimi kararı 

 Bölge koruma 

 Bölge inceleme 

 iro tahmini 

 Yeri inceleme 

 

 

 

Yer Seçimi Kararı 

 

 
Yer seçimi, emlak işinde en hayati karardır. Önemini vurgulamak için başarının en önemli 

üç faktörünü “yer, yer, yer” diye sayarlar. 
 

 

 

 
 

http://www.uzemmoreenstitu.com/


Sayfa 187 

 More Payroll Uzaktan Öğretim Hiz. 
www.uzemmoreenstitu.com 

 

 

 

 

Franchise alırken çoğunlukla bir korumalı bölge verilir ve bir dükkân yeri seçilir. 

Franchise veren firmanın yetkilileri her ne kadar bu konuda uzman olsalar dahi, 

sonuçlarını franchise alan taşıyacağı için işi incelemek ve doğruyu yanlışı anlamak 

zorundadır. 

 

 
Bölge Koruma 

 

 
Bölge koruma, anlaşma ile verilen bir haktır. Rekabet kanununa göre bir bölgede 

başkasının satış yapmasını engellemek yasaktır. Yani her franchise alan isterse başkasının 

bölgesine satış yapabilir. 

 

 
Ancak franchise anlaşmasında o bölgede başka emlak ofisi açtırılmayacağı garantisi 

verilebilir. Bununla birlikte franchise alanların birbirlerinin bölgesine girmeleri karşılıklı 

olarak her ikisini de yıpratacağı için sadece tavsiye ile de kontrol altında tutulabilir, bölge 

ihlalleri engellenebilir. 

 

 
Bölge İnceleme 

 

 
Bölgenin kapasitesi, potansiyel müşteri hesabıyla çıkarılır. Bölgede yaşayan ve alışverişe 

gelen müşteri sayısı bulunur. Nispeten kapalı ekonomili şehir ve semtlerde nüfus 

doğrudan bilgi veren bir büyüklüktür. 

 

 

 

Ciro Tahmini 

 

 
İş yapılacak dükkân seçildikten sonra, orada ne ciro ve kâr edileceğine dair tahminlerde 

bulunulur. Tahmin yaparken tüketimden ve gelirden hareketle ayrı ayrı hesap 

yapılmalıdır. Yani potansiyel müşterilerin alışkanlıkları ölçülerek dükkanda ne gibi 

hizmetlerin verileceği tahmin edilebilir. 
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Yeri İnceleme 

 

 
Franchise verenin uzmanlarının yer seçiminde nasıl destek olduğu, ne gibi incelemeler 

yaptığı, neyi kime raporladığı bilinmelidir. 

 

 
Müşteri kaynakları (metro çıkışından günde 25.000 kişi, yakında 1100 yataklı hastane, 

3500 öğrencisi olan üniversite, öğrenci yurdu, 600 koltuklu sinema, alışveriş merkezine 

gelen haftada 45.000 kişi, otobüs durağı, vb.) 

 

 
Alışveriş merkezleri (civarda ne nitelikte müşteri var, civardaki alışveriş yoğunluğu başka 

nerede toplanıyor, ileride yakınlarda açılacak alışveriş merkezi var mı, aynı alışveriş 

merkezinde hangi markalar olacak, kaçıncı katta, nerede yer alınması öneriliyor, vb.) 

 

 
Anlaşma ve Pazarlık 

 

 
Üretim, işletme ve pazarlamadan oluşan bir sistem olan Franchasing, franchise veren ile 

franchise alan arasında ilk tanışma ve temasla başlar, müzakerelerle gelişir, sözleşme 

imzalanması ile yürürlüğe girer. 

 

 
Eğer iş karlı, franchise alan memnun, franchise veren ilgiliyse, ilişki pürüzsüz yürür. 

Franchise alanın, sözleşmeyi detaylı okumadan imzalaması ve yıllarca kapağını açmaması 

sık rastlanan bir durumdur ve çok da sağlıklıdır. 

 

 
Franchise alanın sözleşmenin detaylarını araştırması, açıklarını araması, hukukçulara 

danışması halinde, sürtüşme başlamış demektir. Sonuçta kimin haklı, kimin güçlü, kimin 

kazançlı çıktığı genellikle fark etmez. Hata ilişkidedir. Sorunun nedeni, franchise alanların 

yanlış seçilmesi, yanlış beklentiler yaratılması, yanlış pazarlama yapılması, eksik destek 
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verilmesi, rekabete ayak uydurulamaması, vb. olabilir. Her durumda hata tek taraflı 

olamaz. 

 

 
Franchise ilişkisinin sürekli ve karşılıklı memnuniyet verici olabilmesi için, denge içinde 

yürütülmesi şarttır. 

 

 
Tarafların güçleri, sisteme katkıları, sistemden sağladıkları yararlar ve beklentileri denge 

içinde olmalıdır. 

Franchise ilişkisinde taraflardan biri bilgisi, markası, yatırımı, pazarı, çalışması, mağaza 

yeri vb. karşılığında hak ettiğini alamazsa veya alamadığını düşünürse, motivasyonunu 

kaybeder, sistemi bozma eğilimine girer. Franchise alan bu duygu içindeyse, genellikle 

kendisine kısa vadede daha fazla kazandıracak fakat sistemi bozucu davranışlar gösterir. 

Franchise veren bu duygu içindeyse sisteme verdiği destek zayıflar. Her iki durum da 

bindiği dalı kesmekten farksızdır. 

 

 
Franchise sisteminde sıkça rastlanan bir sorun da, yanlış beklentilerle yola çıkan 

girişimcilerin uğradıkları hayal kırıklığıdır. Franchise verenin gayret göstermeden, sadece 

markasını kullandırma karşılığında para kazanacağını düşünmesi veya franchise alanın, 

parayı verip anlaşmayı imzaladığında işlerin kendiliğinden yürüyeceğini, paraların 

akacağını sanması gibi. Kaçınılmaz olan hayal kırıklığı, sistemi içinden çürütecektir. 

 

 
Bu sorunun çaresi, franchise almadan önce tam bilgilenmek, yanlış beklentilere yer 

vermemek, boş vaatlerde bulunan franchise vereni tanıyıp inanmamaktır. 

 

 
Devredilen Haklar 

 

 
Franchise sözleşmesi ile belirli bir süre için devredilen haklar, sözleşmenin kapsamına 

göre şunlar olabilir. 
 

 

 

 

http://www.uzemmoreenstitu.com/


Sayfa 190 

 More Payroll Uzaktan Öğretim Hiz. 
www.uzemmoreenstitu.com 

 

 

 

 

Ticaret markası kullandırılır. 

İşletme ve pazarlama sırları ile edinilmiş deneyimler el kitabı ve eğitimle aktarılır. 

Patent hakları kullandırılır. 

Fikir ve sanat eserleri sayılacak haklar kullandırılır. 

Bina kullanım hakkı verilir (yer franchise verenin ise) 

 

Franchise veren, devre konu olan hakların (marka, lisans, patent, know how, vs.) sahibi 

olmak zorunda değildir. 

 

 
Söz konusu hakların kullanım hakkına sahip (mutasarrıf) olabilir, irtifak hakkına (kısmen 

kullanma hakkı) sahip olabilir, intifa (kullanma) hakkına sahip olabilir (marka başkasına 

satılsa bile kullanmaya devam edebilir), kiralamış ve kiraya verme hakkı olabilir. 

 

 
Franchise almadan önce, parayı alan kişinin, devredilen haklar üzerinde ne gibi bir 

tasarrufu olduğunu araştırmak, franchise alanın yükümlülüğüdür. 

 

 
Ödenen Ücretler 

 

 
Franchise sözleşmesi ile franchise alan belli zamanlarda belli ödemeler yapar. Genellikle 

royalty ve isim hakkı olarak tanımlanan ödemeler, bazı durumlarda değişik esaslara 

bağlanabilir. 

 

 
Franchise yenileme bedeli: Franchise anlaşmasının süresi bittiğinde, taraflar anlaşmayı 

yenilemek istediklerinde franchise alanın bir ücret ödemesi istenir. Bu ücret yaygın 

uygulamada başlangıçta verilen miktar kadar olmaz. Franchise alanların ilgi ve güvenini 

kazanmak için yenileme ücretinin ne kadar olacağı da baştan belirlenmelidir. 
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Ek hizmet ücreti: Franchise veren, bazı ek hizmetler sunarak karşılığında franchise 

alandan bir bedel isteyebilir. En sık rastlanan örnek, franchise verenin ham madde ve 

yardımcı maddeleri temin etmesi, karşılığında ürün bedeli ve nakliye bedelini almasıdır. 

Bunun dışında Amerika’da muhasebe tutma, çek düzenleme, sigorta, emeklilik programı 

gibi örneklere de rastlanmaktadır. Bu tür hizmetlerin tek elden verilmesi sinerji ve tasarruf 

sağlıyorsa, katılım zorunlu değilse, sisteme güç katmaktadır. Franchise veren anlaşmadan 

aldığı güçle franchise alanlarını kendisinden ürün veya hizmet almaya zorluyorsa, sistem 

zarar görmektedir. 

 

 
Bölge tekeli ücreti: Franchise alanlar, başarılı oldukları takdirde aynı sistemin başka 

noktaları için de talip olmaktadırlar. Bu gibi durumlarda birden fazla franchise işletme 

açma olanağı tanıyan bir bölgenin tahsisi, bedel karşılığında yapılmaktadır. 

 

 
Reklam fonu katkı payı: Franchise sistemlerinin vazgeçilmez unsuru, etkin reklam ve 

tanıtımdır. Franchise veren, franchise alanlardan genellikle cirolarıyla orantılı olarak bir 

reklam katkı payı toplar. Bu fonun yönetimi çoğunlukla franchise alanların da katıldığı 

komiteler tarafından yapılır. 

 

 
Reklam fonunun harcanma yeri franchise alanlar arasında sürekli bir huzursuzluk 

kaynağıdır. Ortak fonun harcama yeri, tüm franchise alanların ortak yararına olabilecek, 

kitlelere hitap eden medyalar olmalıdır. 

 

 
Reklam fonu için fatura kesilirse, KDV eklenir, tüm masraflar da katılımcılara bölünerek 

faturalanır, KDV mahsup edilir. Reklam fonu için yaygın olarak fatura kesilmez, KDV 

eklenmez. Para bir anlamda “emanete” alınır, parayı verenler adına harcanır. Bu durumda 

yapılan franchise veren ve alan için masraf yazılamaz. 

 

 
Ödenen bedelin amortismanı: Franchise alınırken ödenen franchise giriş bedeli, franchise 

veren açısından amortismana tabi gayrımaddi haktır. Franchise kullanım bedeli ödemeleri 

ise doğrudan masraf yazılır. Franchise alan her ikisini de masrafa yazar. 
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Sözleşmelerde pazarlık: Sözleşmeler, franchise veren tarafından hazırlanmış tek tip 

sözleşmelerdir. Franchise veren çoğunlukla sözleşmenin hiç bir maddesini değiştirmez. 

Sadece (varsa) korumalı bölge pazarlık konusu olabilir. 

 

 
Genelde pazarlık etmeyi seven insanımız, Franchasing sistemine güven duyduklarından, 

sözleşmenin detaylarına fazla girmez. Bazı yatırımcılar ise sözleşmedeki her maddeyi 

pazarlık konusu yapmak isterler. 

Yeni franchise almak isteyen kişilerin ise başvuracakları ilk bilgi kaynağı, eski franchise 

alanlardır. Dolayısıyla bir franchise alana verilen taviz, kısa süre sonra genel bilgi haline 

gelir, istemek ve almak şart olur. 

 

 
Franchise verenler bunun bilincinde olarak mümkün olduğunca az taviz vermeye çalışır. 

Franchise alan pazarlık psikolojisi içinde taviz isterse, önemsiz maddelerde değişikliğe 

giderler. Zaten sözleşmelerin pek çok maddesi franchise vereni mükerrer olarak 

korumaktadır. 

 Karşılıklı Çıkarlar 
 

 

Sözleşme franchise sisteminin içindeki ilişkileri düzenler ve her konuya temel teşkil eder. 

İyi bir sözleşme, karşılıklı başarılı çalışmayı teşvik eden yapıda olmalıdır. 

 

 
Gelecekte oluşacak anlaşmazlıklar sözleşmedeki maddeler ile çözülebilmelidir. 

 

 
Sözleşmedeki hükümlerin adil ve karşılıklı olmasını istemek franchise alanın doğal 

hakkıdır. 

 

 
Sözleşme iki taraf için de geçerli ve bağlayıcı olmalıdır. İki taraf ta sözleşmede bir 

maddeyi çiğnediklerinde hangi sonuçlara maruz kalacaklarını net olarak bilmelidir. 
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 Yaptırımlar 
 

 

Suç ve ceza dengesi Franchise alanın anlaşmaya uymaması hâlinde uygulanabilecek 

yaptırımlar ve hangi durumda anlaşmanın feshedileceği belirtilmelidir. 

 

 
Franchise anlaşmalarında genellikle kolay yol seçilip, franchise verenin  kolayca 

anlaşmayı feshetmesine olanak sağlayan maddeler konur. Bu şekilde elinde “çok güçlü” 

bir anlaşma olduğunu düşünen franchise veren, esasen yanılır. Çünkü anlaşmayı iptal 

etmek, en son başvurulacak çaredir. Amaç, anlaşmayı tam olarak uygulatmak ve bu 

süreçte karşılıklı para kazanmaktır. 

 

 
Anlaşma iptal edildiğinde yerin kirası franchise alanın üzerineyse işletmeden tabela iner. 

Bu ise franchise zinciri için itibar kaybıdır. 

 

 
Kademeli yaptırımlar Franchise anlaşması kademeli olarak yaptırımlar öngörmelidir. 

Franchise alan hangi kusurunda ne cezaya uğrayacağını bilmelidir. Yaptırımlar iyiye 

yönlendirici, yanlıştan caydırıcı olmalı ancak haksız iptal yetkisi vermemelidir. 

 

 
Örneğin ödemelerde gecikme halinde faiz uygulaması, bildirimlerde hata varsa ceza 

uygulaması, kotalar tutturulamadıysa parasal yaptırımlar, denetim sonucuna göre ödül ve 

yaptırımlar gibi ayrımlara gidilmelidir. 

Sır saklama yükümlülüğü genelde istenir. Ancak ileri giderek çalışanlar tarafından ihlal 

edilirse kullanılmak üzere çalışanlardan teminat da istenmektedir ki, bu Çalışma 

Kanunu’na aykırıdır. Uygulanması zor ve ihtilaflı olsa da, varlığı yeterli caydırıcılığı 

sağlar. 

 

 
Fesih yetmezse Anlaşmanın feshi ve marka kullanımının men edilmesi hukuken mümkün 

olmayabilir veya gecikmeli uygulanabilir. Franchise veren bu gibi durumlar için maktu 

cezalar öngörür. Alınan teminatlar nakde çevrilirken yine hukuki engeller yaşanır. Bu 

nedenlerle, 
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Tabela, totem, dış cephe elemanları franchise verene ait olup, sorun çıktığı anda derhal 

indirilmesi 

İşletme yerinin kirası franchise veren üzerinde tutulup, franchise alanın alt kiracı veya 

müstecir olması 

Anlaşmanın bitiminden sonra kullanılmaması için önemli telefonların franchise veren 

adına alınması gibi önlemler alınmaktadır. 

 

 
 Yasa Ve Kurallar 

 

 

Franchasing’in uzun yıllardır uygulandığı ülkelerde, franchise alan yatırımcıların ve 

tüketicilerin korunması ön planda tutulmaktadır. 

 

 
Avrupa Birliği (AB), bilindiği gibi Avrupa ülkeleri arasında sınırları kaldırmış, tek 

politika, tek kanun, tek ekonomi, tek para olma yolunda ilerlemektedir. 

 

 
AB’nin, her konuda yazılı yasaları yoktur. Her bireysel olayda şikâyetler değerlendirilir, 

alınan kararlar kanun yerine geçer. Franchise konusunda belirleyici kararların alınmasına 

neden olan dava, “Pronuptia” davasıdır. 

 

 
Pronuptia de Paris Gmbh adlı Alman firması Hamburg ve civarı için franchise vermiş, 

fakat franchise alan anlaşmada belirtilen ücreti ödememiştir. Franchise veren dava açar ve 

kazanır. Franchise alan anlaşmanın Roma Anlaşmasının 85. maddesine aykırı olduğunu, 

rekabeti engelleyici hükümler içerdiğini ve geçersiz olacağını söyleyerek temyize gider. 

Üst mahkemenin AB Adalet Divanına başvurması üzerine çok önemli olan şu karar alınır. 

Rekabet sınırlaması getirilemez. 

Bölge koruması verilemez. 

Franchise verenin yeni franchise vermesi engellenemez. 
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Franchise alanın başka işletme açması engellenemez. 

Franchise sistemler işletme sırlarını koruyabilirler. 

Franchise veren marka, unvan ve ününü korumak için önlemler alabilir. 

Tek satıcılık kısıtlamaları franchise için geçerli değildir. 

 

Ardından 1988’de rekabeti korumak için çıkarılan yasaların, franchise konusunda 

tavizlerini içeren “blok muafiyet tüzüğü” yayınlanır. Yani franchise sistemlerin hangi 

maddeleri içermeleri halinde genel kısıtlamalardan muaf olacağı belirlenmiştir. 

 

 
Franchasing konusunda Avrupa Franchise Federasyonu tarafından hazırlanan “Dürüstlük 

İlkeleri” Pronuptia davasından sonra yenilenmiştir. 

 

 
Türkiye de AB tam üyeliği için başvurmuş olduğundan, kanunlarını AB’ye uyumlu hale 

getirmeyi kabul etmiştir. Bu açıdan da AB kuralları bizim için önem kazanmaktadır. 

Franchasing’i ilgilendiren Marka ve Patent (1995) ve Rekabeti Koruma (1994) Yasaları, 

bu çerçevede çıkmıştır. Yine AB kurallar çerçevesinde Rekabet Kanunu’nda yer alan 

franchise muafiyetleri 2002’ de kaldırılmıştır. Detaylı bilgi www.rekabet.gov.tr 

adresinden alınabilir. Franchasing anlaşması, sürekli borç ilişkisi doğuran tipik bir 

sözleşmedir. 

 

 
Franchise anlaşmasına uygulanan mevzuat, şunlardır: 

 

 
 Rekabet Kanunu 

 Patent, marka, endüstriyel tasarım, fikir ve sanat eserleri mevzuatı 

 Borçlar Kanunu 

 Medeni Kanun 

 Türk Ticaret Kanunu 

 Vergi Usul Kanunu 

 Tüketiciyi Koruma Kanunu 
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 Anlaşmanın Başlıkları 
 

 

Bir franchise sözleşmesinde ana hatlarıyla şu konular yer alır: 

 Taraflar, kişiye veya kuruma franchise verilmesi tercihi, kefiller 

 Anlaşmanın süresi 

 Anlaşmanın kapsamı; sektör, sistem, know how tanımı 

 Markalar ve ilişkin haklar, muhtemel değişiklikler 

 Tekel bölgesi, faaliyet sınırlaması, öncelikli çalışma bölgesi 

 İşletme yeri, onaylı proje ve yerleşimi 

 İşletmenin açılışı için tanınan süreler ve yaptırımlar 

 Franchise verenin hak ve yükümlülükleri 

 Franchise alanın hak ve  yükümlülükleri  Sır  saklama  yükümlülüğü  ve  rekabet 

kısıtlaması 

 Sistemin standart ve prosedürleri, çalışma saatleri, tutulacak stoklar, vb. 

 Franchise veren tarafından getirilecek değişiklikler, talimat ve genelgeler 

 Başlangıç eğitimi ve 

 raporlar ve 

yaptırımlar 

 Franchise giriş bedeli 

 Franchise kullanma bedeli, istisna ve indirimler, ödememe, gecikme veya yanlış 

bildirimde bulunma hâlinde yapılacaklar 

 Franchise alandan alınacak teminatlar ve kapsamları 

 Franchise verenden veya belli kaynaklardan alınması zorunlu mal ve hizmetler, satış 

şartları 

 Çalışma kotaları, tutulmaması hâlinde yaptırımlar 

 Reklam ve tanıtım yükümlülükleri, reklam fonu ödemeleri ve kullanımı 

 İşletmenin satışı hâlinde nelerin dahil olduğu ve şartları 

  

 Franchise verenin ilk alım hakkı 

 Sözleşme bitiminde geri verilecek, satılacak veya imha edilecekler 

 Tazminat ve sorumluluğun sınırlanması, hasarları tazmin 

 Devir şartları, ölüm halinde yapılacaklar ve miras hakları 

 Yaptırılacak sigortalar 

 Karşılıklı bildirimler 

 Uygulanacak hukuk ve tahkim 

 Mücbir sebepler 
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 Anlaşmanın Ekleri 
 

 

Anlaşmanın genelde ekinde yer verilen hususlar şunlardır: 

 

 
 Sistemin standart ve prosedürlerini tanımlayan el kitabı 

 Geçerli satış şartları, istenen teminatlar 

 Anlaşma kapsamındaki yükümlülükler için alınan teminatlar 

 Korumalı veya tahsisli bölgenin tanımı İşletme planı, proje ve dekorasyon, teşhir ve 

çalışma alanları 

 İşletmede franchise verene ait şeyler 

 Anlaşmayı imzalayanların yetki belgeleri veya imza beyannameleri 

 Anlaşmaya taraf olanların kuruluş ve faaliyet belgeleri 

 

 

 

 Anlaşmanın İncelenmesi 
 

 

Franchise anlaşması, aşağıdaki çerçevede incelenmeli ve pazarlık konusu edilmelidir. 

Maddi hususlar 

 

 Sözleşme pazarlık konusu edilebilir mi ? 

 Sözleşmede franchise alanı koruyan madde var mı? 

 Franchise kullanım bedeli belirgin mi, mala mı gizlenmiş? 

 Franchise kullanım bedeli makul mü? 

 Franchise kullanım bedeli ne sıklıkta ödeniyor? 

 Kâr edilmese de franchise kullanım bedeli ödeniyor mu? 

 Franchise giriş bedeli makul mü? 

 Franchise giriş bedelinde vade var mı? 

 Franchise giriş bedeli bölgeye göre değişiyor mu? 

 Yatırım ne sürede çıkartılabilir? 

 Özel adlar altında ek ödemeler var mı? 
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 Merkezi reklam fonu ödemeleri nedir? 

 Merkezi reklam kararına katılınıyor mu? 

 Yerin kirası franchise verene mi ödeniyor, makul mü? 

 Yerin kira sözleşmesi franchise anlaşmasının süresine uygun mu? 

 Franchise alan ne gibi tazminat yükümlülüklerine giriyor? 

 Franchise veren zarara neden olursa tazminat yükümlülüğü var mı? 

Destek hizmetleri 
 

 

 El kitabı var mı, yeterli mi? 

 Eğitimin içeriği ve süresi belirtilmiş mi,? 

 Denetim bir silah gibi kullanılabilir mi? 

 Markayı ve itibarı koruma güvencesi var mı? 

 Franchise verenin sözlü vaatleri anlaşmada yer alıyor mu? 

 Gelişen teknoloji franchise alanlara aktarılacak mı? 

 Gereken yasal izinleri almaya yardım edecek mi? 

 Eleman temin ve takviyesinde yardım edecek mi? 

