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1. ÖZET 
 

05 Haziran tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TaĢınmaz Ticareti Hakkında 

Yönetmelik, bu sektörde faaliyet gösteren emlak iĢletmeleri ve hizmet alan müĢteriler için yeni 

esaslar getirmiĢtir. 

 
 

ÇalıĢmaların özeti çerçevesinde yönetmeliğe iliĢkin görüĢ ve tavsiyelerimizi ekteki sizlerle 

paylaĢıyoruz. 

 
 

Değerlendirmelerinize sunar iyi çalıĢmalar dileriz. 
 
 
 

Saygılarımla, 
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2. Yetki Belgesine İlişkin Görüşler; 
 

2.1 Taşınmaz Ticaretiyle İştigal Edebilecek Kişiler Ve Yetki Belgesi (Madde 5) 

 
Yetki belgesi, taĢınmaz ticaretiyle iĢtigal edilebilmesi için ticari iĢletmeler ile esnaf ve 

sanatkâr iĢletmeleri adına düzenlenen belgeyi ifade etmektedir. 

2.1.1. “Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve 

sanatkârlar tarafından yapılır” maddesinin genişletilmesine ihtiyaç olduğu 

görülmektedir. 

 

 Bu madde de NACE kodu sınırlaması getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. ĠTO meslek 

grupları içinde sadece 68.31.01 NACE koduna sahip iĢletmelerin Yetki Belgesi 

alabilecekleri ve TaĢınmaz Ticaretine aracılık edebileceklerinin ifade edilmesine 

ihtiyaç vardır. Site yönetimlerinin, apartman yöneticilerinin, kendilerine ait 

gayrimenkulleri kiraya verenleri bu kapsamın dıĢında bırakılması gerekmektedir. 
 

Bu maddenin belirttiğiniz Ģekilde değiĢmesini biz de uygun buluyoruz.  

 
Yönetmeliğin 5. Maddesi, 3. Fıkrasına göre; 

 
2.1.2. “Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir 

işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz ticareti faaliyetinde 

bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenir” 

maddesinde; 

 

 Bu madde de emlak ofislerinde ayrı vergi levhası ve ayrı ticaret odası kaydı ile faaliyet 

gösteren kiĢiler için yetki belgesi verilmeyeceği yorumlanmıĢtır. Buna göre kiĢilerin 

kusurlarından iĢletme sorumlu olacak ve ceza iĢletmeye uygulanacaktır. Bu durumda 

yetki belgelerine alt kodlar getirilecek Ģekilde ve sorumluluğunda da o yetki belgesi 
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alan kiĢiye ait olacağı Ģeklinde bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu gözükmektedir. 

Sonuçta bu kiĢiler ayrı fatura mükellefi olan ayrı iĢletmelerdir. 

 

Bir iĢletmede sadece tek bir yetki belgeli emlak müĢavir olmasını biz de doğru 

bulmamakla birlikte burada Seviye 5, Seviye 4 ayırımı devreye girmeli ; Seviye 

5 belge sahibi (broker/owner) Seviye 4 belge sahibi danıĢmanın yaptığı 

hatadan da sorumlu olmalıdır. Bir baĢka ifadeyle her ikisinin de ayrı ayrı sicili 

olmalı eğer ki Seviye 5 belge sahibi emlakçılık yapıyorsa „‟iĢletme sahibi ve 

emlak danıĢmanı olarak‟‟ iki ayrı sicili de olmalıdır. 

 
 

2.2 İşletmelere Aranan Şartlar (Madde 12) 

 
Yönetmeliğin 12. Maddesi olan ve “ĠĢletmelerde Aranan ġartlar” baĢlığında; 

 
 

2.2.1. “İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) 

bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv 

bölümü bulunması” maddesinde; 

 

 Bu madde de bilgilerin elektronik ortamda tutulması durumunda arĢiv bölümünün 

zorunlu olmadığı anlaĢılmaktadır. Buna iliĢkin ek bir yoruma ihtiyaç duyulabilir. 

 

Güzel bir teklif baĢka sektörlerde ve sektörümüzün dünya ölçeğinde 

araĢtırılmaya değer. Ancak yine de „‟imzalı ve kıymetli evraklar‟‟ açısından 

fiziki arĢivde de saklanması gereken bir takım evraklar olabilir. 

 
 

2.2.2. “Bir işletmede 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki bentlerde 

sayılan şartları taşıyan birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet 

göstermesi halinde, bu maddenin (a) bendinde belirtilen işletme büyüklüğü her 

bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için yüzde yirmi artırılarak uygulanır” 

maddesinde; 

 
 

 Geçici maddeye göre “05 Haziran tarihinde, taĢınmaz ticaretiyle iĢtigal eden, vergi ve 

oda kaydı bulunanlar, bulundukları iĢletmenin adresini değiĢtirmedikleri sürece, bu 

Ģartlardan muaftır” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle mevcut durumdaki 

iĢletmelerde ayrı vergi mükellefi ve oda kaydı bulunanlarda bu Ģart aranmayacağı 

anlaĢılmaktadır. Peki sigortalı olarak çalıĢan personel istihdam eden iĢletmeler için bu 

durum ne Ģekilde yorumlanabilir?  

 

Bizce bu maddedeki vergi mükellefi veya sigortalı danıĢman (Seviye 4 belge 

sahibi danıĢman, hatta bazen bu danıĢman Seviye 5 belge sahibi de olabilir.) 

konusu her firmanın „‟iç hukuk‟‟ meselesi olmalıdır. Burada temel yaklaĢım 

iĢletme sorumlusu Seviye 5 belge sahibi bir kiĢinin „‟Sorumlu Emlak  
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DanıĢmanı‟‟ (broker) olması diğer Seviye 5, Seviye 4 belge sahibi emlak 

danıĢmanlarının olması gereğidir. Bu maddede temel yaklaĢım kayıtsız (vergi 

kaydı, oda kaydı veya/sgk kaydı) personel çalıĢtırmama gereğidir. Ayrıca son 

zamanlarda franchising sistemindeki her ofiste yüzlerce denetimsiz personel 

olma durumu sektörü daha kaotik bir açmaza da götürmektedir. 

 
2.3 İşletmelere Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar (Madde 6 - 1. Fıkra) 

 
Yönetmeliğin 6. Maddesi 1. Fıkrasında “İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için” bazı 

şartlar belirtilmiştir. Buna göre; 

2.3.1. “Meslek odasına kayıtlı olunması” maddesinde; 

 

 2.1.1 maddesinde belirtildiği gibi, bu madde de NACE kodu sınırlaması getirilmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

2.3.2. “Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile 

diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise 

şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı 

mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir” maddesinde; 

 

 Mevcut durumda emlak ofislerinde çalıĢan sigortalı kiĢiler için Mesleki Yeterlilik 

Belgesi zorunlu hale getirilmiĢtir. Lakin zaten yıllardır bu iĢi yapan, Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı kurumlardan eğitim almıĢ olan kiĢilerin hakları ellerinden 

alınmaktadır. 

 Bu madde ile taĢınmaz ticareti yapmak için gerekli olan belgelerden 5580 Sayılı Özel 

Öğretim Kurumları Kanunu‟na bağlı faaliyette bulunan kurumların vermiĢ olduğu 

belgeler de  geçersiz sayılmıĢtır. Oysa bu kurumlardan alınan belgelerin geçerli 

olacağı 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve 09.05.2018 tarihinde 

yayımlanan 7141 sayılı Kanun‟un 12. Maddesi ile 5580 sayılı Kanunun 6 ncı 

maddesine ilave edilen fıkra ile “Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren 

kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen programları baĢarıyla tamamlayanlar 

aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara iliĢkin 

iĢyerlerinde çalıĢabilir ve iĢyeri açabilirler. Bu durumda olan kiĢiler için baĢkaca bir 

meslek belgesi aranmaz.” hükmü eklenmiĢtir. 

 Yasaya bu hükmün eklenmesindeki amaç bu konuda bazı kurum ve kuruluĢlarda 5580 

Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na bağlı kurumlardan alınan kurs bitirme 

belgelerinin kapsamı ve geçerliliği konusundaki tereddütleri gidermek içindir. ġunu 

belirtmek gerekir ki eklenen yasa maddesi ile çok sarih bir Ģekilde görüldüğü gibi 

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟na bağlı kurumlardan alınan kurs bitirme 

belgelerinin iĢyeri açma belgesi olarak kabul edilmektedir. 

 Oysa yayımlanmıĢ olan TaĢınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik yasanın bu hükmünü 

görmemiĢ, adeta hiçe saymıĢtır. Bu nedenle bu madde değiĢtirilerek 5580 Sayılı Özel 

Öğretim Kurumları Kanunu‟na uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

 Sonuç olarak bu maddede “Mesleki yeterlilik belgesi olması Ģartı“ kaldırılarak, 
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sertifika olarak kabul edilecek belgeler arasına “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

yetkilendirilen kurumlardan alınan belgeler” ifadesinin ilave edilmesi hususu önem 

arz etmektedir. 