 

 
 Fesih ve devir 

 Sözleşmenin devir hakkı var mı? 

 Devire olanak sağlanıyor mu? 

 Devirden gelir talep ediyor mu? 

 Sözleşmenin yenilenmesinin şartı ne? 

 Franchise alanın anlaşmayı iptal hakkı var mı? 

 Anlaşmanın franchise veren tarafından iptal gerekçeleri neler? 

 Hataların düzeltilmesi için zaman tanınıyor mu? 

 Hastalık ve çalışmama hâlinde ne olacak? 

  

 Anlaşmazlıkta mahkeme veya hakem kim, nerede? 

 Rekabet yasağı var mı, süresi? 
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HİZMET ÖZELLİKLERİ 

 

 
a-Ofis özellikleri: 

 

 
Temsilcilik ofisleri Emlak Komisyoncuları Mecburi Standart Tebliği’ne uygun olarak 

düzenlemek ve bu tebliğe mutlak suretle uymak zorundadırlar. 

 

 
Temsilcilik bürosu, kat mülkiyeti kanunun belirlediği şekilde bağımsız olmalı, iş yerinde; 

en az idari büro ve müşteri kabul yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde 

teknik özelliğinde teknik özellikleri TS 8357’ ye uygun wc-lavabo bulunmalıdır. 

İş yeri tabii olarak havalandırılmalı, mekanik havalandırma tesisatı bulunması halinde bu 

tesisat TS 3419 ve TS3420 ‘ye elektrik tesisatı TS IEC 60364-1’ e, güvenlik koruması,TS 

TS IEC 60364-4-41 ‘E göre yapılmalı,su tesisatı TS 628’e, temiz su TS 266 ‘ya uygun 

olmalıdır. TS 4019’a uygun ilkyardım çantası, TS 12201 ‘e uygun çöp kutusu bulunmalı 

ve yangınla ilgili olarak TS 4156 da belirtilen tedbirler alınmalıdır. 

İşyeri uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt 

kullanılmalıdır. 

Emlak komisyonculuğu hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz 

ve donanımına uygun büro mobilyası ve müşterilerin kabulüne uygun oturma grupları 

 

odalarca kullanıma sunulan matbu evraklar bulunmak zorundadır. 

Temsilcilik bürosu resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetleri ile ilgili kayıtlar 

tutulmalıdır. 

Temsilcilik ofisinde bilgisayar, modem, yazıcı, telefon, faks, şerit metre, pusula, fotoğraf 

makinesi, el feneri ve tercihen televizyon, video ve kamera bulundurmak zorundadır. 

Şirketin amblemini taşıyan afişler bulundurmak zorundadır. 
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b- Çalışanlarla ilgili kurallar: 

 

 
Temsilcilik bürosunda, yeterli sayıda eleman bulunmalı,bu elemanlar mal sahipleri ile 

müşterileri bir araya getirdiklerinde,onlara hukuki yönden yeterli bilgi verebilmeli ve 

mevzuatın gerektirdiği işlemlerde yardımcı olabilmelidir. 

Reklâm, tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve 

inandırıcı olmalıdır. 

Temsilci, üyesi olduğu Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar 

Odası bünyesinde bulunan Emlak Meslek Odalarınca düzenlenmiş kurslara katılmış 

olmalıdır., 

Temsilciler diğer temsilciliklerle birlikte yapacakları işlerden elde edilen geliri eşit oranda 

%50-%50 olarak paylaşmak zorundadırlar.(Paslaşma) 

Temsilcilik; 

Kiralama ve satış kapsamında; 
 

 

 Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı 

 Alan çalışması 

 Yayınların emlak ilanlarının sayfalarının incelenmesi 

 Müşteri portföyünde arz,talep yönünden değerlendirilmesi 

 Emlak kayıtlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi 

 Taşınmazın pazarlık üzerine hazır duruma getirilmesinin sağlanması 

 Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların  alınması,  pazarlama 

stratejisinin hazırlanması , 

 Taşınmazın pazarlanmasındaki gidişat konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi 

verilmesi 

 Diğer temsilciliklerle ortak çalışmaların yürütülmesi 

 Tarafların bir araya getirilmesi 

 Tapu işlerine ilişkin randevuların alınıp işlerin takip etmesi işlevlerini yapmakla 

sorumludur. 
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Aracılık ve danışmanlık hizmeti kapsamında; 
 

 

 Satış 

 Pazarlama 

 Konut kredisi 

 Mortgage kredisi 

 İpotek 

 Kat irtifakı 

 Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhid 

 Trampa 

 Cins değişikliği 

 Hibe 

 Taksim 

 Düzeltme 

 Aplikasyon 

 Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkartma 

 Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma 

 Vergi muafiyeti belgesini alma 

 Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma 

 Emlak beyannamesi düzenleme 

 Noterden satış vadi sözleşmesi yapma 

 Kira akit sözleşmesi yapma işlevlerini yapabilmelidir. 

 

 
ŞİRKETİN ( FRANCHISOR) YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

 
a-Temsilcilik alan firmanın şirketin misyonu, vizyonu, kalite politikası ve değerleri 

doğrultusunda çalışıp çalışmadığını denetleyerek hizmetin en iyi şekilde verilmesini 

sağlamak. 

 

 
b-Destek hizmetleri sunmak: 

Eğitim desteği: Broker, gayrimenkul danışmanı ve ofis çalışanlarına ücretsiz olarak 

konunun uzmanları tarafından, yetki sözleşmesi imzalama ,zaman yönetimi,afiş bağlantısı 
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yapma teknikleri, şirket sistemi hakkında bilgilendirme, iletişim, müşteri hizmetleri 

istenildiği taktirde genel merkez tarafından verilecektir. 

İnsan kaynakları desteği ; temsilciliklerde görev alacak gayrimenkul danışmanları ve 

müşteri temsilcilerinin seçiminde ve alınmasında yardımcı olunacaktır. 

Web sitesi ve emlak programı: Temsilciliklerin arz ve talepleri WWW.ZZZZZ.COM 

sitesinde yayınlanacak ve temsilciliklerin bu sitemden yararlanabilmeleri için ayrıca 

kullanıcı adı ve şifresi ile o temsilciliğe ait bir adet mail adresi genel merkezce 

verilecektir. Temsilciliklerin kullanacakları emlak programı 30 haziran 2006 tarihine 

kadar ücret karşılığı, bu tarihten sonra sisteme katılanlara ücretsiz olarak verilecektir. 

Ücretsiz danışmanlık desteği; Temsilcilik ofisinin ilk kurum aşamasında veya daha 

sonraki dönemlerde sistemin kurulması, işletilmesi ve takıldığınız konularda bireysel ve 

teknik olarak danışmanlık hizmeti verilecektir. 

Hukuki destek: Şirketimizin anlaşmalı avukatı tarafından hukuki problemlerle ilgili destek 

verilecektir. 

 

 
c- Sisteme ait sözleşme, broşür, afiş ve logo gibi basılı malzemeleri hazırlayarak bedeli 

karşılığında dağıtmak. 

d-Temsilcilikler arası işbirliğini temin etmek ve temsilcilikler arası portföy paylaşımını 

sağlamak için belirli zamanlarda toplantılar düzenlemek 

 

 
e-Temsilciliklerin; şirketin ticari itibarını ve müşteri ilişkilerini zedeleyecek, basiretli 

tüccar anlayışına ters düşecek davranış içerisinde olması ve bunu sürdürmekte ısrar etmesi 

halinde markayı ve diğer temsilciliklerin itibarını koruma açısından sözleşmeyi tek taraflı 

fesh etme hakkına sahip ve yükümlüdür. 

 

 
TEMSİLCİLİKLERİN ( FRANCHİSEE) YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

 
a-Her temsilcilik bağımsız bir kuruluştur. Bu nedenle ilgili odalara ve vergi dairesine kayıt 

yaptırmak zorundadır. 

b- Emlak komisyoncuları Mecburi Standart Tebliği’ne uymak yükümlülüğündedirler. 
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c- Sözleşmenin 3.maddesinde belirtilen hususlardan yükümlüdürler. 

d- Sözleşme başlangıcından itibaren 3 gün içerisinde sisteme katılım ücreti ile aylık isim 

hakkı kullanım bedelini şirketin hesabına yatırmak yükümlülüğündedir. 

e- Sistemin işleyişine yönelik (temsilcilik tabelası, matbu evraklar, matbaa giderleri, ofis 

dekorasyon giderleri vb.) masrafları temsilcilik kendisi karşılar. İsterlerse ücreti karşılığı 

bu hizmetler genel merkez tarafından verilir. 

f-Temsilcilikler; şirketin misyon, vizyon, kalite politikası ve değerlerine uymak 

zorundadır. 

g-Temsilcilikler; kendilerine ait işyerin SSK, maliye, belediye ve benzeri resmi kuruluşlar 

ile 3. şahıslara ait borç ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bundan doğan 

hiçbir sorumluluk şirkete (frachisor) rucü ettirilemez, yükletilemez. 

h-Temsilcilikler her ayın sonu itibari ile satış raporlarını genel merkeze bildirme 

yükümlülüğündedir. i-Temsilciler işletmenin gelişmesi ve temsilcilik sisteminin ortak 

kimliği ile saygınlığının korunması için azami gayret göstermek zorundadır. 

j- Şirketin markasını ve logosunu sözleşmede belirtilen adreste kullanmak zorundadır. 

k-Temsilcilik hakkını sadece sözleşmede belirtilen iş yeri adresinde kullanabilir, aynı 

kişiye ait olsa bile başka bir iş yerinde kullanamaz. Kullandığı tespit edildiğinde 

sözleşmenin fesh edilme sebebi sayılır 

l-İşbu sözleşmeyi şirketin onayı olmadan 3. şahıslara devredemez. 

 

 
SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ-FESH EDİLMESİ 

a- Sözleşmenin yenilenmesi: Herhangi bir nedenle sözleşme fesh edilmezse 10 yılın 

sonunda tarafların 30 gün içerisinde isteklerini yazılı olarak bildirmeleri ile 5 yıl süre ile 

yenilenir. 

b- Sözleşmenin feshi: İşbu sözleşmedeki yükümlülüklere uyulmaması,yerine getirilmemesi 

veya yapılan ihtara rağmen 3 gün içerisinde önlem alınmaması halinde sözleşme 

şirket(franchisor) tarafından tek taraflı olarak fesh edilir. 

Sözleşmesi fesh edilen işyerinden;tabela,afiş,broşür ve benzeri şirkete ait markayı taşıyan 

tüm malzeme bedelsiz olarak alınır.Aynı iş yerinde şirketin hiçbir logo ve markası 

kullanılamaz. 
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Sözleşmenin feshi halinde; afiş,tabela ve broşürlerde kullanılan telefonlar 3. şahıslara 

satılamaz ,şirkete devredilir veya 3 ay süre ile kapatılır. 

İş bu sözleşme 6 ana madde ve bunların alt başlıklarından oluşmuş olup, taraflarca 

imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Anlaşmalıklardan doğan ihtilaflarda ANKARA 

TİCARET MAHKEMELERİ yetkili kılınmıştır. 

 

 
FRANCHISEE (TEMSİLCİLİK) FİRMA FRANCHISOR (ŞİRKET) 

Örnek 2: Sözleşme sonunda franchisorun verecekleri ile ilgili örnek 

 

 
……………………………işletmesinin BAYİLERİNE VERECEKLERİ 

 

 
………… EMLAK İNTERNET SAHİFESİNDE BİLGİ GİRİŞ HAKKI 5 MB'LIK 

AYRICA 

mailto:yenibayi@...........emlak.com.tr.............kullan HYPERLINK 

"mailto:yenibayi@...........emlak.com.tr. ........... kullanım"ım kullanım hakkı 
 

 

BAYİLERE ÖZEL ŞİFRE VE KENDİ TÜM PORTFÖYLERİNİ AYRI BİR 

PLATFORMDA GÖREBİLMELERİ SATILAN KİRALANAN YERLERİ SİLEBİLME 

FİAT DEĞİŞİMLERİ YAPABİLME HAKKI 

KARTVİZİT LOGOSU STANDART KULLANIM HAKKI --- 1000 adet hazır ilk logolu 

kartvizit 

İSİM HAKKI LOGOSU STANDART KULLANIM HAKKI 

GENEL İLANLARIMIZDA BAĞLI BULUNAN ŞUBELERİMİZİN ADI 

TELEFONLARI VE ADRESLERİ 

STANDART 11ADET SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ 

 

 
YER GÖSTERME SÖZLEŞMESİ 

KİRAYA VEREN SÖZLEŞMESİ 
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SÜRELİ SATILIK SÖZLEŞMESİ 

SÜRESİZ SATILIK SÖZLEŞMESİ 

ALIM SATIM KOMİSYON PROTOKOLU 

EKSPERTİZ İŞLEMLERİ 

TELEFONDA İLK KARŞILAMA FORMU ARZ –TALEP 

KİRA KONTRATI YAZILIM PROĞRAMI 

DAİRELER İÇİN EXPERTİZ ŞABLONU 

İŞYERLERİ İÇİN EXPERTİZ ŞABLONLARI 

ARSALAR İÇİN EXPERTİZ ŞABLONLARI 

STANDART BRANDA AFİŞ YAPTIRMA HİZMETİ 

HİZMET TARİFE LİSTESİ 50 * 70 EBADINDA 

………………….KAPLICALARINDA 2 Cİ EL DEVREMÜLK SATIŞI 

…………………. KAPLICALARINDA DEVREMÜLK KİRALAMA 

…………………. KAPLICALARINDA 2 Cİ EL DEVREMÜLK SATIŞI 

…………………. KAPLICALARINDA DEVREMÜLK KİRALAMA 

EXPERTİZ YAPMA İŞLEM HAKKI 

BÜYÜK ŞEHİRLERDE ANA BAYİLİKLER TEK İSME VERİLEREK ALT 

BAYİLİKLERİN OLUŞTURULMASI 

ALTIN EMLAK KİTABI 

………………… EMLAK AİT EMLAK OFİS İÇ PROGRAMI VE ÖĞRETİM 

HİZMETLERİ (BU PROĞRAM İLE 3 SANİYEDE TELEFONDA SATILACAK 

GAYRİMENKULLERİN DETAYI İLE BİLGİ VERİLEBİLMEKTEDİR) 

………………. EMLAK AİT EMLAK WEB SİTESİNİN KULLANIMI VE ÖĞRETİM 

HİZMETLERİ 

BAYİLERİMİZİN İŞE ALMIŞ OLDUKLARI PERSONELİN 

EĞİTİMLERİ(KONAKLAMA HARİÇ) 
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…………………… EMLAK LOGOLU TABELA YAPTIRMA HİZMETİ 
 

PAZAR ARAŞTIRMA / İSTATİSTİK 

ELEKTRONİK NETWORK, …………… EMLAK WEB SİTESİNE ÜCRETSİZ 

BİRLEŞTİRİLMİŞ SATIN ALMA 

İÇ DENETİM 

BAYİLER ARASI KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI 

HUKUKİ DANIŞMANLIKLAR 

ÖZEL PROJELER İLE İLGİLİ YÖNETİM 

OFİS İÇİ BİLGİSAYAR AĞI KURULUMU İNTERNET WEB SİSTEMİNİN ADSL 

BAĞLANTILARININ KURULUMU (BAĞLANTI -KABLOLAMA MALZEMLERİ 

HARİÇ) 

 

 
EĞİTİM İÇERİKLİ 

 

 
PERSONELİNE EMLAKÇILIK SEMİNER VE KURSU TEMEL EĞİTİMİ BAYİLİK 

SÖZLEŞMESİ İMZALANMADAN ÖN EĞİTİM 

AYLIK SEMİNERLER 

YERİNDE EĞİTİM 

TELEFONLA DANIŞMANLIK 

SATIŞ TEKNİKLERİ 

YER ZİYARETİ 

BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 

PAZARLAMA VE SATIŞ EĞİTİMİ 
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……………………………..GAYRİMENKUL A.Ş.'NİN BAYİLERİNDEN 

İSTEDİKLERİ 

 

 
EN AZ 35-65 M2 OFİS GENELDE AYAKDÜZÜNDE(TAVSİYE EDİLİR) OLACAK 

MAĞAZANIN DURUMUNA GÖRE TABELA 

EN AZ 2 NORMAL TELEFON 1 İNTERNET HATTI VE FAKS OLARAK 

KULLANILACAK TELEFON 

ELEMANLARININ MUTLAKA EĞİTİLMİŞ OLMASI 

AYNI LOGO VE KARAKTERDE KARTVİZİT 

UYGULANAN FORMLARIN KULLANILMASI 

DEVAMLI İLETİŞİM 

BÖLGESEL FUARLARA İŞTİRAK. İSTEĞE BAĞLI 

EN AZ BİR ADET BİLGİSAYAR VE DONANIMLARI 

BAYİLİK VERİLEN BÖLGEDE İSİM HAKKI KİŞİLERE VERİLMEKTE OLUP 

ONLARINBU İŞİ YAPTILARI VEYA USUL VE FURUĞUNCA DEVAM ETMELERİ 

HALİNDE BAYİLİK BEDELİ 1 DEFA ALINMAKTADIR.DEVİR ETMEK 

İSTEDİKLERİ TAKDİRDE ………….. EMLAK AŞ NİN YÖNETİM KURULUNCA 

TASVİB EDİLEN KİŞİLERE DEVİR EDEBİLİRLER. 

BAYİLİK ÜCRETİ BİR DEFAYA MAHSUS 3500 EURO OLUP AYRICA ARZU 

EDEN BAYİLERİMİZE ANAHTAR TESLİM PROJELERİMİZ GENEL MÜDÜRLÜK 

TARAFINDAN PROJELENDİRİLMEKTEDİR. 

DİĞER SİSTEMLERDEN FARKIMIZ SADECE 125.-YTL AİDATINIZ OLUP 

SATIŞLARDAN AYRICA KOMİSYON TALEP EDİLME. 

İLAN VE REKLAMLARA KATILIM BEDELİ İSTEĞE BAĞLIDIR. 

BAYİLERİMİZİN AY İÇİNDE ENAZ 10 ADET RESİMLİ İLAN KAYDI 

YAPMALARI MECBURİDİR. 
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C) EMLAK PAZARLAMASI 

SATILIK EMLAK 
 

 
PORTFÖYÜNÜ(LİSTESİNİ) OLUŞTURMA 

 

 
Emlak kiralama modülünde emlak araŞtırma teknikleri ve emlak sahibi ile sözleŞme 

yapmak hakkında detaylı bilgiler verilmiŞti. Bu bölümde bunlara ek olarak portföy 

oluŞturma farklı bir Şekilde incelenerek anlatılacaktır. 

 

 
İyi bir emlak komisyoncusu olabilmek ve mesleği devam ettirebilmek için portföyün 

nasıl, hangi yöntem ve teknikle oluŞturulduğunun iyi bilinmesi gerekmektedir. 

 

 
 Portföy OluŞturma Yöntemi 

 

 
Kırtasiyeye kalem almak için giden müŞteri, kalem reyonuna geldiğinde aradığı bütün 

marka kalemleri bir arada bulabilir ve bir tanesini alır. Emlak komisyoncusunun 

baŞarılı olması için, müŞteri geldiği zaman, emlaki portföyün içerisinde bulabilmelidir. 

Listeleme arttıkça, müŞteri sayısı da onunla orantılı olarak artar. 

 

 
Emlak komisyoncusu, portföy oluŞtururken aŞağıdaki maddelere dikkat etmelidir: 

 

 
 Müşterinin portföyünü vermesi, sizi sevmesi ve güvenmesi ile olur. Bunu 

sağlamak için de sizden gerekli bilgileri anında alması ve kendinizi iŞinize 

adadığınızı bilmesi ve korkularını sizinle yenmesi gerekir. 

 Emlak sahibini kazanmak istiyorsanız onu sürekli olarak bilgilendiriniz. Eğer 

doğru bir Şekilde; listeler, pazarlar, satıŞını gerçekleŞtirirseniz, baŞarınız garanti 

edilmiŞtir. 

 Listelerken iŞi baŞtan kazanın ve iŞlem yapılabilecek en iyi fiyattan 

portföyünüze emlakı katınız. 
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 Mutlaka CV‟nizi (öz geçmiŞinizi) veriniz. 

 MüŞterinizin adresine gidip iŞinizi hallediniz. Her alınan portföy bir satıŞ anlamına 
gelir. 

 Fiyatlandırma yöntemlerini 

öğreniniz. Üç tür portföy yöntemi vardır: 

 AnlaŞmalı portföy yöntemi 

 Yarı anlaŞmalı portföy yöntemi 

 AnlaŞmasız portföy yöntemi 

 
Anlaşmalı Portföy(Listeleme) Yöntemi 

Bu anlaŞmalı portföydür(listelemedir). Burada evi sadece anlaŞma yapan

 emlak komisyoncusu satar. Anahtar ofiste durur ve emlak sahibi satarsa 

komisyon öder. 

 
 
 
 

Anlaşmalı portföyün yararları Şöyledir: 

 Gerçekten satmak isteyen emlak sahipleri ile muhatap olunur. 

 Kendinizi güvence altına alırsınız. 

 Alınan portföyle, her gün kendinizin satıŞını yapmıŞ olursunuz. 

 Diğer emlak komisyoncularıyla rahat paylaŞıma girersiniz. 

 Ciddi olmayanları elersiniz. 

 Emlak sahibinin korkularına hitap edersiniz. 

 
 

Hilekârlığın önüne geçersiniz. 

 Komisyon almak kolaylaŞır. 

 Emlak sahibinden alınan komisyon ile toplam ciro artar. 

 İlan vermek kolaylaŞır. 

 Yer tarifi kolaylaŞır. 
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Portföy oluştururken emlak sahibinden gelebilecek sorular ve bunlara verilebilecek 

cevaplar Şöyledir: 

Emlakım kayıtsız Şartsız listenizde kalmak zorunda mı? (Ya da anlaŞma iptal 

edilebilir mi?)Ajanda hizmetlerinden memnun olmadığınız takdirde, anlaŞmayı tek 

taraflı olarak fes etme hakkına sahip olmanızı sağlayan yazılı garantiniz olacak. 

 

 
 BroŞürünüzü görebilir miyim? Ofisimizin ihtiyaçlarınıza cevap verecek 

uzun dönemli (fonksiyonları) faaliyetleri gösteren broŞürü vardır. 

 BaŞka hangi garantileri sunabiliyorsunuz? Ofisimiz, hizmetlerindeki öğe 

ve iŞlevleri anlatan altı adet hizmet garantisi sunmaktadır. 

 Emlakımla ilgili nasıl bir broŞür oluŞturacaksınız? Bir broŞür görebilir 

miyim? Ofisimiz, emlakınızın bütün ince (ayrıntılı) özelliklerini ve arsa detaylarını 

gösteren sıra dıŞı kalitede bir broŞür hazırlayacaktır. 

 Çağrılarıma (telefonla aramalarımda) 60 dakika içerisinde döneceğinizi 

nasıl garanti edersiniz? Ofisimiz, çağrılarınıza 60 dakika içerisinde dönecektir, aksi 

takdirde her mağduriyetinizde alacağımız komisyondan 50 YTL düŞeceğiz. 

 Bölgeme ve çevreme ne kadar aŞinasınız? Ofisimiz, (…….) yıllık menkul 

danıŞmanlık sektöründeki faaliyetlerinin % 80„ini aŞina olduğu (…..örneğin 

Fenerbahçe-Kadıköy) bölgelerinde gerçekleŞtirmiŞtir. 