 

Hukuğun temel prensiplerinden olan normlar hiyerarĢisine göre sırasıyla 

Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge Ģeklindedir. Bu itibarla Özel 

Öğretim Kanunu‟ndaki değiĢiklikler bu yönetmeliğin üstündedir. Ancak bu 

durum da ileriye dönük sorunlara yol açabilecektir. Burada özel öğretim 

kurumlarından alınan belgeyle „‟iĢyerinde çalıĢabilirler‟‟ hükmüne katılmakla 

birlikte „‟iĢyeri açabilirler‟‟ hükmünü sakıncalı ve sakat buluyoruz. Bu itibarla 

Ticaret Bakanlığı, MEB ve MYK arasında üst düzey protokollerle bu sorun 

giderilmelidir. Bizce MEB onaylı özel öğretim kurumları olmalı, müfredatı ile 

MYK Seviye 5 - Seviye 4 müfredatı aynı olmalı, sınavı bir akreditasyon 

kurumu (Ģimdiki gibi) yapmalıdır. Ancak bu sorunun sadece yönetmelikle 

düzenlenebileceğini düĢünmek yanlıĢ olur. 

 
 

2.4 İşletmelere Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar (Madde 6 - 2. Fıkra) 

 
Yönetmeliğin 6. Maddesinde “İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için” bazı şartlar 

belirtilmiştir. Buna göre 2. fıkrada; 

 

2.4.1. “Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu 

eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini 

alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya 

Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili 

kurum ve kuruluşlar tarafından verilir” 

 

 Burada da Bakanlık taĢınmaz ticareti yapacak kiĢilere mesleki eğitim Ģartı getirmiĢ ve 

bunu belirlemek için usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğunu belirtmiĢtir. 

Mesleki eğitimi verecek kurumları sayarken de mesleki yeterlilik belgesi veren 

kurumlar da belirtilmiĢtir. 

 Mesleki eğitimin belirlenmesinde yetkili olan bakanlık Milli Eğitim Bakanlığıdır. Bu 

yetki 1937 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı‟na verilmiĢtir. 

Özel öğretim ve yaygın eğitim faaliyetlerini belirleme yetkisi gene Milli Eğitim 

Bakanlığı‟na aittir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟nın eğitim ve eğitimde usul ve esasları 

belirleme yetkisi olmamasına rağmen bu yönetmelik ile bu bakanlığın yetkili bakanlık 

olarak verilmesi ilgili kanunlara uygun değildir. 

 Eğitim verecek kurumlar arasında mesleki yeterlilik belgesi veren kurumların 

bulunması 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu 1. Maddesine aykırı olup bu kanun 

hükmü gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi kurumlarının amacının sadece 

sertifikalandırma yapmak olup görevleri arasında mesleki eğitim faaliyetleri 

bulunmamaktadır. 

 Sonuç olarak bu maddede, mesleki eğitim verecek kurumlar arasına Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumların ilave edilmesi, mesleki yeterlilik 
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belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluĢlar ibaresinin bu fıkradan çıkarılması hususu 

önem arz etmektedir. 

 

Bizce de 1937 sayılı Türkiye Cumhuriyeti‟nin en temel yasalarından biri olan 

„‟Milli Eğitim Temel Kanunu‟‟ esas alınmalıdır. Burada eğitim ; „‟Üniversiteler, 

bakanlık ve yetkilendirdiği Tobb veya Tesk‟e bağlı „‟ilgili‟‟ meslek kuruluĢları ile 

özel öğretim kurumları tarafından verilmelidir.‟‟ Benzeri bir düzenleme 

yapılmalıdır.  

 

 

2.5 Yetki belgesinin yenilenmesi (Madde 8) 

 
Yönetmeliğin 8. Maddesi Yetki Belgesini Yenilenmesi Hususu hakkındadır. Buna göre 2. 

fıkrada; 

2.5.1. “Yetki belgesinin yenilenmesinde 7 nci maddede belirtilen usul ve esaslar 

uygulanır. Ticaret unvanının veya işletme adının değişmesi gibi nedenlerle yetki 

belgesinin yenilenmesi durumunda değişikliğin belgelendirilmesi yeterlidir” 

maddesinde; 

 Belgelerin yenilenmesi ve verilmesinde, meslek ve ticaret odaları ile bir 

entegrasyonun gerekliliği görülmektedir. 

 

Bu maddenin belirttiğiniz Ģekilde değiĢmesini biz de uygun buluyoruz. 