 Listeleme ve devir esasında benimle sürekli irtibatı sağlayacak 

halihazırda hangi sistemleriniz mevcuttur? Listeleme esnasında düzenli (tel) 

konuŞmalarını sıraya sokan ve randevuları düzenleyen sekreterlerimiz var. 

 Emlakımı görenlerle ilgili bana bilgi verecek misiniz? Ofisimiz, sizi 

bilgilendirecektir. Emlakınızı en kaliteli, alım gücü en yüksek ve alma eğilimli 

müŞterilere göstermesi, en önemli aktivitedir. 

 Çevremdeki satılık ve satılmıŞ menkullere ne derece aŞinasınız? Bölge 

ve çevrenizde ofisimiz yeni listeleme ve satıŞlardan haberdar olmak maksadıyla 

açık toplantılara iŞtirak etmektedir. 

 İŞletme misyonunuzu yazılı olarak görebilir miyim? Firmanın misyonu; 

“Alım ve Satımlarınızda; iŞimiz, profesyonel menkul danıŞmanlığı olarak 

bütçenize uygun konforlu, güvenli bir ev bulmaktır. Bunu yapmak için; kendiniz 

ve aileniz için en iyi kararı vermenizi sağlayacak ihtiyacınız olan bilgileri size 

sunmalıyız. Hizmetteki gayemiz bütün araçları kullanarak baŞarıya ulaŞıp 

sizin günümüz menkul piyasasında 
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maksimum sonuca ulaŞmanızı sağlamaktır. Bizi her zaman profesyonel, 

üretken ve duyarlı olarak göreceksiniz”. 

 Bana baŞka bir emlak komisyoncusu yerine sizi tercih etmem için sebep 

gösterebilir misiniz? Bizimle çalıŞmayı seçerek doğru karar verdiğinize emin 

olabilirsiniz; memnun olmadığınız takdirde, istediğiniz zaman anlaŞmayı fesh 

edebilirsiniz. Bu garantiyi size sunan herhangi baŞka bir emlak komisyoncusu 

biliyor musunuz? 

 

 
Yarı Anlaşmalı Portföy Yöntemi 

 

 
Emlak ofisinin ve emlak sahibinin satabildiği portföydür. Bu çalıŞma şeklinde emlak 

sahibi de pazarlayabilir. Anahtarları bir baŞka emlak firmasına vermez. Kendisi ilan 

verebilir. Komisyon anlaŞmalı portföy olup; emlak sahibi ile ödenecek komisyon 

üzerinde anlaŞma yapılır. 

 
 
 
 

Anlaşmasız Portföy Yöntemi 

 AnlaŞmasız portföyde evi herkes satabilir. 

 Bu çalıŞma Şeklinde emlak sahibi anahtarları baŞka emlak firmalarına 
verebilir. 

 Kendisi pazarlayabilir. 

 Firma aktif olarak daireye müŞteri götürmez, emlak sahibi bilgilendirmez 

ve firmanın verdiği hizmetlerin sadece kontrat yapımı aŞamasından yararlanabilir. 

 Firma daire ile ilgili herhangi bir pazarlama çalıŞması yapmaz. 

 Emlak sahiplerine ihtiyacınız var; ancak bu ihtiyacın çok fazla olduğunu 

belirtmek, sizi güçsüz konuma getirebilir. 

 

 
Portföy OluŞturma Teknikleri 

 

 
 Portföy oluŞturma teknikleri üç Şekilde olabilir: 

 Evini satmak isteyen emlak sahibinden portföy oluŞturma 
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 Sahibinden satılık yöntemi ile emlakini satanlarla görüŞerek portföy 
oluŞturma 

 Kapı kapı dolaŞarak portföy oluŞturma 

 
 

Evini Satmak İsteyen Emlak Sahibinden Portföy OluŞturma 
 

 
Emlak sahibi için kendi emlaki hep en güzel emlak, kendi fiyatı yüksekte olsa da en 

iyi fiyat kendi fiyatıdır. Emlak komisyoncusuna verdiği zaman, fiyatı % 6 yükselttiğini 

düŞünür zaten satış işini kendisi de yapabilir. 

Normalde roller bu Şekilde oynamakta ve kimse bunu değiştirmek istememektedir. 

Durumun bundan daha farklı olabileceğine kimse inanmaz. Sadece “eğitimli emlak 

komisyoncuları” bir şeyleri değiştirebileceklerini bilirler ve etrafındakilerden farklı 

şeyler yaparlar. 

 

 
Emlak komisyoncusu portföyünü oluştururken: 

 Emlak sahibinden asistanı vasıtası ile randevu alır. 

 Randevusuna zamanında gider, giyimi ve donatımı iyi hazırlanmıŞtır. 

Emlak sahibi ile güler yüzle tanışır. 

 Resimli kartını verir. 

 Mal sahibini konuŞturur, bilgi alır ve bilgileri ajandasına not eder. 

 Emlakın bütün ölçülerini yanındaki metresi ile alır. 

 Emlak sahibi, emlak komisyoncusuna emlakın ne kadar edeceğini sorar. 

 Eğitimli emlak komisyoncusu “ekspertiz raporunu” bırakmak için randevu 

ayarlar ve notunu alır. 

 Emlak sahibi anlaŞma yapmak istemez. Eğitimli emlak komisyoncusu  

bunu  doğal karŞılar. 

 Eğitimli emlak komisyoncusu ofise gelince emlak sahibini “arz defteri”ne 
iŞler. 

 “Ekspertiz raporunu” hazırlar. Emlakin satılabilir fiyatını belirler. 

 Randevusunu asistanına teyit ettirir. Zamanında randevusunda olur. 

 Emlak sahibine önerdiği fiyatı bir kâğıtta verir. 

 Emlak sahibi bu fiyatta eğitimli emlak komisyoncusu ile çalıŞmak 

istemez. Her hayır bir adım daha güçlendirmektedir. 

 5 gün içinde üçüncü ziyaretinde emlak sahibi ile bir daha görüŞür. 
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 Emlak komisyoncusu emlak sahibinden telefon alır. AnlaŞmak isteğini 

belirtir ancak bir aydan fazla bağlanmak istemez. Emlak komisyoncusu çok nazik 

bir Şekilde emlak sahibini reddeder. Emlak komisyoncusu hazırlıklıdır 

durumuna atlamaz. 

 Emlak komisyoncusu dördüncü görüŞmesinde emlak  sahibine  

“Süresiz/süreli  emlak satıŞ sözleŞmesini” verir. 

 Emlak sahibi gerçekten fiyatta ve satıŞta sıkıŞmıŞtır, eğitimli emlak 

komisyoncusu dıŞındaki alternatifleri düŞünür. Bir emlak ofisine gider ya da 

telefon açar emlak ofisinde ona bütün bildiği yalanlar söylenir. Onu 

kandırabilecek kiŞilere gitmek istemez ve kendini eğitimli emlak 

komisyoncusuna emanet eder. 

 

 
 Eğitimli emlak komisyoncusu anlaŞmalı portföyü  altı  ay  ile  bir  yıl  

arasında  yapar. Emlak komisyoncusu emlak sahibine emlakın en kısa sürede, en 

iyi fiyata satar ve ömür boyu müŞteri kazanır. 

 MüŞteri ömrü boyunca posta bankasına girdiği için senede ortalama bir  

referans gönderir. 

 

 
Sahibinden Satılık Yöntemi İle Emlakini Satanlarla GörüŞerek Portföy Oluşturma 

 

 
Evini kendisi satanlara, sahibinden satılıklar denir. Kendilerini şu nedenlerden dolayı 

motive ederler: 

 Ben  bu  

işi  yaparım  düşüncesi.  Emlak  satmanın  peynir  ekmek  yemek

olduğunu sanırlar. 

 Piyasadaki emlak komisyoncularına güvenleri kalmamıştır. 

 Piyasadaki emlak komisyoncularından hizmet almadıklarını düşünürler. 

Gerçekten de piyasadaki emlak komisyoncularından çoğu kez iyi hizmet 

alamazlar. 

 Kimisi de komisyon ödemek istemez; onun için kendisi satmak ister. 

 Vakti çoktur, başka işi yoktur. 

 Çevre oluşturmak için yaparlar. 

Sahibinden satılıkların karşılaştıkları problemler şunlardır: 

 Boşu boşuna bir sürü insanla muhatap olurlar; kimi  zaman  da  ilan  

verdikleri için pişman olurlar. 
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 İşi nasıl yapmaları gerektiğini bilmedikleri için çok vakit kaybederler ve 

çok gereksiz masrafa girerler. 

 Yeterince çok müşteri  ile  karşılaşmazlar.  Çünkü  yaptıkları  sadece  

genelde  gazeteye ilan vermektir. 

 Kredi ve finansmanda danışmanlık alamazlar, bu gibi fikirlerden haberleri 

olmaz. 

 24 saat boyunca cep telefonuna ya da evdeki telefonlara hapsolurlar. 

 
 

Emlak komisyoncusu ile çalıŞmanın avantajları şöyledir: 

 Satıcının vakti kaybolmaz. Kendi iŞlerini aksatmadan pazarlama 
yapabilirler. 

 Masraf riski yoktur ve çoğu zaman müŞteri ile pazarlık etmeye gerek 

kalmaz. Onların yerine profesyoneller bütün iŞleri halleder. 

 Yeni alıcı kitlelerine ulaŞabilirler.  Sadece  gazete  ilanları  ile  yeni  alıcı  

kitlelerine ulaŞmak zordur. 

 Banka kredisi isteminden yararlanabilirler. 

 24 saat eve hapsolmazlar. Kendi iŞleriyle uğraŞmaya zaman ayırabilirler. 

 Sahibinden satılıkları takip etmenin Şu yararları olabilir: 

 Evlerini satsalar dahi yeni satılan evlerin %12‟si iki yıl içinde tekrar satılıyor. 

 Ev baŞkasının portföyüne girmiŞ ise paylaŞım yolu ile alıcı aranıyor. 

 Miras kalırsa, mirasın % 98‟i satıŞla sonuçlanıyor. 

 
 

Sahibinden Görüşme Aşamaları 

Sahibinden görüşme aşamaları şöyledir: 

 Arama- randevu 

 Prezantasyon (sunum) 

 Anlaşma 

Arama – Randevu 
 

 
Arama, randevu alma işleminin amacı emlak sahibinde etki bırakmaktır. 

Örnek: Alo ZİYLAN Emlak satıŞ takımı olarak arıyorum. Bilgisayar, sistem içinde 6 aylık 

evinizi buldu. 
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Dikkat: Müşteri ile her zaman dışarıda randevulaşması esastır. Ofisler randevu almak 

için kullanılır. 

 

 
Esas amaç her zaman kendisine pazarlama hareket planını anlatmak için 

randevu almak: “Merhaba ben ‟dan Erdem Şahin, emlak ofisi ile çalışmak ister 

misiniz? 

 
 
 

Prezantasyon (sunum) 
 

 
Emlakını satmak isteyen: YUNUS 

ÖKTEMER Emlak komisyoncusu: 

CEMAL ZİYLAN‟dır. Satıcı ile ilk kez 

karşılaştığınızda: 

“İyi akşamlar Sayın YUNUS ÖKTEMER, Benim adım CEMAL ZİYLAN (Eve girin). 
 

 
Emlak konusunda yaptığım araştırmayı ve bulgularımı sizinle paylaşmadan önce 

bana evinizi gezdirebilir misiniz? Mümkün olan en yüksek piyasa fiyatına ulaşabilmek 

için yapılan tüm yenilemeleri bana göstermeniz ve eve ait tüm bilgileri benimle 

paylaşmanızın önemli olduğunu düşünüyorum.” 

Konuşmayı sağlamlaştırmak için: 

“Çantamı(veya paltomu asabilir miyim) yere bırakabilir miyim?” (Mutfak masasına 

doğru yönelin). 

Kendinizi ve firmanızı tanıtan belgeleri mutfak masasına koyarken: 

“Sayın Bay ve Bayan ÖKTEMER baŞlamadan önce, birçok insanın emlak firmaları ve 

satıŞ elemanlarının aynı olduğuna inandıklarını belirtmek gerek. Bir firma veya 

temsilcisine danıŞarak bir karar vermeden önce, firmamız sizin lehinize çalıŞacaktır. 

Firmamızla gurur duyuyor ve size sunacağı yararları göstermek istiyorum.” 
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Bulgularınızı sergileyiniz: 

“Sayın ÖKTEMER günün büyük bir kısmını eviniz hakkında veri araŞtırması yaparak 

ve yorumlayarak geçirdim. Bu detaylar konusunda eriŞtiğim sonuçları doğrulamak 

için bir dakikanızı ayırır mısınız?” (Listeyi uzatın) 

“Henüz herhangi bir firmayla bir anlaŞma yapmaya karar vermedik” cümlesine 

cevabınız: (Gülümseyin). 

“Ah, bunun kesinlikle farkındayım, ama eminim ki firmamızın size sunacağı ayrıcalık 

ve hizmetleri gördükten sonra, bizim firmamızın sizi temsil etmesinin doğru olduğu 

konusunda bize hak vereceksiniz. 

“Evimizi bu fiyatlara satmayız”: 

“O halde, emlakı ne kadara satmamız gerektiği konusunda bir fikriniz olmalı”. 

(Gülümseyin). “Sizce fiyat ne kadar olmalı?” 

“Profesyonel olan sizsiniz. Sizce ne kadar eder?” sorusuna cevabınız: 

“TeŞekkür ederim. Profesyonellikte önemli öyle değil mi? Bir mülkün satıŞ fiyatı 

piyasada kalma süresi ve koŞullarına bağlı olarak değiŞebilir. 

Müşteriniz piyasa fiyatının üzerinde bir rakam söylerse yanıtınız: (Kaygılı davranın. 

Kafanız karıŞmıŞ gibi görünün). 

“Bay ve Bayan ÖKTEMER Sanırım eviniz konusunda gözümden kaçan bir Şey oldu. 

Bir dakikanızı ayırarak bana neden bu Şekilde düŞündüğünüzü anlatır mısınız?” 

 Onları dinleyin, kendi görüŞünüzü belirtmeden önce onlarla aynı fikirde 

olduğunuzu gösteriniz. Her zaman aŞağıdaki yedi Şıktan biri ile baŞlayınız. 

 “Nasıl hissettiğinizi anlıyorum, ama Şunu da dikkate almalıyız ........ 

 “Değindiğiniz noktada kesinlikle haklısınız, ancak …….. 

 “Sizin açınızdan bakınca, bu doğru, ama …….. 

 “Yorumlarınız mantıklı, bu su götürmez. Ancak ……… 

 “Bu konudaki gerçeğin farkındayım, ancak …….. 
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 “Dediğinizde size hak veriyorum ve bu yargılamayı bir aŞama  daha  ileri  

götürmek isterim. 

Bu durumda …….. 

şüphesiz, bu doğru. Yine de …….. 

Fiyattan ziyade, nakde olan ihtiyaçları üzerinde yoğunlaŞınız: 

“Bay ve Bayan ÖKTEMER bir an için fiyatı unutalım. İu anda size bir çek yazmak 

üzere olsaydım, ipotek de dahil olmak üzere yapılan tüm masraflardan sonra eviniz 

için ne kadar talep ederdiniz?” 

 

 
Kesin bir fiyat belirlerken: 

“Bay ve Bayan ÖKTEMER olaya sizin açınızdan yaklaŞmak için elimden geleni 

yapıyorum. Emlak satıŞ personelleri baŞlıca portföy oluŞturmaktan endiŞe duyar ve 

müŞterilerine ne duymak istiyorlarsa onu söylerler. Ben bunun adil olduğunu 

düŞünmüyorum çünkü sizin asıl hedefiniz evinizi satmak, öyle değil mi? 

 

 
İşte bu yüzden bütün gün adil bir piyasa fiyatı belirleyebilmek için bulgularım üzerinde 

çalıŞtım. Herhangi bir fiyattan bile portföy oluŞturan satıcılar var. Fakat altı ay sonra, 

evi hâlâ ellerinde tutar durumda olduklarında, ilk zamanki avantajlar kaybolmuŞ 

oluyor. Bazı durumlarda satıcılar gerçekçi bir piyasa fiyatıyla pazara girmelerine 

rağmen, sahip olmaları gerektiğinden daha azını alıyorlar”. 

 

 
Satıcı (Yunus Öktemer) piyasa fiyatından daha fazlasını talep ederse ona 

alternatif bir seçenek sunun. “Bu verilere dayanarak, sanırım fiyatı YTL ile (piyasa 

fiyatından 

biraz aŞağıda bir rakam) ............ YTL arasında (piyasa fiyatının biraz üzerinde) 
tutmalıyız. 

Satıcı (Yunus ÖKTEMER) “Her zaman kiralayabiliriz, satmak zorunda değiliz” 

dediğinde anlatım biçiminiz: 
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“Kesinlikle. Evi kiraya vermek de akıllıca yapılan bir yatırımdır. Ancak, sadece çok az 

sayıda kiracı eve mal sahibinin verdiği değeri verebilir. Evin iki ya da üç yıl elde 

tutulması ile tekrardan yapılan tamir ve bakım masrafları, değerdeki artıŞ birbirini 

dengeleyecek seviyede olabiliyor. Daha önce hiçbir ev kiraladığınız veya tamir 

ettirdiğiniz oldu mu? ”Satıcı “hayır” yanıtını verir. 

“Pek hoş olmayan bir durum olabiliyor. Geçen gün emlak iŞinde on yıldır çalıŞan ve 

evini kiralamaya karar veren bir Broker (franchising yöntemiyle çalıŞan emlak 

komisyoncusu) ile görüŞtüm. İnsanları yeterince tanıdığını düŞünüyordu, ancak bizim 

”profesyonel kiracı” olarak nitelendirdiğimiz insanları bulmak onu üzdü. Altı ay sonra, 

hiç kira almayarak ve kiracıyı çıkararak evini geri aldı. Evi tekrar tamir etmenin, elden 

geçirmenin neredeyse 1.000 YTL tuttuğunu söyledi. Bu tip şeyler beni endiŞeye 

düşürüyor, ya sizi?” 

 

 
“Anahtarı vermek istemiyoruz” itirazına karşılık: 

“Pekâlâ, anahtarımız olmak zorunda değil. Bayan ÖKTEMER zamanınızın çoğunu 

evde mi geçirirsiniz?” 

FATMA ÖKTEMER (Emlak sahibinin eŞi) :“Evet.” Cemal ZİYLAN :“Ne zaman 

alıŞveriŞe çıkıyorsunuz?” FATMA ÖKTEMER: “Pazartesi sabahı” 

CEMAL ZİYLAN :“Nitelikli bir alıcının bir pazartesi sabahı evinizi göremeyecek 

durumda olması kötü olurdu, sizce de öyle değil mi?” 

“Tabela istemiyoruz”: 

“Biz bir tabela talep etmiyoruz. Ancak, alıcı taleplerinin yaklaŞık %45‟i, mülk üzerine 

konulan tabelalar sayesinde geliyor. Her türlü sergilemeye açığız, öyle değil mi?” 

“Evin reklamını yapacak mısınız?”: 

“Hangi emlakların reklamının yapılacağı yönetime ait bir karardır. Bir emlakın 

reklamının yapılmasının tek nedeninin telefonun çaldırılması olduğu bilinir. 

Arayıcılarımızın bir pazarlık yapmaya çalıŞmasına bağlı olarak, piyasa fiyatının 

altında değer biçilen veya yapılan yeniliklerin eksik olarak gösterildiği bir mülke ait 

çok tatmin edici sonuçlar elde ettik. Ve tabii alıcılar evi gördükten sonra, sizin sahip 

olduğunuz bir ev gibi bir emlak gerçekten de kendi kendini satıyor. Ama yine de biraz 

bekleyelim ve yönetimin ev ile ilgili araŞtırmalarının sonucunu bir görelim. 
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İkinci derecede önemli konuları sonuca bağlayan sorular: 

“Bayan ÖKTEMER, evi göstermeden önce telefonla mı randevu almayı tercih 

edersiniz, yoksa ofisimize uğramayı mı?”. 

Satıcıları evi sergilemeleri için hazır hâle getiriniz: 

“Sayın ÖKTEMER, satıŞ elemanlarımızı ............. tarihinde evinizi gezmeleri için 

yanımda getireceğim. Bu çok önemli bir gün! Eğer satıŞ elemanlarımız evinizden 

etkilenirlerse, müŞterilerine gösterme eğiliminde olacaklardır. Ne kadar çok 

gezdirirsek, satıŞ Şansımız da o kadar artar. Dolayısıyla evi en güzel görünümüne 

sokalım, olur mu? Belirteceğim birkaç fikir 

.............” (Açık ıŞıklar, hoŞ bir müzik, fırında piŞen yemeğin kokusu hoŞ bir atmosfer 

yaratmaya yardımcıdır.). 

Satıcıları hızlı yapılan bir teklife hazır hâle getiriniz: 

“Elimizde bu tipte bir emlak almak için bekleyen bir alıcı olabilir, dolayısıyla 

önümüzdeki birkaç gün içinde bir depozit elde edecek kadar Şanslı olabiliriz. Bu 

harika olurdu, öyle değil mi?” 

Onları önceden ayarlanmamıŞ ev gezdirmelere hazır olmaları konusunda uyarınız: 

“Sayın ÖKTEMER, daha önce de tartıŞtığımız gibi satıŞ elemanlarının her birine evi 

gezdirmeden önce sizden bir randevu almalarını Şart koŞacağız. Ancak, kimi zaman 

satıŞ elemanı alıcıya arazideki baŞka bir evi gösterdiğinde sizin evinizi hatırlayabilir 

ve bunu alıcıya bildirme telaŞı ile sizi aramayı unutabilir. Eğer böyle bir durumla 

karŞılaŞırsanız, lütfen anlayıŞlı olun. Eğer bu o anda sizi sıkıntıya sokacaksa, geri 

dönmelerini rica edin, ama eğer mümkünse bırakın evinizi gezsinler, nitelikli alıcılar 

olabilir ve evi o gün satın almak isteyebilirler. 

Onları koruma amacında olduğunuzu belirtiniz. (Eğer mümkünse burada ilk 

isimleriyle hitap edin): 

“Benim iŞim sizin çıkarlarınızı temsil etmektir. Bu amaçla, ben onaylamadan herhangi 

bir kontratı imzalamamanıza minnettar kalırım. Eğer bir satıŞ elemanı veya Broker 

size bir teklif getirirse benim haberimin olduğundan emin olun. Bu sayede 

durumumuzu koruyabilirim.” 
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Düşük bir teklifle karŞılaŞma durumuna karŞı onları hazırlayınız: 

“Sonuç olarak, alıcıların aslında emlaka ödeyebilecekleri miktar kadar değer 

biçtiklerinin farkında olmamız önemli. Biz, tabii ki optimum fiyatı arzuluyoruz. Ancak, 

eğer düŞük bir fiyat önerilirse, makul bir biçimde bu fiyatın dikkatlice üzerine 

çıkacağız ve bu noktada bir sonraki adımımızın ne olacağına karar vereceğiz. Evinizi 

benim listelemem konusundaki güveniniz için bir kez daha teŞekkür ederim. 

Güveninizi haklı çıkarmak için elimden geleni yapacağım. İyi akşamlar.” 