 

2.6 Yetki belgesinin askıya alınması ve iptali (Madde 9) 

 
Yönetmeliğin 9. Maddesi Yetki belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkindir. Buna göre; 

2.6.1. “Yetki belgesinin verilmesinde aranan şartlardan en az birini taşımadığı bildirim 

üzerine veya resen il müdürlüğünce tespit edilen işletmenin şartlarını 6 ncı 

maddeye uygun hale getirmesinin mümkün olmadığı durumlarda yetki belgesi 

aynı gün iptal edilir. Diğer durumlarda, şartların 6 ncı maddeye uygun hale 

getirilmesi için işletmeye bildirim veya tespit tarihinden itibaren otuz gün süre 

verilir. Yetki belgesi bu süre boyunca askıya alınır.” maddesinde; 

 

 Bu konuda meslek odaları ve ticaret odalarına da yetki verilmesi önemlidir. Ticaret Ġl 

Müdürlüklerinin tespit iĢlemi dıĢında, “Ġhbar Hattı” kurulmalı, gelen baĢvurular 

konusunda çalıĢmalar yapılarak Ticaret Müdürlüklerine bildirimler daha sağlıklı hale 

getirilmelidir. Bu “Ġhbar Hattı” sistemini ise Ticaret Odaları veya Emlak Odaları 

kurabilir.  

 

Bu madde ile ilgili tümüyle aynı olmamakla birlikte bizim de benzer bir 

düĢüncemiz var, bakanlığa arz ettiğimiz teklifte detayları belirtilmiĢtir, sizlerle 

buradaki fikirlerimizi belirttiğimiz belgeye size iade ederken beraberinde 

göndereceğiz.   

 
2.6.2. “Askı süresi içinde şartlarını 6 ncı maddeye uygun hale getiren işletmenin yetki 
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belgesi bu durumun tespit edildiği tarihte askıdan indirilir. Şartlarını 6 ncı 

maddeye uygun hale getirmeyen işletmenin yetki belgesi bu durumun il 

müdürlüğünce tespit edildiği tarihte iptal edilir” maddesine göre; 

 

 Ġptal edilen yetki belgeleri meslek odaları ve ticaret odalarına da bildirilir Ģeklinde bir 

kontrol mekanizması kurulmalıdır. Bu Ģeklide, esnaf ve ticaret odaları üyelerinin 

durumlarını daha net bir Ģekilde takip edilebilir. 

 

3. Taşınmaz Ticaretinde Uyulacak İlke Ve Kurallara İlişkin Görüşler (14. Madde) 

 
Yönetmeliğin bu maddesinde, TaĢınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar ele alınmıĢtır. 

14. Maddenin fıkralarından; 
 

 “Aldığı her teklifi ve karşı teklifi, hizmet verdiği kişilere doğru ve objektif bir şekilde 

en kısa sürede sunar”

 Bu maddeden teklif mektubunun yazılı olması gerektiği yorumu çıkarılmaktadır. 

Bunun için ayrıca yurtdıĢında olanlar için elektronik ortamda gönderilebileceği 

hususu ilave edilebilmesi önemli bir avantaj sağlayacaktır.



Bu madde ile ilgili teklifiniz bizim için de uygundur. 

 
 “Taşınmazın satılması veya kiralanması ya da satış veya kiralamadan vazgeçilmesi 

yahut yetkilendirme sözleşmesinin feshedilmesi durumunda fesih tarihini izleyen 

ilk iş günü içinde reklam ve ilan faaliyetine son verir”

 
 Bazı bölgelerde var olan afiĢlerin kaldırılması, hele cam giydirme Ģeklinde yapılan 

reklamları pazarlama faaliyetlerinin sonlandırılmasında daha geniĢ bir süreye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Buradaki sürenin 5 iĢ günü içinde olarak değiĢtirilmesi daha uygun bir 

zaman olarak düĢünülmektedir.



Bu madde ile ilgili teklifiniz bizim için de uygundur. 

 “Taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik yazılı ya da görsel tüm ilan ve 

reklamlarında; satış veya kiralama koşulları gibi konularda yetkilendirme 

sözleşmesine ve iş sahibinin isteklerine uygun hareket eder”

 
 Bu madde bu fıkrada yer alan hukuka aykırılık, müĢterilerin alım satım ve kiralama 

tercihlerini etkileyecek nitelikte, yasa dıĢı olan ve etik olmayanlar dıĢında ilavesi ile 

açılmalıdır. Mal sahiplerinin tamamen isteği doğrultusunda hareket etmek adil ve 

dürüst davranmaya etki etmemelidir.

 
 Bu bölümde ayrıca ĠĢ Sahibine de çeĢitli sorumluluklar getirilmelidir. Örneğin 

taĢınmazın tam ve eksiksiz olarak gösterilmesini sağlamalıdır. Çünkü gizlediği ve bilgi 

vermekten kaçındığı bir husus, emlak iĢletmesine mal edilebilir. Örneğin, bina için 

Riskli Yapı Tespit baĢvurusunda bulunulmuĢ, lakin emlak iĢletmesinin haberi yok. 
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SatıĢtan veya kiralamadan sonra da yıkım kararı veriliyor.

 
 Ayrıca kiracılı gayrimenkullerde de, kiracının emlak firmasının içeri sokmadığı 

hususlar söz konusu olabiliyor. KMK çerçevesinde belki de yapılabilecek bir 

düzenleme ile, pazarlama amacı ile taĢınmazın gösterilmesine müsaade edilmelidir.



Bu konuda bizim de itirazlarımız var. Tümüyle aynı olmamakla birlikte 

benzerlikler var ; sizlerle paylaĢacağız. 

 
 “Elektronik ortamda yapılanlar dahil olmak üzere taşınmazın satılması veya 

kiralanmasına yönelik ilan ve reklamlarında, adres ve tapu bilgileri hariç olmak 

üzere 15 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler ile iletişim 

bilgisine ve yetki belgesi numarasına kolay okunabilir şekilde yer verir”

 
 Bu madde mevcuttaki kullanılan portallarda dahi henüz mümkün değildir. Örneğin 

internet sitesinde ilan yayınlarken, toplu taĢıma araçlarının duraklarına yaklaĢık 

mesafe, sosyal alanlara yaklaĢık mesafesi, Oda, salon, banyo, tuvalet ve balkon sayısı 

ile bunların net büyüklükleri; blok, kat ve her bir kattaki daire sayısı; Araziler için 

hisse, emsal ve öngörülen bina yüksekliği gibi bilgilerin takibi ve girilmesi çok zor bir 

iĢlemdir. Bunun daha pratik bir Ģekilde çözülmesi gerekmektedir.



 Bu madde ile ilgili teklifiniz bizim için de uygundur. 

 
 Her bir yetkilendirme sözleşmesi için fiziksel olarak veya elektronik ortamda dosya 

oluşturur. Yetkilendirme sözleşmesini ve bu sözleşme çerçevesinde verilen 

hizmetler kapsamında düzenlenen belgeleri dosyasında en az beş yıl süreyle saklar.

 

 Bu madde için emlak ofislerinin bir CRM sistemi kullanmalarına yada TaĢınmaz 

Ticareti Bilgi Sisteminin buna altyapı oluĢturan hale getirilmesi önemlidir.

 
 

 14. Maddenin, bu fıkrasındaki maddelere bir yıl içinde 3 kez aykırılık durumunda 

ise, iki yıl yetki verilmeyeceği ifade edilmektedir.
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 Bu durumda maddelerin biraz daha uygulanabilir hale getirilmesi büyük önem 

arz etmektedir. 

 

4. Mesleki Yeterlilik Belgesine İlişkin Görüşler (10. Madde) 

 
Yönetmeliğin bu maddesinde, ĠĢletmede pazarlama ve satıĢ personeli olarak görev alacak 

kiĢilere iliĢkin belgelendirme düzenlemeleri yapılmıĢtır. Buna göre; 

4.1 “İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak 

danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı 

mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir” 

 Mevcut durumda emlak ofislerinde çalıĢan sigortalı kiĢiler için Mesleki Yeterlilik 

Belgesi zorunlu hale getirilmiĢtir. Lakin zaten yıllardır bu iĢi yapan, Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı kurumlardan eğitim almıĢ olan kiĢilerin hakları ellerinden 

alınmaktadır. 

 

 Gene, ĠĢletmelerde pazarlama ve satıĢ personeli olarak çalıĢtırılan kiĢilerin mesleki 

yeterlilik belgesine sahip olma Ģartı aynı Ģekilde aynı Ģekilde “5580 Sayılı Özel 

Öğretim Kurumları Kanunu ve 09.05.2018 tarihinde yayımlanan 7141 sayılı Kanun‟un 
12. Maddesi ile 5580 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine ilave edilen fıkra ile “Bu Kanun 

kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen programları 

başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları 

programlara ilişkin işyerlerinde çalışabilir ve işyeri açabilirler. Bu durumda olan 

kişiler için başkaca bir meslek belgesi aranmaz.” hükmüne aykırıdır. 

 

 Örneğin burada daha önce sigorta düzenlemesinde olduğu gibi 1 -2 yıl emlak 

konusunda bir iĢletmede sigortalı olarak çalıĢtı ise, MYK‟ya ihtiyaç duyulmayabilir. 

 

 Sonuç olarak bu madde , iĢletmede pazarlama ve satıĢ personeli olarak çalıĢtırılan 

kiĢilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taĢınmaz ticareti ile ilgili 

alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dıĢındaki öğretim kurumlarından 

mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından yetkilendirilen kurumlardan alınan belge Ģartı aranmaz Ģeklinde 

düzenlenmesi hususu önem arz etmektedir. 