Eldeki veriler sonucunda gerçekleŞtiremeyeceğinizden emin olduğunuz bir satıŞı geri 

çevirmek durumunda kalırsanız: 

“Sayın ÖKTEMER, sizi ve evinizi pazarlamak konusunda tüm içtenliğimle 

ilgileniyorum. Fakat tüm iyi niyetlerime rağmen evinizin değeri piyasa fiyatından çok 

yüksek olduğundan bu fiyattan listeme alamıyor ve tabela asamıyorum. Belki de bir 

Şey kaçırdım ve bir konuda hata yaptım. Birçok emlak firması mülkün satacağını 

umarak bir tabela asıyor ve onu listelerine alıyorlar. Ben bunu yapamam. Size 

belirlediğiniz fiyattan evinizi listelemeleri için baŞka bir firmaya vermeniz ve 30 gün 

bekleyip neler olacağını görmenizi öneririm”. 

Anlaşma 
 

 
Süresiz/süreli emlak sözleŞmesi imzalanarak portföyümüze eklemiş oluruz. 

 

 
Kapı Kapı Dolaşarak Portföy Oluşturma 

 

 
Bulunduğu bölgeyi, mahalleyi, caddeyi ve sokakları tek tek gezerek portföy 
oluŞturulabilir. 

 

 
Müşteri ile kapıda karŞılaŞtığımız zaman elimizde çanta olmalıdır. Profesyonelce 

giyinmemiz gerekir. Daha çok lacivert ve siyah giyinilmelidir. Bu renklerin dıŞındaki 

renkleri yapılan istatistiklere göre müŞteri üzerinde daha olumsuz bir imaj bırakır. 
 
 
 
 

 

http://www.uzemmoreenstitu.com/


Sayfa 221 

 More Payroll Uzaktan Öğretim Hiz. 
www.uzemmoreenstitu.com 

 

 

 

 
 

 

Davranışlarınıza dikkat etmelisiniz. Not defteri ve kaleminizi yanınızda 

bulundurmalısınız. Agresif olmamaya özen göstermelisiniz. Agresif davranıŞlar 

müşteriler tarafından anında algılanır. MüŞteri ile konuŞurken yan dönün ve 

gülümseyin. Sizin gülümsemeniz karŞı tarafın sizin hakkınızdaki ilk düŞüncesinin 

olumlu olmasını sağlar. Doğrudan temasın avantajları Şunlardır: 

 

 
 Müşteri üzerinde daha iyi etki bırakılır. 

 Kendinizi daha rahat ifade edersiniz. 

 Kendi tanıtımınızın en düŞük maliyetli şeklidir. 

 O an için karşınızda rakip yoktur. 

 
 

Aday yaratmanın önemi, emlak komisyoncuları tarafından bilinmese de, kapıları 

çalmak emlak komisyoncularına zor gelmektedir. Bu yanılgıdan kurtulmak için 

aŞağıdakileri düŞünerek kapı kapı dolaŞarak portföyünüzü oluşturabilirsiniz: 

 

 
 Evime para götürebilmek için kapı çalmayı sıkılmadan yaparım. 

 Her çaldığım kapıdan bir değer yaratıyorum. 

 Her çaldığım kapı 50 YTL. 

 Her çaldığım kapı hedefime beni daha fazla yaklaŞtırıyor. 

 Her çaldığım kapıda öz güvenim daha fazla artıyor. 

 Ne kadar çok kapı çalarsam o kadar ünlü olurum. 

 Kapı çalma benim günlük iŞim. 

 Evime iŞimi yapmadan gitmiyorum. 

 Etrafımda negatif düŞünen insanları bulundurmuyorum; hep bir sonraki 

kapıya geçiyorum. 

 Sahaya çıktığım her an kendi reklamımı yapıyorum. 

 Korkuyorum farkındayım, ancak zorlukların üzerine gitmek bana zevk 
veriyor. 

 Kapı çalmada rakipsizim, iŞimi seviyorum. 

 Her görev gibi kapı çalmadada kendimi geliŞtiririm. 
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 Evime, bir sitenin komple kapılarını çalarak gidersem, çocuklarımın 

geleceğini garanti altına alırım. 

 Ne kadar çok kapı çalarsam, gelecekte yapacağım iŞleri o kadar kolay 
yaratırım. 

 İlerisi için birikim yapmanın en iyi yolu, her gün düzenli olarak kapıları 
çalmak. 

 Her çaldığım kapı beni hedefe yaklaŞtırıyor. 

 Her gün çaldığım kapıdan bana iŞ gönderecek bir kiŞi çıkabilir. 

 Erken emekli olmak için maksimum kapı çalmaya bayılıyorum. 

 Ne kadar çok kapı çalarsam, bilgi kadar hızlı bir Şekilde artırabilirim. 

 Kapıları çalarsam, her gün bilmediğim yerlerden kendime ekstra kazanç 
yaratırım. 

 Herkesten önce davranırım; piyasaya çıkmamıŞ yerleri ilk ben bulurum. 

 Bu iŞi uzun yıllar boyunca yapacağım; kısa sürede tanınır olup, tanınır 
kalacağım. 

 Kapıları çalarak kendi geleceğimi kendi irademle belirlerim. 

 Ne kadar çok kapı çalarsam o kadar pozitif motive olmuŞ insan bulurum. 

 Ne kadar çok kapı çalarsam, satıŞ tekniklerimi o kadar artırırım. 

 Zor olanı baŞarmak benim iŞim, baŞkasına zor geleni her gün yaparak 

kendime kolay hale dönüŞtürürüm. 

 Para ödediğim eğitimlerin parasını, kapıları çalarak çıkarırım. 

 Bir sonraki kapıda ailemin geleceği var. 

 Kendime, aileme ve sevdiklerime en iyisini verebilmek için çalıŞır 

gözükmek değil, piyasaya çıkıp kapıları çalarak gerekli değerleri yaratırım. 

 Sadece bölgede değil, bölgemdeki emlak sahiplerinin iŞ yerlerine gider 

etkinliğimi artırırım. 

İnternetten Portföy OluŞturma 
 

 
Emlak sahipleri ilanlarını ücretsiz yayınlayan siteler vermektedir. Bununla ilgili 

ilanları araŞtırıp emlak sahibine ulaŞarak portföyünü geniŞletebilir. 

Bir web sayfası hazırlayarak da portföy oluşturabilirsiniz. 
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Diğer Emlak Komisyoncuları İle Birlikte Portföy Oluşturma 
 

 
Meslektaşlarla iş birliği yaparak yeni emlakı portföyünüze koyabilirsiniz. 

Sözleşmelerinizi ayrıntılı olarak yapınız. 

 

 
Emlak Kayıt Defteri 

 

 
Emlak komisyoncusu, portföyünde bulunan bilgileri emlak kayıt defterine kaydeder. 

Ama öncelikle portföyü oluŞturmak için arz müŞteri formu ve talep müŞteri formunun 

doldurulması gerekir. Bu formlardan gelen bilgiler emlak kayıt defterine geçirilerek 

emlak komisyoncusunun portföyünü oluŞturacaktır (Birer örneği Kiralık Emlak 

modülünde vardır.). 

Yapılan değerlendirme sonucunda "Hayır" Şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın tamamı "Evet" ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

 
 Emlakta en çok kullanılan reklam araçlarını araştırınız. 

 Müşterinin davranıŞını etkileyen faktörleri araştırınız. 

 Bir emlak komisyoncusuna giderek nasıl kampanya yapıldığı hakkında bilgi 
alınız. 

 En ucuz reklam çeşidini araştırınız. 
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SATILIK EMLAKİ PAZARLAMA 
 

 
İŞletmelerin baŞarılı olmalarında yatan sır, onların, temel pazarlama ilke ve 

anlayıŞına uygun faaliyette bulunmalarıdır. MüŞterileri anlayan, pazarlarını iyi 

tanımlayan ve yüksek kaliteli ürün ve hizmet üretme ile müŞterilerine bunları 

sunmada çalıŞanlarını iyi motive eden emlak komisyoncusu baŞarılı olabilmektedir. 

 

 
Müşteri ile olan ilişkilerinizi güçlendirmeye çalışınız. Bütün amacınız emlak işlemi 

tamamlamak olsun: 

 Önce kendinizi, sonra elinizdeki emlakı tanıtınız. 

 MüŞteri odaklı olunuz; onun dıŞında herhangi bir Şeye odaklanmayınız. 

 Her şey çok basit olsun, insanların kafaları karışmasın. 

Emlakta Pazarlama 

Müşteri ihtiyaçlarını iyi belirleyerek bir ürün geliştirip, belirli bir fiyattan müŞterilere 

etkili bir Şekilde tanıtıp, doğru kanallardan dağıtılabilirse, kolaylıkla satış 

yapabilecektir. 

Emlak komisyoncusu, müşteriyi o kadar iyi tanımalıdır ki, geliŞtirilen hizmetler 

ihtiyaçları ile uyuŞmalı ve kendi kendini satabilmelidir, yani müŞteriler, hizmeti alma 

konusunda peŞinen ikna olmuş olmalıdır. Kendilerine ürün hizmetler sunulduğunda, 

hemen satın alabileceklerdir. 

 

 
Pazarlama kavramı, değişik yaklaşımlara göre şöyle tanımlanabilir: 

Pazarlama: Ürün ve hizmetlerin, üretim kademesinden, müŞteriye doğru akıŞını 

sağlayan faaliyetlerdir. 

Pazarlama: şekil, zaman, yer ve sahiplik faydası sağlayan faaliyetlerdir. 

Pazarlama: Birey ve örgütlerin, ürettikleri ürün ve değerleri, hedef pazarlarda 

baŞkaları ile değiŞimde bulunmak yoluyla, ihtiyaçlarını giderdikleri, toplumsal ve 

yönetimsel faaliyetlerdir. 
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Pazarlama Kavramının Temel Unsurları 
 

 
Pazarlama kavramının 7 temel unsuru olarak Şunlar sayılabilir: 

 

 
 htiyaçlar: İhtiyaç eksiklik hissidir. Buna bağlı olarak hissedilen huzursuzluk 

hâlidir. 

 İstekler: İhtiyaçların, kültür ve kiŞisel özelliklere bağlı olarak aldıkları şekle, 
istek denir. 

 Talep: İsteklerin satın alma gücü ile desteklenmesine talep denir. 

 Hizmetler: Belirli bir ihtiyacı gidermek üzere pazara sunulan ve fayda  

sağlayan her Şeydir. 

 Değişim: Belirli bir değeri, karşılığında başka bir değer teklif etmek 

yoluyla elde etme faaliyetidir. 

 İşlem: İki taraf arasında gerçekleşen değer alışverişidir. 

 Pazar: Bir ürünün fiili ve potansiyel satın alıcılarının  toplamı  ya  da  

değişimin gerçekleştiği yerdir. 

 

 
Pazarlama Yönetimi 

 

 
Pazarlama yönetiminden, genellikle iŞletmenin ürettiği mal ve hizmetleri alacak 

yeterli sayıda müŞteri bulma faaliyetleri anlaşılmaktadır. 

Modern anlamda pazarlama yönetimi; iŞletmenin amaçlarına ulaŞmak için hedef 

pazarlama değiŞimi sağlamak üzere yaptığı analiz, planlama, uygulama ve denetim 

faaliyetleridir. 
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Pazarlama Çevresi Faktörleri 
 

 
İşletmeler, varlıklarını devam ettirebilmek endiŞesi ile kendi çevresini oluşturan 

koşullara aktif ya da pasif uyum sağlama çabasındadırlar. Uyum sağlama 

faaliyetlerini gerçekleştirirken, kontrolleri altında ve kontrolleri dıŞında bulunan bir 

takım faktörler söz konusudur. 

Kontrol altında bulunan faktörler: İşletmelerin, kontrolü altında bulunan ve rekabet 

koŞullarına uyum sağlamak üzere kullandıkları araçlar ya da bileŞenlerdir. Bunlara 

aynı zamanda, pazarlama bileŞenleri de denilmektedir. Başlıca pazarlama bileŞenleri 

ise şunlardır: 

Hizmet: Müşteri ihtiyaç ve isteklerini gidermek üzere, tüketim veya kullanımlarına 

sunulan her Şey üründür. 

Fiyat: İhtiyacı gidermek üzere müŞterilerin, ürün ve hizmetler için ödemeye razı 

oldukları bedeldir. 

Dağıtım: Ürün ve hizmetlerin, onları satın almak istedikleri yerlere ulaŞtırılması 

faaliyetleridir. 

Tutundurma: Ürün ve hizmetlerin tanıtılması ve benimsetilmesi amacıyla 

gerçekleŞtirilen iletişim faaliyetlerinin bütünüdür. 

 

 
Rekabet ortamı içerisinde iŞletmelerin, pazarlama faaliyetlerini gerçekleŞtirirken, 

kendilerini sınırlayan ve aynı zamanda pazar fırsatları doğuran bir takım güçler söz 

konusudur (kontrol edilemeyen dıŞ pazarlama çevresi faktörleri). Bu faktör, mikro ve 

makro çevre Şeklinde iki baŞlık altında incelenebilir. 

 

 
Çevre Faktörleri 

 

 
İşletmenin, hedef pazar bölüm ve/veya bölümlerine sunduğu hizmetin düzeyini 

etkileyen ve onun çevresini oluŞturan faktörlerden meydana gelmektedir. 
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Başlıca çevre faktörleri şunlardır: 
 

 
 Demografik çevre 

 Ekonomik çevre 

 Doğal çevre 

 Teknolojik çevre 

 Sosyal ve kültürel çevre 

 Siyasal ve yasal çevre 

 Beklenmedik olaylar 

 
 

MüŞteri Pazarı ve MüŞteri Davranışları 
 

 
Müşteri, pazarı, ürün ve hizmetleri, kişisel tüketim veya aile tüketimi için satın alan 

tüm kişilerden oluşur.İşletmeler müşteri pazarlarında yer alan kişilerin, yani 

müşterilerin, neyi, ne zaman, hangi koşullarda, niçin ve nasıl talep ettiklerini bilmek 

ister. bunun için, müşterilerin davranışını inceleme gereği vardır. 

Müşteri davranışı: bireylerin, ekonomik değeri olan ürün ve hizmetleri elde etme ve 

kullanmalarıyla doğrudan ilgili etkinlikler ve bunlarla birlikte gerçekleŞen karar 

süresidir. Gerçekte müŞteri davranıŞı, tüketimi değil, müŞterinin satın almaya iliŞkin 

eylem ve kararlarını içerir. 

 

 
Müşterinin Satın Alma Karar Davranışı ve Süreci 

 

 
Müşterinin satın alma karar davranışı, farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Her bir 

davranış, müşterinin o ürün ile ilgili önceki deneyimine ve bilgi düzeyine bağlı olarak 

gerçekleşmektedir. Bu aynı zamanda, ilgili markayı tercih etmesi üzerinde de etkili 

olabilmektedir. 

Müşteri, yoğun satın alma davranışı içerisinde olduğundan, tipik satın alma karar 

sürecinden geçmektedir. satın alma karar süreci aşamaları ise aşağıdaki gibidir: 
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 İhtiyacın hissedilmesi 

 Bilgilenme / araştırma 

 Alternatifleri değerlendirme 

 Satın alma kararı 

Pazar Bölümlendirmesi 
 

 
İşletmelerin ellerindeki kaynak ve olanakları ile bütün bir pazarı hedef olarak seçip 

ilgili pazara, etkin bir şekilde hizmet vermeleri mümkün olamamaktadır. Bunun için 

kendilerine bir ya da birden fazla pazar bölümünü hedef olarak seçmek zorundadırlar. 

Bu ise, ilk önce pazarı iyi tanımlayıp, onu bölümlendirmek ile mümkündür. 

Pazar bölümlendirilmesi, potansiyel pazarı, birbirine benzer özellikler arz eden, 

homojen alt bölümlere ayırma iŞlemidir. Pazar bölümlendirilmesi, belli baŞlı Şu 

değiŞkenlere göre yapılabilmektedir: 

 Coğrafi değiŞkenlikler 

 Demografik değişkenlikler 

 Psikolojik değişkenlikler 

 Davranışsal değişkenlikler 

 
 

İnternetten Pazarlama 
 

 
Profesyonel olarak bir web sayfası oluŞturarak portföy toplayıp, bunları internet 

ortamından pazarlamaktır. 

Böylece daha geniŞ bir kitleye masrafı çok aza indirerek emlakları rahatlıkla 

pazarlama imkânı sağlanır. 

Web sitesinin iyi hazırlanmıŞ olması ve devamlı olarak güncellenmesi pazarlama 

açısından çok önemlidir. Siteye giren muhtemel müŞteriler siteye devamlı girme 

zorunluluğu duyacaklardır. 
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Kampanya Yapma 
 

 
Satışların durgun olduğunda veya rekabetin kızıŞtığı ortamlarda kampanyalar 

düzenleyerek talebi artırmaktır. 

 

 
Kampanya düzenlerken mutlaka ön araştırma yapılmalıdır. Müşterilerin nelere dikkat 

ettikleri, nasıl bir kampanya beklentisinde oldukları araŞtırılmalıdır. 

Bundan sonra kampanyada çalışacak personel seçilmeli ve görev-sorumlulukları 

ayrıntılı olarak kendilerine verilmelidir. 

Kampanyayı medyada yayınlayarak sürece baŞlanmalıdır. Kampanya sırasında 

kampanya iyi gidiyorsa bir sorun yok demektir. Ama sorun varsa kampanya sırasında 

iyileŞtirme yapılmalıdır. 

 

 
Satılık Emlakta Reklam 

 

 
Reklam emlak satışının kalbidir. Doğru reklam vermek için iyi eğitim ve piyasayı 

sürekli olarak test etmek gerekir. Reklam eğitimini anlatmadan önce bilmemiz 

gereken iki önemli kavram, satıŞ ve pazarlamadır. Bu kavramlar, genelde reklâm ile 

karıŞtırılır. 

 

 
Satış bir malın veya servisin bir kişiye ya da kuruma bir bedel karŞılığında 

verilmesidir. Pazarlama bu mal ya da servisin müŞteri adayı bulmak için yapılan 

çalıŞmaların bütünüdür. Pazarlama ile reklam iç içedir; ancak satıŞ ile reklamın 

arasında sanıldığı gibi bir bağ yoktur. Emlak iŞinde kullanılan reklam türlerini ve 

reklâm verirken dikkat edilmesi gereken püf noktaları öğrenmeniz gerekmektidir. 

Unutmayın, verilen reklamlar bedavaya verilmiyor. Eğer reklam vermesini 

bilmiyorsanız, servetinizi kısa sürede kaybedebilirsiniz. Sektörde yeni iseniz ya da 

reklamdan dolayı kâr edemiyorsanız broker'ınızdan, tecrübeli bir emlak 

komisyoncusundan veya reklâm ajansının tavsiyelerniden mutlaka faydalanmalısınız. 
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Emlak iŞinde önemli olan “işlem hacmi” değil “karlılık”tır. Belki çok reklâm 

veriyorsunuz ve ayda 10.000 YTL komisyon cirosu yapıyorsunuz. Ancak 13.000 

YTL‟yi reklama harcıyorsanız, aslında kendinizi kandırıyorsunuz demektir. 

 

 
Satılık Emlak Reklam Türleri 

 

 
Emlakta kullanılabilecek baŞlıca reklâm türleri Şöyledir: 

 Gazete 

 Dergi 

 Tabela 

 AfiŞ /branda 

 Kartvizit 

 Kapı kapı dolaŞma 

 Posta 

 BroŞür 

 İnternet 

 Ağızdan ağıza 

 
 

Gazete 
 

 
Emlak ilanı verildiğinde, en kısa sürede tepki yaratan medya aracının gazete olduğu 

düŞünülmektedir. Ancak bu yanlıŞ bir varsayımdır. Gazete ilanı sadece iyi 

kullanıldığı zaman iŞimize yarar eğer gazete ilanını kullanmasını bilmezsek, bize 

yarardan fazla ziyan verir. Buradan çıkacak sonuç sadece X gazetesinin kullanılması 

gerektiği sonucu değildir. Her gazete farklı bir kesime hitap eder. 
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Dergi  

DERGİ MALİYET VERİM VERİM 

Üst, orta, 

düŞük Üst 

 

Derginin avantajı günün sonunda atılmaması ve gazeteye göre daha uzun süreli 

etkisinin olmasıdır. 

AŞağıdaki tabloya dergi isimlerini yazarak, bunlara verilen reklamın maliyetlerini ve 

verimlerini yazın. 

Tabela 
 

 

Tabelalar, metal yüzeylerin üzerine yazılar yazılarak kullanılan bir medya aracıdır. 

Tabela ıŞıklı, ıŞıksız, ayaklı ve ayaksız olmak üzere dört gruba ayrılır. Her tabela 

türünün kullanım amacı farklıdır. Tabelalar sizin 24 saat ayaklı reklamınızdır. Olması 

gereklidir, ancak yüksek maliyetlerinin olması nedeni ile sadece güçlü ofisler saha 

gücünü artırmak için kullanabilirler. 

 Arsalar üzeri tabela 

Genellikle üzerinde arsanın kaç m² olduğu ve tapu durumu yazısı bulunmaktadır. 

 Ofis üzeri tabelalar 

Emlak ofislerini gösteren tabelalardır. Amaç insanların dikkatini çekmek ve onların 

firma ile iliŞkiye geçmelerini sağlamaktır. 

 Yönlendirme tabelaları 
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Emlak ofislerinin yerlerini ve telefonlarını göstermek için kullanılan, ucunda ok 

bulunan, yarım metrekarelik yönlendirme tabelalarıdır. Yönlendirme tabelalarında 

esas olan, telefon numarasının ve ismin göze çarpıcı olması ve ofisin ne kadar 

mesafede olduğunu göstermesidir. 

 

 
Tabela asılacak yerlerin ilçe belediyesine mi yoksa büyükŞehir belediyesine mi ait 

olduğu tespit edilir ve haritadan koordinat tespiti yapılır. Kroki ile beraber belediyeye 

gidilip dilekçe verilir ve sözleŞme yapılır. Tabela vergileri her sene belediyeler 

tarafında açıklanır. Eğer tabela asılacak yer elektrik direkleri ise TEK ve belediye ile 

ayrı sözleŞme yapılır. IŞıklı yapılması durumunda akŞamları da tabeladan 

faydalanmak mümkündür. 

 

 
Afiş/Branda 

 

 
 MüŞterilerin %20‟si afiŞten gelir. 

 Branda yaptırılırken ebat önemlidir. Büyük bir iŞ merkezine asılacak  

branda ile apartman dairesine asılacak bir brandanın ölçüsünün aynı olması 

mümkün değildir. Çünkü reklamda esas olan dikkat çekmektir. 

 Brandalarda görünecek olan metnin çok net bir Şekilde görünmesi için 

büzülmemesi ve katlanmaması gerekir. O yüzden büyük brandaları desteklemek 

için metal aksam kullanmak durumunda kalabilirsiniz. 

 Brandaların üstünde firma logosu ve afiŞi asan kiŞinin ismi olmalıdır. 

 Afişler genelde daire ve iŞ yerlerinde  camların  içine  yapıŞtırılarak  

kullanılmaktadır. Cama kâğıt afiŞ asarken afiŞin ıŞıktan dolayı görünebilir bir 

Şekilde asılması gerekmektedir. GüneŞ ışığını alan bir afişi rengini 

kaybedebileceği için eskidikten sonra değiŞtirmelisiniz. Camlarda bant izi 

bırakmamaya özen göstermelisiniz. 