 

4.2 “6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama 

ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim 

kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen 

yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik 

belgesi şartı aranmaz” 

 

 Bu bölümde açıklamalı bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Özellikle 2 Yıllık Emlak ve 

Emlak Yönetimi bölümleri belirtilmelidir. Ayrıca bazı üniversitelerde yüksek lisans 

programları yer almaktadır. Ankara Üniversitesinde “Gayrimenkul GeliĢtirme”, 

Ġstanbul Ticaret Üniversitesinde “Gayrimenkul GeliĢtirme, Kentsel DönüĢüm ve 
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Planlama” gibi bölümler bulunmaktadır. Bunların listelenmesi büyük önem arz 

etmektedir. 

5. Taşınmaz Ticaretine Konu Hizmetlere İlişkin Görüşler (13. Madde) 
 

Yönetmeliğin bu maddesinde, TaĢınmaz ticaretiyle iĢtigal edenlerin hangi konularda hizmet 

verebileceği hakkında düzenleme yapılmıĢtır. Buna göre; 

5.1 “Alım satım ve kiralamaya konu taşınmazla ilgili inceleme, araştırma ve raporlama 

yapmak”, “Taşınmazın rayiç satış veya kira bedeli hakkında iş sahibine bilgi vermek”, 

“Tapu işlemlerine aracılık etmek”, “Alıcı veya kiracı ile sözleşme yapmak, kira bedeli 

ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, taşınmazın tamiri, bakımı ve onarımı 

gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreç hakkında iş sahibini 

bilgilendirmek” gibi hizmetler tanımlanmıştır, 

 
 

 Borçlar kanunu 521. Maddeye göre, “Emlakçılık sözleĢmesinde emlak firmasının 

yapacağı giderlerin kendisine ödeneceği kararlaĢtırılmıĢsa, emlak faaliyeti 

sözleĢmenin kurulmasıyla sonuçlanmamıĢ olsa bile giderleri ödenir” maddesine 

istinaden de ek pazarlama bütçeleri talep edilebileceği yorumlanmaktadır. 

 

Bu maddeye bizim itirazımız var. Ancak bizim itirazımız ; „‟Kira bedellerinin 

ödenmesini, abonelik iĢlemlerini takip etmek, taĢınmazın tamir – bakım onarım 

gibi hizmetlerinin verilmesini sağlamak emlak firmasının görevleri arasındadır.‟‟ 

ibarelerinedir. Çünkü bu hizmetler ya bir hizmet bedeli karĢılığında yapılmalı, ya 

da müĢteriye jest Ģeklinde olmalıdır. Bir zorunluluk içermemelidir. 

 

6. Yetkilendirme Sözleşmesine İlişkin Görüşler (15. Madde) 
 

Yönetmeliğin bu maddesinde, iĢ sahibi ile iĢletme arasında yazılı şekilde yapılan 

yetkilendirme sözleĢmesine iliĢkin hükümler bulunmaktadır. 
 

 Bu sözleĢmenin yazılı Ģekilde yapılmasının ZORUNLU OLDUĞU ayrıca ifade 

edilmelidir. Durumun keyfi uygulamaya bırakılması sektörde önemli bir açığa neden 

olacak, yetkilendirme sözleĢmesi olmadan çalıĢma yapılacağı yorumlanabilecektir. 

Ayrıca Yetkilendirme SözleĢmesi için mümkünse Bakanlık tarafından bir Ģablon 

oluĢturulmasında büyük bir ihtiyaç vardır.  

 

Borçlar Kanunu‟nun mesleğimizle ilgili amir hükmünde „‟yazılı belge‟‟ zorunluluğu 

vardır. Bakanlık tarafından bir Ģablon oluĢturulması „‟bir tavsiye‟‟ niteliğinde iyi de 

olur ancak zorunlu olmamalıdır. Zorunlu olursa Anayasa ve Borçlar Kanunu‟nda 

açıkça belirtilen akit serbestisi (sözleĢme özgürlüğü) prensibine ters düĢer ve batıl 

olur. 
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6.1 “Yetkilendirme sözleşmesinde alım satım ve kiralamalarla ilgili asgari olarak aşağıdaki 

bilgilere yer verilir” maddesi hakkında; 

 

 Bu madde emlak ofisleri tarafından kullanılamaz bir boyutta geniĢletilmiĢtir. Bir yetki 

belgesinin alınması için doldurulması gereken bu bilgilerin bazıları pratikte bile 

mümkün değildir. Örneğin, duraklara mesafeler, sosyal alanlara mesafeler gibi 

hususlar yönetmelikte yakın civarındaki kamu ve sosyal donatı alanları Ģeklinde 

düzenlenmelidir. 

 Ayrıca gene imar durumu gibi hususlar bazı belediyelerin e-imar menülerinden tespit 

edilebilirken bazı belediyelerde bu bilgilere ulaĢılamamaktadır. 

 Günümüzde tapu senedine bakarak dairenin yaĢı, büyüklüğü gibi bilgilere bile 

ulaĢılamıyorken, bu bilgilerin mal sahibinin beyanına göre bildiren emlak 

iĢletmelerinin ceza-i müeyyide tabi olması riski bulunmaktadır. 

 Bu maddelerde ivedi olarak sadeleĢtirmeler yapılmalı, doldurulabilir ve uygulanabilir 

örnekler verilmelidir. Ayrıca taĢınmaz türlerine göre bir sınıflandırma da 

uygulanabilir. Ġlanların harita üzerinden iğnelenmesi yeterli kabul edilebilir. 

 Üzerinde ipotek, haciz ve benzeri kısıtlamaların bulunup bulunmadığı gibi bilgiler 

içinde meslek ve Ticaret Odaları ile WebTAPU sistemi arasında, Yetki Belgesi Verilen 

iĢletmelerin seçilebileceği bir liste yapılmalı. 

 
6.2 “Kararlaştırılması halinde ve oran veya tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak 

koşuluyla iş sahibi veya işletmenin sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma 

parası ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza 

koşulu ile tarafların diğer mali ve hukuki sorumlulukları” 

 

 Borçlar Kanunu 512. Maddesine göre, “Uygun olmayan zamanda sözleĢmeyi sona 

erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür” maddesine 

istinaden, hizmet bedelinin tümünün cezai madde olarak yazılabileceği 

yorumlanmaktadır. 

 

Bu yönetmeliğin çok yerinde olduğu gibi yasalarla belirtilen amir hükümler bir kere 

daha yok sayılmıĢtır. SözleĢmelerde cezai Ģartlar da ilgili yasa hükümleri 

çerçevesi dahilinde belirlenir, uygunluklarını da bir uyuĢmazlık ilgili mahkemeler 

belirler. 

 
6.3 “Üç ayı aşmamak üzere sözleşmenin süresi ve sözleşme süresi içinde taraflardan birinin 

yazılı bildirimde bulunmaması halinde sürenin sözleşme süresi kadar uzayacağı 

hususu”na ilişkin ise; 
 

 Bazı ticari gayrimenkullerin ve toplu proje satıĢlarında, pazarlama süresinin uzatılması 

gerekebilmektedir. Bu hususa iliĢkin bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Ayrıca burada 

taĢınmaz malikleri için de asgari bir süre belirtilmelidir. 

 Ayrıca nasıl iĢletmelere zorunluluk veriliyor ise, mal sahiplerine de birden fazla 

emlakçı ile aynı konuda yetkilendirme sözleĢmesi yapamayacakları net olarak ifade 

edilmelidir. 
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Bu madde ile ilgili hem DanıĢtay‟a dava açarak iptalini istedik. Hem de nasıl 

olması gerektiği ile ilgili Sayın Bakanlığa görüĢlerimizi arz ettik ; sizlerle 

paylaĢacağız. 

 

 

7. Alım Satıma Aracılık Sözleşmesine İlişkin Görüşler (16. Madde) 
 

Yönetmeliğin bu maddesi, hizmetin sonucunda alıcı, satıcı ve iĢletme arasında düzenlenen 

sözleĢmeyi ifade edilmektedir. Burada; 

 

 Öncelikle bu maddede de bu sözleĢmenin yazılı Ģekilde yapılmasının ZORUNLU 

OLDUĞU ifade edilmelidir. Gene bu sözleĢeme keyfi uygulamaya bırakılmamalıdır. 

Gene bu sözleĢme için de mümkünse Bakanlık tarafından bir Ģablon oluĢturulmasında 

büyük bir ihtiyaç vardır. 

 Yetkilendirme sözleĢmesinde nüsha sayısı ifade edilirken bu sözleĢmede bu husus 

belirtilmemiĢtir. Maddede “Alım Satıma aracılık sözleĢmesi birer nüshası taraflarda 

kalacak Ģekilde en az üç nüsha olarak düzenlenir” ifadesi ilave edilmelidir. 

 

 
7.1 “Taşınmazın alım satım bedeli ve bu bedelin ödenme yöntemi” maddesi; 

 

 Ödeme yöntemi tapu anına kadar bazen belirsizlik taĢıyabilmektedir. Tapu Takas, 

Bloke Çek, nakit ve kredi tutarı gibi rakamlar bu sözleĢme anında belli olmamaktadır. 

Örneğin müĢteri taĢınmaz için kredi talebinden bulunduktan sonra banka tarafından 

onaylanan kredisi farklı bir rakam ya da tutar olabilmektedir. Maddeden ödeme 

yönteminin çıkartılması yerinde olacaktır. 