 Kâğıt afişi asarken pencereye üst tarafından yapıŞtırmak, afiŞin daha 

sonradan kullanılmasını ve kolay sökülmesini sağlar. 

 Brandaların vergilendirilmesinde  esas  olan  brandanın  m²‟sidir.  

Reklam  vergisi, belediye tarafından yıllık olarak belirlenir. Brandalar belediye 

tarafından mühürlenir. 
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Kartvizit 
 

 
Kartvizit, emlak komisyoncusunun adının, soyadının, telefon numarasının ve iŞ 

unvanının üzerinde yazılı olarak bulunduğu karttır. 

 

 
 Kartvizit dikkat çekmelidir, renkli olmalıdır. Dikkat çekmeyen bir kartvizitin 

pek fazla bir anlamı yoktur. 

 Kartvizitinizi bulunduğunuz  ortamlarda  dağıtın  ancak  buradan  direkt  

müŞteri  gelir diye beklenti içinde olmayınız, iŞinizi yapınız. 

 MüŞterilerinizin size anında ulaŞmasını  istiyorsanız  her  müŞterinize  

mutlaka kartvizitinizi veriniz ve onun aklında kalmayı sağlayınız. 

 Resimli kartvizitlerinize kravatlı ve gülümseyen bir fotoğraf koydurunuz. 

 Resimli kartvizitin amacı müŞterinin aklına geldiğinizde sizin yüzünüzü 
hatırlamasıdır. 

 Kartviziti yanında olmayan kiŞi emlak komisyoncusu olamaz. MüŞterinin 

nereden ne zaman geleceği belli olmaz. 

 Kartvizitinizi firmanın formatına göre ayarlayınız. 

 
 

 Kapı Kapı DolaŞma 
 

 
Bölgenizdeki mal sahipleri ile gidip yüz yüze görüŞmek, yani bedeninizi, dilinizi reklâm 

aracı olarak kullanmak, emlak iŞinde en etkili reklâm yöntemidir. 

 

 
Genelde bu birçok emlak komisyoncusunu korkutsa da bunu, doğru bir Şekilde 

yapabilen emlak komisyoncularının baŞarılı olabilme Şansları daha yüksektir. 
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Posta 
 

 
Pahalı bir reklam yöntemi olsa da doğru kullanıldığında en etkili reklâm 

yöntemlerinden biridir. Ancak bunda esas olan, yanıta göre posta gönderme 

yöntemlerini öğrenmek, hatalı olan postaları kısa zamanda elemektir. 

 

 
Eğer doğru bir Şekilde posta bankası kurabilirseniz ve ulaŞmayan postaları 

sistemden çıkarırsanız, maliyetlerinizi büyük ölçüde düŞürebilirsiniz. Postanızın, 

olabildiğince kiŞisel 

ve duygusal olmasına özen göstermelisiniz. Eğer gönderdiğiniz posta, açılmadan 

direkt çöpe atılıyorsa, paranızı çöpe atıyorsunuz demektir. 

 

 
Postayı gönderirken Şunlara dikkat etmelisiniz: 

 Zarfın üstüne gidecek olan kiŞinin ismini el yazısıyla yazınız. 

 Postanın üzerine dikkat çeken açılmasını sağlayacak bir slogan yazınız. 

 Postanın içinde mutlaka bir tane kartvizitiniz olsun. 

 Postanın ağzını kapalı gönderiniz. 

 İlk defa tanıŞacağınız biri ise mektubu el yazısı olarak gönderiniz. 

 Mektupta kendinizden değil, karŞınızdaki insanlardan bahsediniz. 
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BroŞür 
 

 
Broşür firmanızı, sizi ve verdiğiniz hizmetleri tanıtan bir reklam aracıdır. BroŞürün 

içinde bahsetmeniz gereken noktalar Şunlardır: 

 

 
Kısa bir öz geçmişiniz. Okuduğunuz okullardan, neden emlak sektörünü seçtiğinizden 

ve en önemlisi evli iseniz ailenizden bahsediniz. Çünkü insanlar, kendisi ile aynı 

sorunları olan ve kendi sorunlarını anlayanla çalışmak isterler. 

 

 
 Elinizde bulunan portföylerden 

 ÇalıŞtığınız bölgelerden 

 Bölgede uzman olduğunuzdan 

 MüŞterinin sizle iŞ yapması gerektiğinden 

 Emlak iŞindeki püf noktalardan bahsetmeniz müŞteride bir merak 
uyandıracaktır. 

 Alıcılar için broŞür hazırlamak, eğer çok paranız varsa yapılabilecek bir 

Şeydir, ancak hazırladığınız broŞürler öncelikle bölgenizde oturan mal sahiplerinin 

dikkatini çekmesi esastır. 

 

 
 İnternet 

 

 

İnternet ilanları maliyetinin azlığı ve her geçen gün daha fazla kiŞinin İnternet 

bağlanması ile daha cazip hâle gelmiŞtir. Ancak bilgisayar kullanmasını bilmeyen bir 

kiŞi için bilgisayarı öğrenmek zamanı alacaktır. Bu konuda bilgisayarı bilen kiŞilerden 

yardım alınız: Bilgisayar yanlıŞ kullanıldığı zaman çok zaman alan bir makinedir. 

Kendinize 300 YTL‟lik bir web sayfası yaptırarak işe baŞlayabilirsiniz. www.kişiadı.com 
gibi. 
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 Ağızdan Ağza (Buzz Yöntemi) Reklam 
 

 
Buzz, bir grup insanın, birbirilerine interaktif olarak bir ürün ya da hizmet hakkında 

tanıtım yapmalarına denir. Buzz'ı oluŞturmak demek, buluŞunuzu dinleyicinize 

tohumlamaktır. Denemelerinizi yeteri sayıda, doğru insanlara yaparsanız, sizi 

konuŞan insan grupları oluŞturabilirsiniz. 

 

 
Buzz'ı yaratmak, yani ağızdan ağza yayılmanızı sağlamak size, pazarınızda güç 

kazandırabileceği gibi kaybettirebilir de. Eğer buzz'ı nasıl yönlendireceğinizi bilirseniz, 

baŞarıya ulaŞırsınız. 

 

 
İnsanlar gördükleri reklamlardan çok, etrafındaki etkiden dolayı satın alma iŞlemi 

yaparlar. "Buzz", satıŞta büyük bir rol oynar. 

 

 
Örnek: İstanbul'da yapılmıŞ bir araŞtırmaya göre, hastaların %65'i, çevrelerinin 

tavsiye ettikleri doktoru tercih etmektedirler. 

 

 
SatıŞta, kiŞilerin tek tek etkilenmeleri esastır ve bu sosyal bir süreci gerektirir. Buzz'ı 

yaratmak isteyenler, kiŞiye özel iliŞkinin önemini göz önünde bulundurmalıdır. 

Buzz, görünmez ağlarla yayılır. Burada her ağ bir bağlantıyı, her kiŞi bir noktayı 

temsil eder. Herkes birbiri ile bir Şekilde bağlantılıdır. Her geçen gün yeni bağlar 

kurulduğu gibi, doğal olarak da bu bağlar zamanla yok olmaktadır. Buzz, zaman 

içinde izlediği yolu ve Şeklini değiŞtirecektir. Buzz iŞte bu görünmez ağın içinde 

yayılacaktır. 
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Peki, buzz'ı oluŞtururken nereden baŞlamalı; ağdan mı, noktalardan mı? Noktalara 

yani kiŞilere ulaŞılmalıdır ve kiŞilere ulaŞmak, pazarlamacının günlük görevi 

olmalıdır. Zayıflayan ağları, yeni noktalar ile güçlendiriniz. Buzz'ın daha fazla ilgi 

çekmesi için; 

 Heyecan yaratmak 

 KiŞisel deneyim yaratmak 

 Komplike ürün yaratmak 

 Görsellik yaratmak 

 
 

Ne kadar çok insan ile ilgili iŞ yaparsanız o kadar "Buzz"a ihtiyacınız olacaktır. 

"Buzz", güçlüdür; çünkü insanların genlerine iŞlemiŞtir. Diğer canlıları ele alın. Bir 

karınca, yemeği bulunca tek baŞına yemek yerine, yuvasına taŞır ve diğerlerine 

haber verir. Tek baŞına yemek akılcı olsa da, bunu yaparken, ağızdan ağza yayılan 

reklâm temel ihtiyaç hâline gelecektir. 

 

 
Burada anlamanız gereken; buzz'ı yaratan motivasyonun, insanların konuŞmasına 

neden olmasıdır. Çünkü bu Şekilde ayakta kalacaklarını düŞünürler. Tavsiye verildiği 

gibi de riski düŞünmek için istenen bir Şeydir. Satın alınacak ürünün değeri ne kadar 

artarsa, buzz'ın da önemi o kadar artacaktır. Dikkat etmeniz gereken negatif buzz'dır. 

Bu rakiplerinizin yararına olacaktır. Buzz'ın etkili olması için firma ile ilgili değil 

insanlarla ilgili olması gereklidir. 

 

 
Servisinizden memnun olanların sizin hakkınızda anlattıkları etki çevrenizin 

güçlenmesine neden olacaktır. Çünkü insanlar tanıdıklarından gelen tavsiyeyi daha 

rahat kabul ederler. Hikâyelerin reklamını her fırsatta yapmalısınız. Hikâyelerde 

ünlülere yer verirken neyin dikkatini çektiğinize önem veriniz. 
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Referans yazısı alırken; 

 Referansı veren kiŞinin onayının olması sağlanmalıdır. 

 Hikâye yazılırken arkadaŞtan arkadaŞa yazılıyormuŞ havası olmalıdır. 

 Resimlere yer verilmelidir. 

 A3 formatını kullanınız, bir gazete havasını veriniz. 

 Renkli kâğıt kullanıp dikkat çekiniz. 

 
 

 Buzz (ağızdan ağıza pazarlama) uygulama formu: 
 

 

 Emlak komisyoncusu bir mal mı satıyor yoksa bir servisi mi pazarlıyor? 

 Emlak komisyoncusu müŞteriye dürüstçe direkt olarak nasıl hitap eder? 

 Emlak komisyoncusu olarak "Buzz Noktası" bulmak için düŞünüyor musun? 

 Emlak komisyoncusunun insanların yaŞam Şekline etkisi nedir? 

 Emlak iŞinde "Buzz Ağını" nasıl geliŞtirmeyi düŞünüyorsunuz? 

 Emlak komisyoncusu ürününü satıŞa nasıl hazırlar? 

 Emlak komisyoncusunun hizmeti veya ürünü gözle görülebiliyor mu? 

Daha görünebilir hale gelebilir mi? 

 Emlak  komisyoncusu  müŞterisine  ne  teklif  etmelidir?  Yeni  mi,  

sıradan  bir  Şeyi  mi teklif ediyorsunuz? 

 MüŞteriler servisiniz için ne diyor?  Memnun  müŞteri  hikâyelerini  

müŞterilerinize  veriyor musunuz? 

 MüŞterileriniz referanslarınız hakkında ne diyorlar? 

 OluŞturduğunuz buzz‟ı nasıl takip

ediyorsunuz? Buzz'ı hangi yollardan duyabiliyorsunuz? 

 Çevrenizde sizi aŞağıya  çeken  insanlar  var  mı?  Neden  bu  kiŞilerle  

birlikte oluyorsunuz? 

 Sürekli bir programınız var mı? 

 Buzz'ı nasıl ayakta tutuyorsunuz? 
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Satılık Emlak Reklamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 Tekrarlamanız gereken iki altın kavram 

 
 

Reklam yaparken, emlak sahiplerinin aklında bu iki kavramı, sürekli olarak tekrar 

etmeniz ve bütün medya araçlarında kullanmanız gereklidir. 

 

 
 “Bölgenin uzman emlak komisyoncusuyum”. 

 “Sizin çalıŞmanız gereken emlak komisyoncusuyum”. 

 Reklâm araçlarını alıcılar için minimum kullanınız. 

 
 

Alıcılar için kullanılan medya araçları, zaman içinde emlak komisyoncusunun bütün 

servetini kaybetmesi ile sonuçlanacaktır. Sonuçta gazeteye ilan vermek, kumar 

oynamak gibidir. 

Unutmayın; kumarda sadece kumarhane kazanır onun için her zaman emlak 

sahibinin  aklında imaj yaratmak için çalıŞın. Alıcıları oluŞturmak, emlak sahibini 

bulduktan sonra çok kolaydır. 

 

 
 Medya araçlarını aynı anda kullanınız. 

Medya araçları aynı anda kullanıldığında yüksek verim alınır. MüŞteriye, 
 

 
 Kartınızı veriniz. 

 Sizi tanıması için CV‟nizi veriniz. 

 Web‟de kendinizi tanıtınız. 

 SMS mesajını doğum gününde yollayınız. 
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Hepsini aynı anda yaptığınız zaman karŞınızda bir imaj 

oluŞ eden bir düzen içinde yapınız. 

 

 
İmajın oluŞması için tekrar önemlidir. Tekrarın yapılması, karŞınızdakinin sizi 

öğrenmesi için önemlidir. 

 

 
İnsan beyninin, bir Şeyi ortalama yedi kez tekrar ettikten sonra kalıcı hafızasına attığı 

düŞünülürse, karŞınızdaki kiŞi, yedi kere etkili bir Şekilde dikkatini çekmeniz hâlinde 

sizi hatırlayacaktır. 

Gizlenmeyiniz. 

Hiç bir mal sahibi kafasını kuma sokmuŞ bir emlak komisyoncusu ile iŞ yapmak 

istemez. Sizler medya araçlarını kullanmadan müŞterilere ulaŞamazsınız. Kendinizi 

ve yaptığınız iŞi, tanıŞtığınız herkese anlatınız. Kartınızı veriniz, karŞınızdakinin 

kartını alınız. 

SınıflandırılmıŞ gazete ilanı 

Bölgenize uygun etkili sınıflandırılmıŞ ilanının nasıl verildiğini öğreniniz; istatistik 

tutunuz. Tek ayaküstüne oynamayınız. 

Kendinize reklâmda alternatif yaratınız, bütün bütçenizi broŞür yaptırarak 

harcamayınız, önce piyasanızı test edip ona göre reklam yapınız. 

Anahtar kelimeleri öğreniniz. 

Sempatik meŞe mutfak, keyifli Amerikan banyo, Şirin romantik gibi kelimeler 

müŞterileri çeker. Bayanları çekebilen ilan vermeyi unutmayınız. Mutfak ve banyoyu 

her seferinde vurgulayınız. 

Eğer elinizde uygun fiyatlı yer yok ise 

Eğer emlakı yaratamadıysanız kesinlikle ilan vermeyiniz, ilanı verirken amaç, alıcı 

yaratmak değildir. Kimse size iyilik yapmak size kıyak yapmak için bir Şeyi satın 

almaz. İnsanlar sadece kendi menfaatleri doğrultusunda satın alma iŞlemi yaparlar. 

YanlıŞ fiyatlı ila 
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İlanı verirken, para harcarsınız ve bir tek amacınız vardır; o da telefonlarınızı 

çaldırmak. Çünkü satıŞ olması için insan olması, insan olması için de karŞınızdakinin 

sizi araması gereklidir. 

 

 
Örnek: 50 milyona verilen bir ilanla yaratılan 20 kiŞi mi, yoksa 100 milyona verilen bir 

ilan ile yaratılan 200 kiŞi mi daha ekonomiktir? 

 

 
Burada vurgulanmak istenen, ilanın etkisi (satıŞ gücü) değil, ilanı verdiğiniz zaman 

yapılan arama sayısının önemidir. 

 
 
 
 

TÜR İLAN MALİYETİ AÇIKLAMA 
 
 
 

Süper İlan Az Alıcıları gruplandırırsınız, servet 
kazanırsınız. 

Normal İlan Orta Ortalama emlak komisyoncususunuz. 

Zayıf İlan Yüksek İansınıza sektörde bulunuyorsunuz 
dikkat 

edin.   

Vasat İlan Çok yüksek Servetinizi ıŞık hızı ile bitirirsiniz. 
 

 İlanı verirken dikkat çekiniz 

DİKKAT ÇEKEN SIKICI 

Hayalleriniz Akatlar‟da 40 milyara 

Kadıköy‟de sadece 40 milyar 3+1 

kombili, Son iki gün Bahçe katı daire 
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Ne için kime reklam yaptığınıza dikkat ediniz. 
 

 
Reklamda esas olan kendinizi anlatmanız değildir; karŞınızdaki müŞteriyi anlatmanız 

esastır. Emlak iŞinde doğru reklâm mal sahibine hitap eden reklâmdır. Çünkü reklâm 

ile alıcı yaratmak iŞletmelerin zaman ve para kaybetmelerine neden olacaktır. 

 

 
Örnek: Yerde bulduğunuz tanımadığınız bir firmanın broŞürünü alır mısınız? Tabi ki 

hayır. Peki ya broŞürün üzerinde sizin isminiz yazılı olsaydı! 

Reklâm verirken hazırlıklı olunuz. 
 

 
Reklâm verirken önceden hazırlığınızı yapınız. Ofiste müŞterinizi eğer baŞka bir 

emlak komisyoncusu karŞılarsa, buna üzülmeyiniz. “Emlak içinde alıcıyı kim 

karŞılarsa onun olur. Açık denizde gemi bulmak gibi...” 

 

 
 Satış işinin kaidelerini unutmayınız. 

 

 

 Dikkat çekmek 

 İlgi çekmek 

 Karar verdirmek 

 Harekete geçirmek 

 
 

İnsanların sadece dikkatini çekerseniz, onları harekete geçirme Şansınız olacaktır. 

Reklâmı doğru kesime yapınız. 
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Emlak iŞi “Direkt Yanıta göre Pazarlama” iŞidir. Reklâmınızı baŞarıya ulaŞması için, 

üç ana kavramı doğru bir Şekilde kullanınız. 

 

 
 Liste: Doğru insanlara gidiniz. Sizin müŞteriniz olan kesime  reklâm  

bütçenizi  yönlendiriniz. 

 Teklif: Yaptığınız teklif dikkat çekici ve müŞteriyi sizin servisinizi 

kullanmaya çeksin (copywriting). 

 Grafikler: Emlak iŞi insan iŞidir. Resminizi bütün medyalarda kullanın; siz  

insanların aklında kalabilirseniz baŞarılı olursunuz. 

 

 
Pazarlama/reklâm eğitimi alınız. 

 

 
Bulabildiğinizi pazarlama hakkındaki bütün kitapları okuyun, gidebileceğiniz bütün 

seminerlere katılın. Çünkü medya araçları, ustaca kullanıldığında iŞe yarayacaktır. 

Aksi takdirde hem zamanını, hem de paranızı boŞuna harcarsınız. Doğru reklâmlar 

vermek için; 

 “Copywriting” 

 Pazarlama 

 
 

 
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araŞtırmalar Şunlardır: 

 

 
 Satılacak bir emlakta nasıl bir hazırlık yapıldığını araŞtırınız. 

 Yer gösterme tutanağını internetten araŞtırınız. 

 Bir emlak komisyoncusuna giderek alım-satım ve  komisyon  protokol  

sözleŞmesi edininiz. 

 Emlak komisyoncularından satıŞ tekniklerini araŞtırınız. 
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EMLAK SATIMINI GERÇEKLEŞTİRMEK 
 

 
Portföyünüzü oluŞturdunuz, reklâmınızı yaptınız sıra geldi alıcı ile buluŞarak emlakın 
satıŞına. 

 

 
Alıcıyla GörüŞme 

 

 
Evin iç temizliği yapılır. Sunuma hazır hâle getirilir. Emlak sahibinden onay alınır. 

Evin içinde telefon, masa, sandalye ve broŞür sistemleri kurulur. Gelen müŞterilerin 

bilgileri alınır. 

 

 
Günün bir saatinde emlak ofisinin önünde bir araba durur. Arabadan bir bey ve bir 

bayan iner. Ofise doğru yönelirler ve içeri girerler. 

 

 
İlk iş müŞteriyi ayakta karŞılamak ve buyur etmektir. Öncelikle kendinizi 

tanıtmalısınız. MüŞterinizi tanımalısınız. Hatırlarını sormalı, konuŞurken hareket ve 

tavırlarınızla onlara güven vermelisiniz. İkramda bulunmalısınız(çay, kahve, kola 

gibi). Dileklerini dikkatle dinleyip müŞteri talep formunu düzenletmelisiniz. 

 

 
Gezdirme Planının Tasarlanması 

 

 
Çoğu müŞteri ne istediğini bilmez; ancak ne istemediklerini bilirler. Alıcıların çoğu 

sizin ne tarz bir emlak istediklerini anlamanız için beğenmediği bir-iki evi görmeleri 

gerekir. BaŞka bir deyişle, alacaklarını düŞündüğünüz emlakla kıyaslamak amacıyla, 

birkaç tane fazladan emlak gezdiriniz. Bu size, düŞündüğünüz emlakın onlar için 

doğru emlak olup olmadığına dair bir fikir verecektir. 
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Alıcınızı dinleyiniz; sizin amacınız alıcı neye âŞık, nelerden nefret ediyor, 

öğrenmektir. Bırakın kendisini, çevresini anlatsın. Sizin amacınız, onların "kendilerini 

önemli hissetmeleri"ni sağlamaktır. Eğer alıcınız bu Şekilde hissederse alır. 

 

 
Eğer mümkünse, satıcıyla müŞterilerinizin önünde randevulaŞmayınız. Sonuçta bu 

insanlar hiç tanımadığınız kiŞiler. Belki de sadece yoldan geçiyorlar veya sizi bir ilan 

dolayısıyla aradılar. Satıcıyı aradığınızda, "Sayın X Bey, Şu anda yanımda bugün 

evinizi göstermeyi düŞündüğüm iki kiŞi var" Şeklinde bir konuŞma yaptığınızı var 

sayın. Satıcı ona muhtemel bir alıcı bulduğunuz için değil, sizinle konuŞmak istediği 

bazı problemler olduğu için sevinebilir. 

 

 
Telefon görüŞmelerini yapmak için müŞterilerden ayrılırken Şu Şekilde: "Elimizdeki 

bilgilere göre, size göstermek istediğim çok güzel evler var. İimdi gidip randevuları 

ayarlamam gerekiyor. Yer gösterme tutanağını doldurur musunuz? Sonra beraberce 

evleri görmeye gideriz" denilebilir (Kiralık Emlak modülünde yer gösterme tutanağı 

gösterilmiŞtir). 

 

 
Yer gösterme tutanağı ile ilerde bir anlaŞmazlık doğması halinde komisyon hakkının 

doğması sağlanır. Eğer alıcı ile satıcı kendileri anlaŞırsa. 

 

 
Ofisteki konumunuza göre, gösterim için randevuları ayarlamak ve onları 

sınıflandırmak durumunda kalabilirsiniz. Bu tip durumlar için stratejiler geliŞtirmeye 

çalıŞmalısınız. 

 

 
Gösterme ırası, 

 Önce kendi portföyünüzü(eğer emlak danıŞmanı iseniz) 

 Ofisin portföyünü 

 Franchise ağının portföyünü(eğer franchisee olarak çalıŞılıyorsa) 

 Diğer emlak ofislerinin 

portföylerini gezdiriniz 
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Emlak iŞinde heyecan duymak demek, malın bilgisini iyi bilmek ve bunu etkili bir 

Şekilde karŞınızdakine aktarmaktır. Özellikle bölge hakkında her Şeyi detayı ile 

biliniz. Çok hızlı heyecanlanmayın, alıcınız her Şey kafasında tam olmadan, iŞin 

sonuçlanmasına izin vermeyecektir. Çok hızlı girerseniz, çok hızlı çıkmak zorunda 

kalacaksınız. 

 

 
Emlakin Gösterilmesi 

 

 
Mal sahibi ile görüŞünüz, birdenbire ortaya çıkmayınız. Bütün notlarınızı alınız. 

Arabada sorabildiğiniz kadar soru sorunuz. İŞ bitince yaptığınız hataları çıkartınız. 

 

 
Anahtarları ve portföyün durumunu kontrol ediniz. AnlaŞmasız portföylerin anahtarları 

iki emlak komisyoncusunda birden olabilir. Sokak kapısının anahtarı veya göbeği 

değiŞmiŞ bile olabilir. Fazla vakit kaybetmemek için önceden kontrolünüzü yapınız. 

 

 
Eğer evde kiracı varsa, kiracıdan randevu alınıp gidilen yerlerde yanınıza galoŞ 

alınız; kiracıya saygı gösterirseniz size olan davranıŞı değiŞir. Kiracıdan aldığınız 

randevularınızı, iki kere kontrol ediniz. İptal olan randevularınızı emlak içinde 

bekleyen kiŞilere bildiriniz. Aksi takdirde güven yitirirsiniz. 

 

 
Mümkünse, göstereceğiniz yerleri önceden görünüz. Eğer bilmediğiniz bir yere 

gidiyorsanız yanınıza harita alınız, mutlaka önce haritadan yerine bakınız. Yer tarifini 

ayrıntılı bir Şekilde öğrenmeden, bulurum düşüncesi ile yola çıkmayınız. 

İlk önce elinizdeki "EN İYİ” emlaki müŞteriye gösteriniz. Eğer elinizdeki en iyi yeri 

müŞteriye gezdirirseniz, müşteri sizin onunla iletişime geçtiğinizi düŞünür. 

Emlaka her zaman ilk önce emlak komisyoncusu girer. IŞıkları yakar. İçeriyi kontrol 

eder. Sonra müŞteri girer. Daire gezdirilirken müŞteriyi emlak komisyoncusu 

yönlendirir. 
 
 
 
 

 

http://www.uzemmoreenstitu.com/


Sayfa 247 

 More Payroll Uzaktan Öğretim Hiz. 
www.uzemmoreenstitu.com 

 

 

 

 
 

Evi gezdiriniz, hiçbir zaman yorum yapmayınız, sadece soru sorunuz. Sizin amacınız 

alıcının düŞüncelerini öğrenmek ve kontrolü ele almaktır. SatıŞ demek, aslında soru 

sormaktan baŞka bir Şey değildir. Soru sorarsanız, alıp almayacaklarını öğrenip 

pazarlamaya geri dönünüz. Amacınız, alıcı için sizden satın alma iŞini 

kolaylaŞtırmaktır. Eğer karŞınızdaki bakıcı ise hemen pazarlamaya dönünüz. 

Sihirli sorumuz "Değil mi?" sorularını sorunuz. Dedektif olunuz. Mutfak büyük değil 

mi? Cevap evet ise devam ediniz. Ancak müŞterinin cevabı, "Ben İtalyan tercih 

ederim" ise, bazı ipuçları vermektedir. 

Unutmayın evi gezdirmek bir stratejidir. Hiçbir zaman görmediğiniz bir evi 

göstermeyiniz. Tabii ki siz de yeni gelen evleri anında geziniz. 

Müşteri gezdirmek, satış sürecinde itirazların baŞladığı andır. MüŞterinin itirazlarını 

yenemezseniz yapmanız gereken, pazarlamaya geri dönmek ve aday yaratmaktır. 

Burada yapılan en büyük hata, iŞi duygusal olarak almak ve takip sürecine 

döndürmektir. 

İŞ sonuçlandırması, müŞterinin evet dediği yerde yapılabilir. Gerekirse, duvarların 

üstünde teklifi imzalatabilirsin. Evi gösterirken alıcının satın almalarını isteyin ve 

gerekirse teklifi orada, anında yazın; ofise gidip teklif yazmayı beklemeyiniz. MüŞteri 

satın aldığı Şeyin önünde iken, iŞinizi sonuçlandırınız. Teklifi almak, sizin ev 

gösterirken en önemli amacınızdır. Net olun; teklif sırasında malın yanında olunuz. 

 
 
 
 

Yer Gezdirmede Altın Kurallar 

 Yol boyunca okul, sağlık ocağı, durak yerleri detaylı olarak anlatılmadır. 

 Emlakın dıŞtan gösterilip dıŞ özellikleri sırasıyla anlatılmalıdır. 

 Emlakın iç özelliklerini detaylı bir Şekilde anlatınız. 

 Bir hafta içinde teklif imzalamayanları süreçten çıkarınız. (Alıcıların teklif 

vermeleri gereklidir. Teklif vermeyen bir alıcıyı, neden ne olursa olsun, bırakınız). 

 Sınıflandıracağınız müŞteriyi veya sınıflandırılmak amacıyala sorulan 

sorulara cevap vermeyenleri, kesinlikle gezdirmeyiniz. 

 Ev gezdirmeyenler ev de satamazlar; ev satıŞ Şansınızı artırmak 

istiyorsanız daha çok sayıda ev gezdirmeniz gerekir. 
 
 
 

http://www.uzemmoreenstitu.com/


Sayfa 248 

 More Payroll Uzaktan Öğretim Hiz. 
www.uzemmoreenstitu.com 

 

 

 

 

 Eğer anlaŞmaya varılmıŞsa alım-satım- komisyon protokolünü 

imzalatınız.(AnlaŞma konusunda bir örneği bulunmaktadır.) 

 

 
Anlaşma 

 

 
Emlak komisyonculuğu ile ilgili yasaları, formların nasıl doldurulduğunu bilmek, emlak 

iŞini yapabileceğiniz anlamına gelmemektetir. Pek çok iyi emlak komisyoncusu 

anlaŞtırmayı birçok iŞlem yaptıktan sonra öğrenir. Sizler kuralları öğrendikten sonra, 

pratik, tekrar ve uygulama ile güçlendiriniz. 

 

 
Peki, emlak iŞinde her Şey üzerine anlaŞılabilir mi? Evet, karŞıdakinin durumuna 

göre her Şey üzerine anlaŞılabilir. Ancak bu da her zaman istediğinizi elde 

edeceksiniz anlamına gelmez. Ana teknikleri iyi kullanırsanız, en iyi iŞi çıkartırsınız. 

 

 
Anlaşma Alanları 

 

 
Anlaşma dört alanda geçer: 

 

 
 İnsanlar 

 Taktikler 

 Strateji 

 Zaman 

 
 

Kendinize sorun, eğer anlaŞma oyununun kurallarını sadece karŞınızdaki biliyorsa, 

tahmin edin kim kazanacak? 
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İnsana Dayalı Kurallar 
 

 
İnsanlarla çalıŞırken karŞınızdaki alıcı ya da satıcıya hakaret etmeyiniz. Emlak 

iŞinde size denen hiçbir Şeyi "kiŞisel" almamanız gerekir. Alıcı/satıcı genelde olayları 

kiŞisel alırlar ve profesyonel gibi davranmazlar. Kısa dönemde sertlik, para 

kazandırıyor gibi görünse dahi uzun dönemde geri dönüŞ olmayacaktır. 

 

 
Örnek: Alıcı ile satıcı 5 dakika önce tanıŞmıŞlardır. Alıcı; emlak sahibinin Şartlarının 

uygun olmadığını, emlak sahibi alıcının emlakın değerini kavrayamadığını söyler. 

Alıcı uygun olmadığını belirtir ve masadan kalkarlar (bazen oturmazlar dahi...) 

Anlaştırma sürecinde emlak komisyoncusu iŞini profesyonelce yapmalıdır. Söylenen 

hiçbir Şeyi "kiŞisel" almamalıdır. Kendi sinirinizi karŞı tarafa aktarmak, sadece ona 

daha fazla silah vermek anlamına gelir. 

 

 
Emlak komisyoncusunun "gerçekçi" olması gerekir. Kendi gerçekliğinden taviz 
vermemelidir. 

 

 
Örnek: Kendi oturduğu evi 120.000 YTL olarak hayal eden emlak komisyoncusunun, 

komŞusunun emlakını bu fiyattan alması akılsızlıktır, fiyatı emlak komisyoncusu değil 

piyasa belirler. 80.000 YTL'ye satılması gerekiyorsa satılmalıdır. 

Emlak iŞinde yalnızca kendinize güveniniz. 
 

 
Emlak komisyoncusunun anlaŞtırma iŞinde net olması gereklidir. İüpheli 

davranıŞlardan kaçınmalıdır. Güven duyulmayan kiŞi ile kimse iŞ yapmak istemez. 

Çünkü verebileceği bir Şey olmadığı düŞünülür. 
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Taktiğe Dayalı Kurallar 
 

 
Kişiliğe yönelik saldırıdan -yapmaktan / almaktan- kaçınınız. KiŞiliğinize dönük bir 

saldırıda konuyu değiŞtiriniz. 

Bazen" dengesiz hareket ediniz. "Biraz" deli olduğunuzun bilinmesi avantajdır. Eğer 

biraz "deli" olduğunuzu karŞı taraf düŞünürse, sizi daha fazla itmek ve zorlamak 

istemeyecektir. Sizinle daha kolay bir Şekilde anlaŞmak isteyecektir. 

Arada saf gözükünüz. Sağırı dahi oynayabilirsiniz. Maksat, karŞı tarafın size 

dolambaçlı olarak söylemek istediğini, net olarak söylettirmenizdir. 

 

 
Örnek: 

 

 
Emlak sahibi(S): 123. 000 YTL 'den 120.000 YTL 'e 

verebilirim. Emlak komisyoncusu(E): Efendim, Ne? 

S: 117.000 YTL 'e verebilirim. E: Ne? 

S: En son 115.000‟e veririm. KarıŞmam elime net isterim. E: Duymadım ne? 

S: 115.000 YTL 'den aŞağı inmem, ancak 2 ay oturmama izin verirlerse 112.000 YTL 
veririm. 

 

 
Tabii siz 104.000 YTL'den teklifi çıkartırsınız. Emlak sahibi kızar ve ŞaŞırır. 108.000 

YTL'e anlaŞırsınız, sizin alıcınız da üç aydan önce zaten taŞınmak istemiyordur. 

Her zaman "neden" diye sorunuz. En güçlü silahlarınızdan biri budur. Neden bu 

kadar düŞük teklif ediyorsunuz? Neden sorusu ortamı gerecektir, ancak 

müŞterinizden önemli bilgiler alacaksınız. Motivasyonun nereden kaynaklandığını 

öğreneceksiniz. 

Kararsızlık anında otoriteye danışınız. 
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Örnek: 

Müşteri: Ben bu binanın sağlam olmadığını duydum, ama diğer özellikleri 

tam bana göre, 

 

Emlak komisyoncusu: Bu binanın projesi FB'ye ait sizi onunla görüŞtüreyim... (tabii ki 

otoritenin sizin tezinizi savunması gereklidir). 

Yazıya meydan okuyunuz. Yazılı her Şey "kesin" anlamına gelmez. Eğer yazılı bir 

Şey doğru olsa, gazeteler hep doğruyu söylerdi. Siz gerektiğinde yazılı olan Şeylere 

meydan okuyabiliyor olunuz. 

İyi dinleyiniz. 
 

 
ALICI: "Bu ilk teklif", "İlk denememiz", "Bir de bununla deneyin", "Artık anlaŞalım", 

"Bu ilk ve son teklif", "Bu en iyi teklifimiz", "Kabul et ya da etme". Her birinin aslında 

farklı anlamları vardır. İyi dinleyiniz; karŞı taraf aslında ne diyor onu anlayınız. Buna 

göre davranınız. 

 
 
 
 

Stratejik Kurallar 
 

 
 Her zaman kendinize bir alternatif yaratınız. Bu, kural dengeleme için 

önemlidir. 

 
 

Kendinize çıkıŞ yolu yaratınız. Eğer kendinize alternatif yaratmazsanız, karŞı tarafın 

verdikleri ile yetinmek zorunda kalırsınız. 

Faydacı insanlar .............. AnlaŞılabilir 

 

 
Mükemmeliyetçiler ............ İstediklerinin bedelini sonuna kadar öderler. 
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Her zaman önceden bilgi edininiz, iŞinizi her zaman baŞından kazanın. KarŞı 

tarafın dediklerini anlamanız için alt yapınız sağlam olmalıdır. 

İlk önce çözebileceğiniz durumları ele alınız. Eğer anlaŞmayı durdurursanız 

kaybettiniz demektir. Önemli olan devam etmektir. Yanınıza alınız, en iyi Şekilde 

kullanınız. 

Sonuçlandıramayacağınız tekliflere cevap vermeyiniz. Sizin amacınız, karŞı 

tarafın anlaŞma masasına oturması ve kaporalı yazılı bir teklif vermesidir. Eğer bunu 

alamadıysanız üzerinde anlaŞılacak bir Şey yoktur. AnlaŞırken aceleniz hiçbir zaman 

olmasın. 

Sınırlarınızı önceden belirlemeyiniz. Çünkü sınırlar, iŞinizi yapmanızı 
engelleyecektir. 

Kendinizi iŞinizin içine kilitlemeyiniz; amacınız anlaŞmaktır, sınırlarınızı 

belirlemek değil. Örnek: Burası 80.000 YTL eder; fiyat hayal ürünüdür. Fiyatı 

alıcı verir. 

Ne olursa olsun bazı işler sonuçlanmayacaktır bunu unutmayınız. Eğer bunu 

anlarsanız yapacağınız en yanlıŞ şey bunu anladığınız an anlaŞmaya çalıŞmaya 

devam etmektir. Takip sürecinde hata yapmıŞ olursunuz. 

Örnek: Size sözlü teklif gelirse sonuçlandırmaya çalışmayınız, kapora ve imzasını 
isteyiniz. 

 

 
Zamana Dayalı Kurallar 

 

 
KarŞı tarafın zamanını işe yatırınız. Zaman harcandıkça bu paraya dönecektir. 

 

 
Her zaman "zaman limitli" çalışınız. Örneğin yazarlar, zaman limitli çalıŞmazlarsa 

hiçbir  zaman hikâyelerini yetiŞtiremezler. Eğer bir zaman limitiniz yok ise hiçbir 

zaman, elinizdeki iŞi sonuçlandıramazsınız. Emlak komisyoncusu bazen teklifi bir 

haftalık alır. Bir haftalık teklif çok uzundur. Emlak komisyoncusunun her zaman 

gerçekçi olması lazımdır. Ancak unutmamalıdır ki emlak sahiplerinin çoğu ilk gelen 

teklifi genelde reddederler. 

 

 
Eğer emlak komisyoncusu emlak sahibinden kontra teklif alabilirse, karŞısındakinin  

daha fazla zaman yatırmasına neden olacaktır. 
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DİKKAT : "Ya al, ya git" türünden tehdit teklifleri, insanların düŞündüğünden çok 

daha az iŞe yarayacaktır. Uzun dönem bu tür teklifler size kaybettirecektir. 

 

 
Hızlı hareket ediniz. Evet, karŞı tarafın size zaman yatırmasını istemek akıldır, ancak 

sizin iŞiniz her zaman iŞinizi sonuçlandıracaktır. Eğer emlak iŞinde siz elinizi çabuk 

tutmazsanız "kıvılcım" kendi iŞini kendi yapacaktır. 

 

 
Anlaştırma Teknikleri 

Emlak komisyoncusu, sadece emlakin fiyatı üzerinde anlaŞmaya 

yoğunlaŞmamalıdır; Şartların tümünü göz önünde bulundurmalıdır. Bu Şartlar: 

 Komisyon indirimi 

 
 

Bazı insanlara göre mal ya da alıcı bulmak için % 6 komisyon çok fazladır. 300.000 

YTL bir satıŞta 18.000 YTL büyük bir para olabilir. Alıcının altı aylık maaŞı olabilir. 

Ancak unutmayın; mal sahibi emlakın satıŞı ile ne kadar çok uğraŞırsa, o kadar çok 

para harcıyor demektir. Soğuk piyasalarda, özellikle emlak komisyoncusu kendi 

özelliklerini değil, kendisinin emlak sahibine sağladığı faydaları vurgulamalıdır. 

Kaporanın önemi 

Kapora, alıcının ne kadar ciddi olduğunu gösterir. Amaç, alıcının yazılı olarak iŞin 

sonuçlanmasına kendisini adamasıdır. Emlak komisyoncusu, kapora üzerindeki 

korkusunu aŞması için, alıcıyı psikolojik olarak rahatlatmalı, prosesi(süreç) garanti 

etmelidir. 

Konut kredisi 

Eğer büyük bankalar ile anlaŞamıyorsanız, bir de yerel küçük bankalarla çalıŞınız. 

KiŞisel eŞyalar 

 

 
Bazen alıcı emlak sahibinin kiŞisel eŞyalarını da almak isteyebilir (gömme fırın, 

klima, özel yapım hamak dahi olabilir). Eğer alıcı kiŞisel eŞyaları da istiyorsa, bu 

teklifte belirtilmelidir. Yoksa emlak komisyoncusu aradaki bedeli, cebinden ödemek 

durumunda kalabilir. 
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Unutmayınız; emlak sahibi kesinlikle anlaŞmam diyorsa, bu genelde istediğinizi 

alabilirsiniz demektir. Ancak; bunun için masrafına katlanmak zorundasınız. KiŞisel 

eŞyalarınızın size problem olmasını istemiyorsanız, emlakı gezdirirken eŞyaları 

ortadan kaldırın ya da alıcıya belirtiniz. 

Emlak ekspertiz (uzman incelemesi) 

Bazı kredi kurumları emlake, %70 oranında ve daha düŞüğünü verebilir veya 

ekspertizini daha düŞük gösterebilir. Ancak bunu siz kiŞisel almamalı, iŞinize 

profesyonel olarak bakmalı, ekspertiz için iyi hazırlık yapmalı, ekspere emlakla ilgili 

bütün bilgileri yazılı olarak vermeli ve anlatmalısınız. 

 Fazla masraf 

 
 

Emlak sahiplerini uyarınız. Eğer malın üzerine değerinde %50 üzerinde masraf 

yapılırsa, bu para satıŞta geri toplanmayabilir. AnlaŞma sürecinde masraf 

sıfırlanabilir. 

 

 
Anlaştırma Anayasaları 

1. Karşınızdakine hakaret etmeyin. 

2. YumuŞak olmayın. 

3. Sadece kendinize güvenin. 

4. Yüksek ahlaklı olun. 

5. KiŞisel saldırılardan kaçının. 

6. Deli olabilin ve bilinin 

7. Saf gözükün. 

8. Neden diye sorun. 

9. Otoriteyi sorun. 

10. Yazıya meydan okuyun. 
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11. Dikkatli dinleyin. 

12. Kendinize alternatif yaratın. 

13. Önceden bilgi sahibi olun. 

14. Çözebileceğiniz iŞlere öncelik verin. 

15. Sonuçlandıramayacağınız teklife cevap vermeyin. 

16. Sınırlarınızı önceden belirleyin. 

17. Bazı işler hiçbir zaman sonuçlanmayacak 

18. Diğer tarafın iŞin sonuçlanmasına zaman yaratmasını sağlayın. 

19. Zaman sınırı koyun. 

20. Hızlı hareket etmeyin. 
 

 
Bu yasaları pratik, tekrar ve uygulama ile sürekli geliştiriniz. 

 

 
Alım/Satım Teklifi 

 

 
Teklifi, iŞini profesyonel olarak yapınız,. Tabii ki emlak komisyoncusunun da iŞini tam 

olarak yapabilmesi için yazılı ve büyük kaporalı teklif alması Şarttır. Unutmayınız, 

emlak iŞinde bedava yemek yoktur. Her zaman bir elden verilir diğer elden alınır. 

Bunu unutmayınız. Ne verirseniz onu alırsınız. İstediğiniz Şeyi almak için doğru Şeyi 

vermelisiniz. 

 

 
Teklifi iletirken; 

 Teklifi her zaman alan kiŞi iletir. 

 Teklif yüz yüze iletilir (Her zaman göz teması kurulur). 

 Sadece yazılı ve kaporalı olan teklifler iletilir. 

 Teklif masada iletilir. Emlak sahibi, sağ kola oturtulur. 

 Teklif sunulurken, paraya odaklanılmaz. 
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Teklif alma teknikleri; 
 

 
DURUM 1 

 

 
Emlak sahibi emlakine 125.000 YTL istemektedir. 

 

 
Alıcının 115.000 YTL parası vardır. Daireyi beğenmiŞtir. 

DURUM 2 
 

 
Alıcı belirli bir bölgede emlak almak 

istemektedir. Piyasada istediği türde bir daire 

yoktur. 

MüŞteri temsilcisinin ne yapması gerekir? MüŞteri temsilcisi, alıcıdan kapora almalı 

ve emlak sahibine cayma akçesi ile teklif hazırlamalıdır. Bu Şekilde alıcının iŞlemi 

takip edilir. Alıcı, caydırıcı bir miktarda kapora vermelidir. 

Teklif Alma Prosedürü 

 Emlak komisyoncusu veya müŞteri temsilcisi, teklif alırken alabileceği en  

yüksek kaporayı alır. 

 Kapora ve teklif formunu "Teklif Takip Pano"suna iŞler. 

 Teklifin alınmasından sonra broker‟e haber verir (Eğer franchisee olarak 
çalıŞılıyorsa). 
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Teklif İletme 
 

 
 Emlak komisyoncusu(EK) veya müŞteri temsilcisi(MT) teklif iletmeden 

önce mutlaka birçok kez prova yapar. 

 Teklifi alan kiŞi teklifini iletirken yüz yüze görüŞme yapar. Telefon ile 

teklifi iletmekten kaçınır. Gerekirse Şehirlerarası yolculuk yapılabilir. 

 500 YTL (BeŞyüz Yeni Türk  Lirası)  üzerindeki  kaporaları  emlak  

sahibine  iletirken  paranın nasıl saklanacağına, bulunacağına broker karar verir. 

 AnlaŞmalar imzalatıldıktan son durumu  hakkında  teklifi  alan  müŞteri  

temsilcisi broker‟e haber verir. Burada belirtilen iŞlemler bütün kiralama ve satıŞ 

iŞlemleri için geçerlidir. 

 

 
Cayma(Pey) Akçesi (kapora) 

 

 
Cayma akçesi; tarafları güvenceye almak için alınan paradır. Örnek: 

 

 
Önce Fatih ÖZLER‟den 11 YTL'ye bir kalem satın almak istersiniz. Sizde para, Fatih 

ÖZLER‟de kalem vardır. Önce kalemi Fatih Özler mi verecek, yoksa önce parayı siz 

mi vereceksiniz? İki taraf da birbirini iyi tanımıyor, o zaman ne yapacağız? Bir üçüncü 

Şahıs bulup onun aracılık yapması istenir. Bu üçüncü Şahıs, Kamil KARAGÖNLÜM 

olsun. O sizden parayı alacağına dair bir garanti alır. Fatih ÖZLER‟den de, kalemi 

alacağına dair bir garanti alır ve her iki tarafa da bu iŞlemde aracı olacağına dair bir 

garanti verir. Sizin paranızı Fatih ÖZLER‟, kalemi Kamil KARAGÖNLÜM'e verir. Oda 

size getirir ve iŞlem problemsiz bir Şekilde gerçekleŞmiŞ olur. 

 

 
Örnek: 

Süre 2 hafta, cezai Şart 4.000 YTL, taahhüt 110.000 YTL üzerinden bir anlaŞma 
yapılırsa; 
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Eğer emlak sahibi 110.000 YTL‟ye satmak isterse alıcının yaptığı teklifi değerlendirir, 

gelir kaporasını iki hafta içinde alır ve kendisi ile cayma akçesi düzenlenir. 

 

 
Eğer emlak sahibi kaporayı alır ve belirtilen alıcıya 110.000 YTL'den satmaz ise 

aldığı kaporanın iki mislini caizi Şart olarak geri öder. MüŞteri, cayma akçesini 

verdikten, emlak sahibi onayını aldıktan sonra, belirtilen süre içinde satın alma 

iŞlemini yapmaz ise kaporasını alamaz. 

Mal sahibi, cayma akçesi karŞısında bu üç Şeyi yapabilir: 

 Reddedebilir. 

 Kabul edebilir. 

 Kontra teklif 

yapabilir. Peki, alıcı ne yapar? 

 Tam rakam verebilir. 

 Çok az altında verebilir. 

 Çok düŞük teklifte bulunabilir. 

 
 

Satış 
 

 
Artık emlakin el değiŞtirilmesine gelinmiŞtir. Kapora ve cayma akçesi alınmıŞtır. 

Emlak komisyoncusu satıŞı sonuçlandırarak komisyonunu almak ister. Ve sonra 

devamlı müŞterileri olacak alıcı ve satıcı ile iliŞkilerine rutin bir Şekilde devam eder. 

 

 
Satışı iyi bir şekilde sonuçlandırmak için mutlaka tekrar yapılmalıdır. 
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Satışı Sonuçlandırma 
 

 
Gerçekleştirilen her satışın önemli adımları vardır. Eğer bu adımlardan bir tanesi bile 

eksikse o satışı gerçekleŞtiremezsiniz. Bunlar: 

 

 
MüŞterilerinizin ihtiyaçlarını anlayınız. Eğer neye ihtiyaçları olduğunu anlamazsanız 

satıŞ yapamazsınız. Sizin o komisyona ihtiyacınız var. Onlara kapora veya bir araba 

fiyatı gibi bakamazsınız. Bunu anlarlar. İhtiyaçlarının ne olduğunu anlayabilmeniz için 

onları sınıflandırmanız gerekir. Daha sonra, onların alıcı içgüdülerini kullanarak ve 

yerinde sorular sorarak, mutlu bir Şekilde yeni evlerine yerleŞtirebilirsiniz. 

 

 
Alacaklarına dair ipuçlarının farkına varınız. Vasat bir alıcı, söyledikleriyle değil, 

davranıŞlarıyla evi istediğini size anlatır. 

Müşterilerinizin olumlu geliŞen dürtülerine göre, yatırım yapacakları bir tercih yapınız. 

Eğer sahip olmak isteyeceklerinden emin değilseniz, satıŞı nasıl 

gerçekleŞtireceksiniz? 

Satışı gerçekleŞtiriniz. Bunu yerinde sorular sorarak, onları yönlendirdiğiniz mülkle 

ilgili karar vermelerini sağlayarak yapınız. 

Anlaşmayı imzaladıklarında, "Yuppii!" diyerek satıcıya koŞmayınız. MüŞterilerinizi 

evlerine yerleŞtirmek için bulunduğunuz vaatleri sağlamlaŞtırınız. Size olan güvenleri 

için onlara teŞekkür ediniz. Alıcılar belirlenmiŞ fiyattan daha düŞük fiyat önerirlerse 

satıcıya yeni bir teklif getirebileceğini söyleyiniz. 

 

 
Sizden haber almak için beklemelerini söyleyiniz. Emlak sahibini satıcıyı görmeniz 

için beklemeniz gerektiğini ve bir takım detayları onunla beraber gözden geçirmeniz 

gerektiğini söyleyiniz. MüŞteriler çoğu zaman sonucu öğrenmek için geç saatlere 

kadar beklemeyi dert etmezler. 
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Satış Sonuçlandırma Teknikleri 
 

 
 Farz etme yöntemi 

 
 

Satıcı görüşmenin olumlu sonuçlarını varsaymak suretiyle satışı 

sonuçlandırtmaktır. Karşınızdakini basit bir Şekilde yönlendiriniz: 

 

• Bahçeyi beğendin mi? Evet 

• Odalar yeterince büyük mü? Evet 

• Fiyatı makul mü? Evet 

• Teklif anlaşmasının noktalı yerini onaylar mısınız? 

 Basit yazılı sonuçlandırma 
 

 

Emlak komisyoncusunun her an yanında sonuçlandırma dokümanları bulunmalıdır. 

Sonuçlandırma dokümanlarına, müŞterinin yanında bilgileri not ediniz. Önceden 

hazır  olunuz. MüŞteriniz, dokümanları doldurma nedeninizi sorar ise; "unutmamak 

ve düzenli olmak için" diyebilirsiniz. 

Avantaj- dezavantajları listeleyerek sonuçlandırma 
 

 
Satıcıların en fazla kullanmaları gereken sonuçlandırma türlerinden biridir. Bunu 

müŞterileriniz ev hakkında bir karar verme güçlüğü çektiklerinde kullanınız. Bu 

konuda kullanacağınız cümleler oldukça önemli. Onları kelime kelime öğrenmeniz 

gerekir. Eğer karar vermelerinde yardımcı olma konusunda içten bir arzu 

duyuyorsanız ve bu kelimeleri doğru olarak kullanırsanız, bir teknik kullandığınız belli 

olmasına rağmen iŞe yarayacaktır. 
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İşte cümleler: 
 

 
" Şimdi, yapmak istediğim en son Şey, size yanlıŞ bir karar almanız konusunda ilham 

vermektir. Ancak siz iyi bir karar olduğuna inanırsanız, onu uygulardınız, öyle değil 

mi? Güzel.” 

“Size yardımcı olmamın bir sakıncası var mı? Elimizdeki çizgili kâğıdın tam ortasına 

bir çizgi çekelim. Bir tarafına evin sağladığı avantajları, diğer kısmına da 

dezavantajlarını yazalım. Bitirdiğimizde, doğru kararı vermek için hangi tarafın daha 

fazla olduğuna bakmamız yeter." (Evin olumlu özelliklerinden 6'sını sıralamak yeter. 

Daha sonra, dezavantajları sıralamalarını beklein.) 

 

 
Temiz bir sayfa alıp ortasından ikiye ayırınız. Sol tarafa alım için olumlu Şeyleri, sağ 

tarafa olumsuzları yazıp birbirileri ile karŞılaŞtırınız. En alta bir çizgi çiziniz ve kaç 

tane evet-hayır çıkıyor toplayınız. Kesinlikle durmadan, sonuçlandırma 

dokümanlarına bilgi alınız. Önemli olan diyalogu ayakta tutmak ve olayın mantıklı ve 

basit olduğunu göstermektir. MüŞterinin itiraz etmediği noktaya gelip, sonuçlandırma 

dokümanlarını tamamen doldurup imzasını alınız. 

 Keskin açı sonuçlandırması 

Müşterinizin sorusuna öyle bir soru ile geri dönün ki, sorunuza vereceği cevap, sizi iŞi 

sonuçlandırmanıza taŞısın. 

 

 
Müşteri: Eğer almaya karar verirse 15 Mayıs'a kadar işleriniz biter mi? Düz satıcı: 

Evet, Evet, Evet 

Eğitimli emlak komisyoncusu: Eğer size ayın 15'ini garanti edersem sizden... 
 

 
Eğitimli emlak komisyoncuları kendilerine hep üstün bir soru tekniği geliŞtirirler. 

İampiyonlar düz satıcının beŞ misli satarlar, çünkü sattıkları hakkında firmaların 
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anlatabilirler. İampiyonlar sistemle savaŞmaktansa, onu nasıl daha iyi kullanırlar; 

onun yolunu bulur ve üretkenliklerini artırırlar. 

 

 
 Üstün otorite sonuçlandırması 

 
 

Kendinize liderlik vasıfları edininiz. Çevrenizdeki lider kiŞiyi bulup evin onayını alınız. 

Rekabet ortamı bile olsa müŞterinizin liderin peŞinden gitmesi olasıdır. Lider ile öyle 

bir iliŞki kurun ki iŞiniz düŞtüğü zaman gerekli bilgiyi elde edebiliyor olunuz. 

 

 
 Benzer iŞ sonuçlandırma (hikâyeleme) 

 
 

MüŞterinize benzer olan durumlardan bahsedebilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz ilk 

Şey, hikâyenin doğru olmalısıdır; yalan ortaya çıkınca iŞ bozulur. İkincisi, hikâye sizin 

hakkınızda değil, baŞkasının hakkında olmalıdır ki, inandırıcılığı olsun. 

 

 
Bu durumda, müŞterilerinize kendilerini Şu an içinde bulundukları duruma düŞmüŞ 

baŞka kiŞilerin ne karar verdiğini ve bu kararın onlara ne yarar sağladığını 

açıklayacaksınız. Her yaptığınız satıŞta, neler olduğunu not alınız. Eğer bunu 

yaparsanız, kullanabileceğiniz yeni "benzer durumlar" ortaya çıkacaktır. 

 

 
Henüz satıŞ yapamamıŞ olanlar, "Geçenlerde bu durumda olan baŞka biri hakkında 

bir Şeyler okuyordum" diyerek hikâye anlatabilirsiniz. Bu tip durumlar her zaman 

"Hissetmek- Hissettiler-KarŞılaŞtılar" formülünün üzerine kurulmuŞtur. İu Şekilde 

oluŞur: "Nasıl hissettiğinizi anlıyorum. Diğerleri de o Şekilde hissetmiŞlerdi. 

KarŞılaŞtıkları Şey Şu oldu." 

Burada sizin anlatabileceğiniz bazı hikâyeler var. Eğer karar vermekte acele 

etmiyorlarsa Şunu kullanınız: 
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"Geçen gün kararlarını vermek için beklemek isteyen insanlarla ilgili bir Şey 

okuyordum. Alıcılar evi çok seviyorlar, ama daha karar vermeye hazır 

hissetmiyorlardı. Emlak komisyoncusu onları evlerine gönderdi ve akŞama 

aradıklarında evin satıldığını söylemek zorunda kaldığı için çok üzüldü. Bu evin sizin 

için doğru ev olacağına ve uzun yıllar boyunca ailenizle beraber burada mutlu bir 

Şekilde yaŞayacağınıza inanmasam bu kadar ısrarcı olmazdım." 

 

 
Eğer önerebilecekleri fiyattan daha pahalı bir evi satın almak istiyorlarsa: 

 

 
"Birkaç yıl önce, sizinki gibi genç bir aile buna benzer bir durumla karŞı karŞıya 

kalmıŞtı. Evi satın almak için ayırdıkları para sınırlıydı ve bu miktarla istedikleri kadar 

güzel bir eve sahip olamıyorlardı. Birkaç yıl bekleyip yatırımlarını daha artırarak bir ev 

satın almanın doğru bir karar olup olmadığına bir türlü karar veremiyorlardı. Çok 

Şükür ki, bizim "BaŞarı Yolu" olarak adlandırdığımız bir evi almaya karar verdiler. 

Geçtiğimiz günlerde de onu satarak bekleyip para biriktirerek almak istedikleri ev gibi 

bir ev satın almalarını sağlayacak kadar büyük bir kâr elde ettiler. Kira ödemeyi 

bırakıp kendi istedikleri Şeyi yaptıkları için çok mutluydular. Doğru Şeyi yaptıkları 

konusunda siz de benimle aynı fikirdesiniz, değil mi?" 

 

 
 Susarak sonuçlandırma 

Bir sonuçlandırma sorusu sorduğunuz zaman susunuz. Unutmayınız; ilk kim 

konuŞursa kaybeden o olur. Eğer ilk siz konuŞursanız karŞınızdakine yenik düşmüş 

olursunuz. Ortalama satıcılar, soruya yanıt gelmez ise hemen konuŞurlar. 

İampiyonlar ise bir dakika kadar çok rahat bir Şekilde bekleyebilirler. 

 

 
MüŞterilerinizin tüm itirazlarının üstesinden geldikten ve teklifleri konusunda hemfikir 

olduktan sonra, evi satın almamaları için hiçbir sebep kalmayınca, onaylarını almak 

için anlaŞmayı onlara uzatınız. Bu durumda son sözü söylemek size düŞer. İu 

cümleyi kullanmayı deneyiniz: 
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"Sayın .............. , eğer Şu noktada onayınızı belirtirseniz (imzayı atacakları yeri 
gösterin), sizi 

bu akŞam evinize yerleŞtirmek için elimden geleni yapacağım". Size kapanıŞ ile ilgili 

en önemli Şeyi anlatayım. KapanıŞ konuŞması sırasında sorduğunuz en son 

sorudan sonra susunuz. 

 

 
Bunu sakın unutmayınız: Susun! İlk önce konuŞan kiŞi genellikle evin gelecekteki 

sahibidir. Bir baŞka deyiŞle, bu kritik noktada ilk önce kim konuŞursa, diğerini saf 

dıŞı bırakır. Eğer o anda konuŞan kiŞi siz olursanız, müŞterilerinizin evi satın alma 

konusundaki tüm baskılarını ortadan kaldırmıŞ olursunuz ve elinizde satılmamıŞ bir 

evle öyle kalakalırsınız. 

 

 
Eğer ilk önce onlar konuŞursa, genelde evi satın alacaklardır demektir. Bu gerçekten 

çok önemli! Onaylarını veya izinlerini istediğiniz süre içinde sessiz kalırsanız, sadece 

Şu iki Şeyden birini yaparlar: Evi satın alırlar veya son kez bir Şeye daha itiraz 

ederler. Her ne olursa olsun, siz pratik, alıŞtırma ve prova yaptığınız için bunun da 

üstesinden gelebilirsiniz öyle değil mi? 

 

 
Eğer yine de sessizlik anını bir Şekilde bozmanız gerektiğini düŞünüyorsanız, Şu 

cümleyi kullanınız: "Annem yıllar önce bana sessiz kalmanın kabul etmek olduğunu 

söylemiŞti. Haklı mıydı sizce?" Onlara söylemiŞ olduğunuz Şey size itiraz etmeleri 

için bir ortam yaratmamakla birlikte, ev konusunda anlaŞmaya varmalarını sağlar. 

Bunun ne kadar iŞe yaradığını görünce siz de ŞaŞıracaksınız. 
 

 

Şüneceğim sonuçlandırması 

Ortalama satıcılar bunu duydukları zaman olayı durdururlar. Eğer böyle yaparsanız 

kendinizi vurmuŞ olursunuz. KarŞı taraf; "DüŞünmem gerek" derse, aklında 

cevaplandırılmamıŞ bir soru var demektir; öğrenmeye çalıŞınız. 

 

 
Bu size yapılmıŞ son bir itiraz değildir. Bu sadece onların kararı ertelemek için 

söylemiŞ oldukları bir sözdür. Bunu söylediklerini duyduğunuzda, bunu yapmalarının 

iyi bir Şey olduğu konusunda onlarla aynı fikirde olduğunuzu belirtiniz. 
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Onlarla tartıŞmayın. Siz sadece tekrar düŞünmek istedikleri Şeyin ne olduğunu size 

söylemelerini istiyorsunuz ki bunun üstesinden gelebilesiniz. Bu tekniğin iŞe 

yaramasını sağlayan Şey, yenilgiye uğramıŞ gibi davranmanızdır. Bir baŞka deyiŞle, 

siz iŞinizi iyi yapmamıŞsınızdır veya onlar zaten kararlarını çoktan vermiŞlerdir. 

Kullanmanız gereken anlatım biçimi: 

 

 
"Peki Sayın ....., açıkçası eğer gerçekten evi satın almakla ilgilenmeseydiniz durumu 

tekrar gözden geçirmek için zaman ayırmazdınız, değil mi? Bu kadar ilgili olduğunuza 

göre, evle ilgili dikkatlice düŞünüp taŞınacağınızı varsayabilir miyim? Bana bunu 

sadece benden kurtulmak için söylemiyorsunuz, öyle değil mi? Açıklığa kavuŞturmak 

gerekirse, tekrar düŞünmek istediğiniz Şey nedir? (Burada duraksamayın) Evin yeri 

mi, Bahçe düzenlemesi 

 
 
 
 

mi? Halılar veya perdeler mi? Yoksa para olabilir mi?" Eğer sorunun para olduğunu 

söylerlerse, para dıŞında emin olmadıkları baŞka bir konu var mı diye sorunuz. 

Paranın tek problem olduğundan emin olduğunuz takdirde, sorun yaratan miktarın ne 

kadar olduğunu belirleyiniz ve iŞleme azaltma sonuçlandırması yöntemiyle devam 

ediniz. 
 

 

 

Emlak 120.000 YTL olur, ev 100.000 YTL olur. Aradaki farklı kullanma süresine 

bakınız. 20.000 YTL, 10 sene içinde senede 2000 YTL, günde 8 YTL. Hep aradaki 

farktan bahsediniz. Farkı komik rakamlara getiriniz. 

 

 
SatıŞlarınızın çoğunda karŞılaŞacağınız en büyük sorun paradır. Birçok insan evi 

daha az bir fiyatla almak isteyecektir. Veya aylık yatırımlarını artırmalarına rağmen 

yine de fiyat artıŞından çekinebilirler. Bu yüzden onlara karar vermelerinde yardımcı 

olmalısınız. 

 

 
Alıcı : "Bu fiyat çok fazla." 
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Emlak komisyoncusu: "Sayın...... , çok mu fazla olduğunu düŞünüyorsunuz? En azından 
bir 

Şey beni memnun etti. Eğer evi satın almak istemeseydiniz fiyat konusunda yorum 

yapmazdınız, yanılıyor muyum?" 

 

 
Alıcı: "Evet" 

 

 
Emlak komisyoncusu: "Size ne kadar fazla olduğunu düŞündüğünüzü sorabilir 

miyim?" Alıcı: "5000 YTL " 

 

Emlak komisyoncusu: "Öyleyse bir baŞka deyiŞle, sizi rahatsız eden konu evin sizin 

önereceğiniz fiyattan hemen hemen 5000 YTL daha pahalı olması, bu doğru mu?" 

 

 
Alıcı: "Evet." 

 

 
Emlak komisyoncusu: "Yani Şu anda ev ve sizin aranızdaki tek problem 5000 YTL 

öyle değil mi?" 

 

 
Alıcı: "Evet." 

Emlak komisyoncusu: "Eğer para problem olmasaydı evi satın alır mıydınız?" 
 

 
Alıcı: "Evet." 

 

 
İu anda müŞterilerinizin evi satın almak için ödeyecekleri fiyatı ve ne kadarlık bir 

miktara karŞı çıktıklarını biliyorsunuz. Bu evi satın almamaları için baŞka bir sebep 

yok. Bunu kullanabilmeniz tamamen matematiği iyi bilmenize bağlıdır. Bu kritik bir 

durumdur. Eğer hata 
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yaparsanız yenilgiye uğrarsınız. Bunu gerçekleŞtirmenin yolu, itiraz ettikleri "fazla" 

miktarı aylara, haftalara bölüp azaltarak aslında karŞı çıktıkları miktarın ne kadar 

küçük olduğuna inandırmaktır. 

 

 
Örnek: 

 

 
Emlak komisyoncusu: "Sayın ………., zaman zaman bazı Şeyleri yerli yerine 

oturtamıyoruz ve bence oturtmalıyız. İleri bir adım atmadan önce, bugün gördüğümüz 

evlerden bir tanesini oldukça beğendiniz, öyle değil mi?" 

 

 
Alıcı: "Evet." 

 

 
Emlak komisyoncusu: "Olaya bir de parasal açıdan bakalım. Lütfen bir parça kâğıt 

alarak evle sizin aranızdaki problem olan 5000 YTL‟ yi oraya yazın. Eğer evi satın 

almıŞ olsaydınız, burada 10 yıl yaŞayacağınızı söyleyebilir miydiniz?" 

 

 
Alıcı: "Muhtemelen o kadar yaŞardım." 

 

 
Emlak komisyoncusu: "5000 YTL‟ yi 10'a böler misiniz? Bu yılda 500 YTL yapar, öyle 

değil mi?" 

 

 
Alıcı : "Evet." 

 

 
Emlak komisyoncusu: "Eğer burada yaŞıyor olsaydınız, bu güzel mutfağın ve geniŞ 

oturma odasının tadını çıkarıyor olsaydınız ve 2 hafta evden uzakta bir tatil geçiriyor 

olsaydınız, her yıl evde 50 hafta geçiriyor olurdunuz,doğru mu?" 
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Alıcı: "Evet" 
 

 
Emlak komisyoncusu: "500 YTL'yi 50 haftaya böler misiniz? Sonuç ne çıkıyor?" Alıcı: 

"Hafta baŞına 10 YTL. " 

 

 
Emlak komisyoncusu: "Eğer ailenizle beraber haftanın yedi günü dikkatinizi çeken 

tüm bu konforların tadını çıkarıyor ve bu evde yaŞıyor olsaydınız,10 YTL‟ yi 7 güne 

böldüğümüzde ne elde ederdik?" 

 

 
Alıcı: "1.43 YTL civarında" 

 

 
Emlak Komisyoncusu: "Dürüst olmak gerekirse, ikinizin de sevdiği bu ev için günde 

1.43 YTL ödemeyi görmezden gelmeli miyiz?" 

 

 
EŞlerin devreye girerek, zaten her zaman yapmak istedikleri Şeyi yapıp, sigara 

içmeyi bırakırlarsa evi satın alabileceklerini söyledikleri durumlar olmuŞtur. Çoğu 

zaman, gün bazında gösterdiğiniz fiyatın ne kadar düŞük olduğu konusunda sizinle 

hemfikir olacaklardır. Ancak bu tekniği eğer günlük olarak bu parayı 

ödeyebileceklerse kullanın. Eğer ödeyemeyecek durumdalar ise, zaten onlara bu 

hesaplamayı göstermenin bir önemi yoktur. 

 

 
MüŞterilerinizin sizinle bu konuda aynı fikirde olmalarını sağlayabilirsiniz, ancak yine 

de daha az bir fiyattan evi satın almak isteyebilirler. Eğer emlak sahibinin daha uygun 

bir fiyattan satıp satamayacağını öğrenmek isterlerse Şu Şekilde cevap veriniz: "Bir 

müŞterimin adına asla karar vermemeyi öğrendim. Sadece bana söylenen fiyatı size 

sunabilirim, daha azını müŞterimle görüŞmem gerekiyor". 

 

 
Evi her zaman daha düŞük bir fiyattan satın almak isteyen müŞterileriniz olacaktır. 

Daha sonra yapmanız gereken Şey, asıl fiyatın, müŞterileriniz tarafından 

anlaŞılmasını sağlamaya 
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yardımcı olmak amacıyla eve değer biçmektir. Bu sadece satıcının yararına 

olmaktadır ve her zaman temsil ettiğinizi hatırlamalısınız. İu cümleyi kullanarak alıcıyı 

yerine koyun: "Sizin ve ailenizin bu evde uzun yıllar boyunca mutlu olacağınıza 

inanıyorum. Size sağladığım hizmeti görünce, eminim ki evi satmak istediğinizde beni 

arayacaksınız. TaŞınmak istediğiniz zaman ihtiyacınız olan Şeyleri benim sağlamamı 

ister misiniz?" Tabii ki sizinle hemfikir olacaklardır. Yine de asıl fiyattan daha düŞük 

bir fiyat vermek isterlerse, kabul ediniz. Ne de olsa emlak sahibinin kapora almasını 

sağlama zorunluluğunuz var. Sonra, alıcıyı olası bir karŞı-teklife hazırlayınız. 

 

 
Bu çeŞit bir konuŞma yaparken matematik bilmeniz önemlidir. Kendinize bir iyilik 

yapın ve 3000, 4000, 5000, 6000 ve 7000 YTL için yıllık, haftalık ve günlük miktarları 

hesaplayınız ki, bu tip bir itirazla karŞılaŞtığınızda hazırlıklı olunuz. 

 

 
 Boş kâğıda atılan imzalarla yapılan sonuçlandırmalar 

 
 

AnlaŞmadaki onaylarını almadan önce, her zaman para konusunda bir itirazla 

karŞılaŞmayabilirsiniz. Aslında çoğu zaman, kapanıŞ aŞamaları boŞ bir kâğıda imza 

atmakla baŞlar. Bu tarz bir sonuçlandırma, sorular sorup cevaplarını bir listeye 

yazmaktan baŞka bir Şey değildir. Elinizde beyaz boŞ bir sayfa, kapora makbuzu ve 

alım-satım ve komisyon sözleşmesi var. Buna baŞlamanın yolu bir refleks sorusu 

sormaktır. Kullanmak için en uygun soru, eŞlerin göbek adlarının baŞ harflerini 

sormaktır. Buna düŞünmeden cevap verirler. 

 

 
Eğer sizi durdururlarsa ve "Tüm detayları yerli yerine oturtmuŞ durumdayım". Kalıbını 

kullandıysanız onun yerine "DüŞünmeniz için detayların altını çizeyim" diyebilirsiniz. 

Bu noktada ilginç olan Şey, sizi durdurmayacak olmalarıdır. Eğer sizi 

durdurmuyorlarsa, evi satın almıŞlar demektir. Kalan tek Şey onaylarını anlaŞma 

üzerinde göstermelerini sağlamaktır. 
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 Anlıyorum sonuçlandırması 

 
 

"Sizin nasıl hissettiğinizi biliyorum" ve "Haklısınız birçok insan sizin gibi düŞünmüŞtü" 

deyip sonra yönlendirmek istediğiniz yere, yani sonuçlandırmaya yöneliniz. 

 

 
 Satış sonuçlandırma 

Vasat bir emlak satıcısı, bir satıŞı sona erdirmenin iki tip yolu olduğunu bilir ve 

onlardan birini kullanır. Belki duymuŞsunuzdur. "Evet, ne düŞünüyorsunuz?" 

Şeklinde sorarlar. "Devam edelim mi?" ise en çok kullanılanlardan biridir. Bu, satıŞı 

sonuçlandırmak değildir. Bu sadece tezgâhtarlık yapmaktır; insanlar da bu yüzden bir 

tezgâhtar kadar kazanıyorlar. 

 

 
En baŞarılı satıcıların satıŞlarını 5. denemelerinden sonra gerçekleŞtirdikleri 

görülmüŞtür. Eğer sadece iki tip son söz kullanabiliyorsanız, çok fazla para 

kazanamamanızın nedeni bu olabilir. 

Kapanış için beŞinci giriŞiminizden sonra, son sözünüz çok heyecanlı olduğunuz için 

özür dilemek olmalı. 

Yapmak istediğiniz en son Şey onlara baskı yaptığınızı hissettirmektir. Bu onlara geri 

çekildiğinizi gösterecek ve rahatlamalarını sağlayacaktır. MüŞterilerinizin Şimdiye 

kadar ev hakkında sizinle hemfikir olduğu tüm ayrıcalıkların üzerinden tekrar geçin ve 

Şimdiye kadarki bulgularınızı onlarla paylaŞınız. 

Kendinizi tekrarladığınız için rahatsız hissedebilirsiniz, ama lütfen kapanıŞların ve 

prezantasyonların anlatıma çok benzer Şeyler olduğunu anlamaya çalıŞınız. Burada 

prezantasyonunuz bir bölümü olması gereken üç tane anlatım biçimi yer almaktadır: 
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Onlara söyleyeceğiniz şeyi söyleyiniz. 
 

 
 Söyleyiniz. 

 Onlara söylemiŞ olduğunuz Şeyi tekrar söyleyiniz. 

 
 

Bir başka deyiŞle, tekrarlamanın satıŞ yapma konusunda hayati önemi vardır. 

Satış İşlemleri 
 

 
Sizin amacınız, satıŞ iŞlemini müŞteriye kolaylaŞtırabileceğiniz kadar 

kolaylaŞtırmaktır. Bu listeyi tümüyle okumak değil, gerekli yerleri anlatmanız 

yeterlidir. Bu iŞi siz biliyorsunuz; alıcınızın kafasını karıŞtırmayınız. 

 

 
Satış işlemlerinde alıcı ve satıcı açısından dikkat edilecek hususlar bilinmelidir. 

 

 
Emlak Alımında Alıcı Açısından Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 
Haciz 

 

 
Hacizli olan tapunun devri (alıcı kabul etmeyeceğinden), mümkün değildir. Bu 

durumlarda satıcının, emlak üzerindeki haczi kaldırtması istenmelidir. Bu da 2 Şekilde 

yapılabilir. 

 

 
 Satıcı, haciz iŞleminde borçlu olduğundan, ya icra dosyasına borcun 

tamamını ödeyip "haczin fekki" ne dair yazı alır ya da haciz alacaklısı ile haricen 

anlaŞıp, icradan "haczin fekki" ne dair yazı alır. (Satıcı, ödemeleri kendisi 

yaparak problemi çözer). 

 Emlakın alıcısından alınan peŞinatla haciz miktarı ya dosyaya ödenir, ya 

da  dosya alacaklısı ile haricen anlaŞılır ve haricen ödenip haczin fekkine dair 

yazılar alınır. (Bu 
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durumda yapılan masraflar alıcı tarafından yapıldığından, satıŞ bedelinden 

mahsup edilir.) 

 İpotek 
 

 

İpotekli emlak da, alıcılar açısından problemlidir. Bu sebeple de ipoteğin çözülmesi 

gerekir. Bir emlak üzerindeki ipotek 2 Şekilde olur. 

 

 
 Teminat ipoteği: Bu durumda ipotek belgesinde yazılı rakamın  ödenmesi  

sorunu çözmez. Her halükârda ipotek alacaklısının, ipoteğin fekkine dair imzası 

gerekir. 

 

 
 Bedel ipoteği: Bu durumlarda, ipotek bedelinin,  ipotek  alacaklısına  

ödenmesi ile, ipotek fekki iŞlemi tapudan sağlanmalıdır. Bu hususlarda, yukarıda 

haciz iŞleminde bahsettiğimiz yöntemlerle çözülebilir. 

 

 
Her iki ipotek türünde de alıcı, ipotekli olarak tapuyu devralabilir. Bu durumlarda 

alıcıyı, ileride doğabilecek hukuki sorunlar için uyarmak ve gerekirse durumu bilip 

kabul ettiğine dair elinden yazı almakla iyi niyetli aracı kurum imajı sağlanmıŞ olur. 

 Şerh 

Daha önce satıcı tarafından veya vekilleri tarafından konulan tedbir kararıdır. Eğer 

Şerh varsa alım iŞlemi gerçekleŞtirilemez. SatıŞ vaadi Şerhi, aile konutu Şerhi 

olabilir. Bunların satıcı tarafından kaldırılması gerekir 

 Emlakin Geçmiş Vergi Borcu 

Satıcıdaki makbuzları alıp kontrol etmek ve her ihtimale karŞı da birer fotokopisini 

saklamaktır. 

Emlak Vergisi Yasası‟na göre; satıŞ konusu emlakın, satıldığı yıl ve geçmiŞ yıllara 

ait ödenmemiŞ emlak vergisinin ödenmesinden, alıcı ve satıcı zincirleme olarak 

sorumlu tutulurlar. Emlaki satın alan kiŞi, ödediği geçmiŞ yıl emlak vergilerini faiziyle 

birlikte daha sonra önceki sahibine rücu edebilir. 
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Emlakin tapudaki değeri birkaç açıdan önemlidir. 
 

 
 Gelir vergisi açısından(Vergi Dairesinde Emlak İŞlemleri modülünde 

ayrıntılı olarak anlatılmıştır.) 

 

 
Emlakların, iktisap (edinme) tarihinden itibaren 4 yıl içinde elden çıkarılmasından 

sağlanan kazanç değer artıŞı kazancı‟‟ olarak beyan edilip gelir vergisinin ödenmesi 

gerekiyor. 

Satın aldığı gayrimenkulü 4 yıl içinde elden çıkarmaları söz konusu olanların, emlakın 

maliyet bedeline esas olan, alıŞ bedelini düŞük göstermemelerinde yarar var. Aksi 

halde, 4 yıl içinde satılması sonucu ortaya gerçeğin de üzerinde bir kâr çıkar. 

Harç yönünden 
 

 
 Emlakın gerçek alıŞ bedelinin tapu harcına esas olan tutardan düŞük 

olması hâlinde, gerçek alıŞ bedelinin tapu senedine yazılmasını tapu iŞlemleri 

sırasında talep etmek mümkündür. 

Bu durum özellikle kamu görevlilerini „‟mal beyanı‟‟ yönünde önümüzdeki yıllarda da, 

vergi mükelleflerini de „‟nereden buldun‟‟ sorgulaması yönünden ilgilendiriyor. 

Harcın oranı yönünden 
 

 
 Gayrimenkul alımı sırasında, hem alıcı hem  de  satıcı;  tapu  harcına  

esas  değer üzerinden binde 15 oranında harcı ayrı ayrı öderler. 

 Emlak vergisi beyannamesi (Vergi  Dairesinde  Emlak  İŞlemleri  

modülünde  ayrıntılı  olarak anlatılmıŞtır.) 
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Emlaki alanların o yılın sonuna kadar‟‟ emlak vergisi beyannamesi vermeleri 

gerekiyor. Buna göre örneğin Ocak 2007‟de gayrimenkul alanların en geç 31 Aralık 

2007‟ye kadar emlak vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. Emlak vergisi ise 

izleyen yılda yani 2008‟ den itibaren ödenmeye baŞlanacak. Satıldığı yılın emlak 

vergisini ise satıcı ödeyecektir. 

 

 
EŞe ve Çocuğa Alınan Emlak 

Emlakin eŞ ya da çocuğa alınması ancak ödemesinin aile reisi tarafından yapılması 

halinde ivazsız‟‟ yani karŞılıksız bir intikal söz konusu olur. Bu ise veraset ve intikal 

vergisine tabidir. EŞ ya da çocuğun beyanname verip yüzde 5 – 15 arasında oranı 

değiŞen, veraset ve intikal vergisini ödemeleri gerekir. Ancak aile reisinin eŞe ya da 

çocuğa gayrimenkulün bedelini borç olarak‟‟ vermesi halinde herhangi bir vergileme 

söz konusu olamaz. 
 

 

SatıŞ vaadi sözleŞmesi 

Emlak alım satımları ancak tapu kütüklerinde veya noterler vasıtası ile yapılan 

“Emlak SatıŞ Vaadi ” sözleŞmeleri ile geçerli olur. SatıŞ yapılırken bu tür bir 

sözleŞme yapılmaksızın alınan kapora, sözleŞmeye konulan ceza-i Şart geçersiz 

olup alıcıyı bağlamaz. Dolayısı ile alıcıyı bağlayacak veya vazgeçme durumunda 

yapmıŞ bulunduğu ön ödemenin geri iade edilmesini engelleyecek bir sözleŞme 

yapılması istendiği takdirde ilgili sözleŞmenin mutlaka noterden yapılması 

gerekmektedir. 

 

 
 Emlakin SatıŞında Satıcı Açısından Dikkat Edilecek Noktalar 

 

 

 Emlakin tapudaki SatıŞ değeri 

 
 

2007 yılında satılacak olan emlak için kaça satılacak olursa olsun tapuda „‟asgari bir 

değer‟‟ göstermek gerekiyor. SatıŞ sırasında gayrimenkulün 2006 yılındaki emlak 

vergisine esas değerini asgari yüzde 56 oranında artırmak zorunluluğu var. Örneğin, 

2006 yılındaki emlak vergisi değeri 100 milyar lira olan gayrimenkulü 2007 yılında 

satarken ister ocak ayında ister haziran ya da aralık ayında satılsın, alım satıma esas 

tapu değerini asgari 156 milyar lira 
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göstermek gerekiyor. KuŞkusuz bu değerin üzerinde gösterilmesinde herhangi bir 

sakınca yok. Yani 200 milyar lira da gösterilebilir. Ancak ona göre harç ödenir. 

 

 
 Gayrimenkulün gerçek satış değeri 

Emlakın, gerçek satıŞ değerinin, tapu harcına esas olan değerin altında olması 

halinde gerçek alım satım bedelinin, tapu senedinde ayrıca gösterilmesinin satıcı 

tarafından talep edilmesi gerekiyor. Bu durumda, tapu harcına esas olan tutar 

üzerinden harç alınır, ancak tapu senedinde gerçek satıŞ bedeli yazılır. 

 

 
 Ödenecek harç 

Emlakin satıŞında, hem satıcı hem de alıcı , tapu harcına esas değer üzerinde, binde 

15 oranında harcı ayrı ayrı öderler. 

 

 
 Kazancın gelir vergisi 

Emlakin edinme tarihinden itibaren 4 yıl içinde satılması hâlinde satıŞtan doğan 

kazanç nedeniyle gelir vergisi ödenmesi söz konusu olabilir. Ancak 4 yıllık süre 

geçtikten sonra satılması hâlinde kazancın tutarı ne olursa olsun gelir vergisi 

ödenmez. Satılan gayrimenkul miras ya da hibe yoluyla edinilmiŞse satıŞ bedeli kaç 

milyar lira olursa ve ne zaman satılırsa satılsın, ortaya çıkan kazanç nedeniyle gelir 

vergisi ödenmez. 

 

 
 Şirketlerin emlak satışı 

İirketlerin, aktifinde kayıtlı olan emlakları elden çıkarmaları halinde, beyan edecekleri 

asgari değer, ödeyecekleri harç oranı aynen yukarıda olduğu gibidir. İirketler emlakın 

satıŞı nedeni ile fatura düzenlemek ve ayrıca KDV tahsil etmek zorundadırlar. 

Emlakın satıŞından doğan kazanç da vergiye tabidir. 

Kurumlar vergisi mükellefi olan Şirketler, en az 2 yıldır iŞletmelerinin aktifinde kayıtlı 

olan emlakı sattıklarında, satıŞtan doğan kazancı sermayelerine eklerlerse 
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 Gayrimenkul satıŞ kazancı nedeni ile kurumlar vergisi ödemezler. 

 Tapu harcı ödemezler. 

 SatıŞ iŞlemi de KDV‟ ye tabi tutulmaz. 

 SatıŞın belediyeye bildirilmesi 

 
 

Emlakini satanlar, ilerde emlak vergisine çöp vergisine yönelik bir takiple 

karŞılaŞabilirler. Bunu önlemek için emlakın satıŞını yaptıktan hemen sonra ilgili 

belediyeye bir dilekçe ile durumu bildirmelerinde yarar vardır. 

 
 
 
 

 Emlakini satanların kazanç vergisi 

Gayrimenkulün iktisap (yani edinme) tarihinden itibaren 4 yıl geciktikten sonra 

satılması, örneğin 1996 ya da daha önceki yıllardan edinilen gayrimenkulün satılması 

halinde kaç liraya satılırsa satılsın gelir vergisi ödenmeyecektir. 

 

 
Satılan gayrimenkulün edinme tarihinden itibaren 4 yıl içinde satılması hâlinde ise 

ortaya çıkan kazanç nedeni ile gelir vergisi ödenmesi söz konusu olabilecek. Ancak 

gayrimenkulün miras ya da hibe yoluyla edinildiği durumlarda satıŞ bedeli kaç milyar 

lira olursa olsun gelir vergisi ödenmez. 

 

 
Arsa-Arazi Alım Satım İŞlemleri 

 

 
Bir arazinin imar durumunu bulunduğu bölge, çevresinde göl olup olmadığı, yola olan 

cephesi gibi hususlar belirler. Alınması planlanan arazinin imar durumunu, bağlı 

bulunulan belediyenin imar iŞleri bölümünden veya alacağınız arazi belediye sınırları 

içerisinde değil ise il imar müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz. 
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 Arazinin satın alınma durumu 

Bir arazi alınırken arazinin sahibinin kontrol edilmesi ve arazinin yetkili kiŞilerden 

alınması gereklidir. Ayrıca, alıcı, T.C. vatandaŞı değil ise her yerde arazi alması 

mümkün değildir. Bir araziyi almak için giriŞimde bulunmadan önce alıcının bağlı 

bulunduğu konsolosluğa baŞvurarak Türkiye içerisinde mülk sahibi olup 

olamayacağını ve eğer olabiliyor ise nerelerde mülk sahibi olabileceğini öğrenmesi 

gerekmektedir. 

 

 
NOT: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde devlete ait olmayan tüm araziler tapu 

kütüğüne bağlıdır. Eğer satılmak istenen arazi tapusuz ise, bu durum, arazinin 

aslında devlete ait olduğunun ve teklif eden kiŞinin sadece kullanım hakkına sahip 

olduğunun açık bir göstergesidir. Bu türdeki bir araziyi kanunen satın almak mümkün 

olmayıp, sadece kullanım hakkı devredilir. Kullanım hakkı mutlak bir hak olmayıp, 

kullanım hakkının devralındığı durumlarda alıcının konumu devletin arazisinin 

iŞgalcisi olmaktan öteye gitmez. 

 

 
 Devre Mülk Alım Satım İŞlemleri 

 

 
Eğer satın almak istenilen mülkün tamamı ile kullanımı değil de belirli bir iŞletim 

sistemi içerisinde yılın belirli dönemleri kullanım hakkı verilmekte ise, bu sisteme 

devre mülk adı verilmektedir. 

 

 
Bir devre mülk alınırken dikkat edilmesi gereken devre mülk mü devre tatil mi 

satıldığıdır. Devre mülk alımında mülkün tapusu kiŞinin üzerine geçmekle beraber 

devre tatillerde ilgili binanın belirli bir süre için kullanımı satılmaktadır. 

 

 
Dolayısı ile satın almak istediğiniz tatilin kiŞiye ait bir taŞınmaz olarak mı yoksa 20-

30 yıl gibi uzun ama belirli bir süre ile kısıtlı olarak sunulan tatil hakkı olarak mı 

satıldığının araŞtırılarak durumun öğrenilmesinde büyük faydalar vardır. 
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 Kooperatif Hissesi Alım Satım İŞlemleri 
 

 

Kooperatife üye olurken, kooperatifin bölgesel bir üst birliğe üye olup olmadığına 

bakın. Çünkü bu sistemde geliŞmiŞ bir denetim mekanizması bulunur. 

 

 
Kooperatif arsasının kooperatif adına tapulu ya da tahsis belgeli olup olmadığına 

bakmalısınız. 

Kooperatife ait arsanın imar durumunu inceleyin, imarı yoksa üye olmayınız. 

Bir kooperatife üye olduktan sonra iŞlerin nasıl yürütüldüğünü takip etmek için yılda 

bir yapılan genel kurul toplantılarına düzenli olarak katılınız. 

Kooperatif aidatlarını elden vermek yerine banka hesabına yatırın. Dekontları 
saklayınız. 

Yönetimde bulunan kiŞilerin yakın çevrelerine ucuz devir gibi yollarla çıkar 

sağlayabileceklerini düŞünerek uyanık olmanızda da ayrıca fayda var. 

 

 
Kesin Ödeme Nasıl Sağlanır? 

 

 
SatıŞ iŞlemi imza aŞamasına geldiğinde, imzalama iŞlemi yapılmadan bedel, 

alıcıdan (firma tarafından emanet olarak) nakden alınır. Bu bedeli alırken, alıcı tarafa 

parayı emanet alan kiŞi tarafından (firma güvencesi olarak) senet verilir. Satıcı 

tarafından imza atıldıktan sonra, satıcıya devredilir. Yeni tapu senedi alıcı adına 

düzenlendiğinde bu tapu senedi 

alıcıya verilirken alıcıda bulunan senet iade alınır. 
 

 
Günümüz Şartlarında çoğu kiŞiler üzerlerinde yüklü miktar teŞkil eden parayı 

taŞımak istemezler. Böyle durumlarda alıcı taraf satıŞ bedeli karŞılığını bankadan 

ödemek isteyebilir. 
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Tapu İşlemlerini GerçekleŞtirmek 
 

 

Tapu iŞlemlerinde hazır bulunması gereken evraklar şu Şekildedir: 

 1 adet vesikalık resim 

 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi / aslı ve T.C.kimlik nu‟sı. 

 Satıcı için, 

 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi / aslı ve T.C.kimlik nu‟sı. 

 1 adet vesikalık resim 

 Emlak ile ilgili DASK .belgeleri, 

 İlgili belediyeden alınan temiz belgesi 

 İlgili belediyeden alınan rayiç değer belgesi 

 Emlake ait tapu belgesi 

 
 

Tapu müdürlüğüne gitmeden önce emlak sahibi ve alıcı tüm evraklarını eksiksiz 

olarak emlak komisyoncusuna iletmelidirler. Ortak olarak belirlenen en kısa sürede 

emlak sahibi, emlak Komisyoncusu ve alıcı, tapu müdürlüğünde iŞlemleri 

sonuçlandırmak üzere hazır bulunmalıdırlar. Tapu müdürü ve memurları tarafından 

evraklar incelendikten sonra alıcı gayrimenkulün parasını satıcıya takdim eder ve 

müdürün odasında satıŞ senedini her iki taraf da imzalayarak satıŞ iŞlemini 

gerçekleŞtirirler. 

 

 
Emlak komisyoncusu da görevlerini eksiksiz ve problemsiz yerine getirdikleri için 

yasal olarak belirlenen komisyon oranını alıcı ve satıcıdan tahsil eder. 
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Tapu Devri Sağlandığında Firmanın Pazarlama Hizmeti 
 

 
Tamamlanmış Mıdır? 

 

 
Satış işlemine konu emlakin fiili teslimi, alıcıya yapılana kadar firmanın pazarlama 

iŞlemi tamamlanmamıŞ demektir. Bunu sağlamak için, aŞağıdaki hususlara dikkat 

edilmelidir: 

 

 
 Satıcı, satışa konu emlakta oturuyorsa;  satıcıdan  tahliye  taahhüdü  

muhakkak  alınmalıdır. 

 Satışa konu emlakte, kiracı oturuyorsa; kiracı ile yeni malikin anlaŞması 

sağlanmalı ya da kiracıdan, tahliye taahhüdü alınmalıdır. 

 Eğer, kiracı ile yeni malik (alıcı) anlaşamazlarsa alıcı, her halükarda bir  

hukukçudan yardım almalıdır (Uzun karıŞık bir hukuki prosedürü vardır; her 

olayda değişkendir). 
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