 

Bizim bu konuyla ilgili bir çalıĢmamız olmadı, ancak konuyla ilgili çağdaĢ 

dünya örnekleri incelenmelidir. Örneğin satıĢ öncesi „‟Emlak Alım Satım Ön 

SözleĢmesi‟‟ ile belirtilen hizmet bedeli bir bankada bloke edilip, imza sonrası 

emlak firmasının banka hesabına geçilebilir. Burada hem devletin „‟açıktan 

iĢlem yapma‟‟ olasılığına karĢın vergi geliri garanti altına alınır, hem de emlak 

firmasının hizmet bedeli korunur. 

 
7.2 “Tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli gibi masrafların iş sahibi ile alıcı arasındaki 

paylaşım usulü” maddesinde ise; 
 

 Tapu harcı hususunda yönetmelik net bir ifade kullanmalıdır. Uygulamada tapu harcı 

ve döner sermaye bedeli alıcılar tarafından ödenmektedir. Ayrıca 492 Sayılı harçlar 

kanunu Madde 58‟de tapu harcının ödeme mükellefiyeti “Mülkiyet ve mülkiyetten 

gayrı ayni hakları iktisap edenler” olarak tanımlanmıĢtır. 

 Uygulamada ve Tapu Tüzüğüne göre ise, ilgili belediyece bildirilen emlak beyan 

değerinden az olmamak üzere satıĢ için beyan edilen değer üzerinden 492 sayılı 

harçlar kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (20.a) pozisyonuna göre satıcı ve alıcı için ayrı 

ayrı binde 20 oranında tapu harcı tahsil edilir yazmaktadır. 

 Tüketici mağduriyetinin önüne geçebilmek açısından, yönetmelik tapu harcı ve döner 
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sermayenin zorunlu olarak iki taraf arasında paylaĢılacağı Ģeklinde bir ifadeye yer 

vermelidir. 

 

8. Kiralamaya Aracılık Sözleşmesine İlişkin Görüşler (17. Madde) 
 

Bu sözleĢme, iĢletmenin verdiği kiralamaya aracılık hizmeti sonucunda kiracı, kiralayan ve 

iĢletme arasında düzenlenen sözleĢme olarak tarif edilmektedir. 

 Öncelikle bu maddede de bu sözleĢmenin yazılı Ģekilde yapılmasının ZORUNLU 

OLDUĞU ifade edilmelidir. Gene bu sözleĢeme keyfi uygulamaya bırakılmamalıdır. 

Gene bu sözleĢme için de mümkünse Bakanlık tarafından bir Ģablon oluĢturulmasında 

büyük bir ihtiyaç vardır. 

 Yetkilendirme sözleĢmesinde nüsha sayısı ifade edilirken bu sözleĢmede bu husus 

belirtilmemiĢtir. Maddede “Kiralayama Aracılık SözleĢesi birer nüshası taraflarda 

kalacak Ģekilde en az üç nüsha olarak düzenlenir” ifadesi ilave edilmelidir. 

 

 Yönetmeliğin bu maddesi, sektörümüzde yeni tanımlanan ve daha öncesinde 

uygulanmayan bir sözleĢmedir. Bu sözleĢme yerine Ģimdiye kadar emlak ofisleri 

sadece taĢınmaz maliklerinden KĠRALAMA YETKĠ BELGESĠ kullanmaktadırlar. 

 Kira kontratı öncesinden imzalanması gereken bir sözleĢme olarak uygulamaya alınan 

bu sözleĢmenin uygulamasında çeĢitli zorluklar bulunmaktadır. Buna göre; 

 
 
 

 
8.1 “Taşınmazın kira bedeli ile kira bedelinin yıllık artış oranı ve ödenme yöntemi” 

 

 Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre 

“Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri 

Ģekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde 

edenlerin; ĠĢyerlerinde, iĢyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya iliĢkin tahsilat ve 

ödemelerini; banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığıyla 

gerçekleĢtirmesi ve bu kurum ve kuruluĢlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik 

etmesi zorunluluğu bulunmaktadır” 

 Bu nedenle sözleĢmedeki bu maddeler keyfi uygulama Ģeklinde düĢünülmemeli ve 

“kanuni sınırlamalar çerçevesinde” ibaresi belirtilmelidir. 

 
 

8.2 “Kararlaştırılması halinde ve oran veya tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak 

koşuluyla iş sahibi veya alıcının sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma 

parası ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza 

koşulu” maddesinde; 

 

 Bu maddede sehven yapılan “iş sahibi veya alıcının” kelimesi “iş sahibi veya 

KİRACININ” Ģeklinde düzenlenmelidir. 
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9. Hizmet Ortaklığı Sözleşmesine İlişkin Görüşler (18. Madde) 
 

Bu sözleĢme, yetkilendirme sözleĢmesinde yer alması koĢuluyla hizmetin ortak verilmesi 

hususunda baĢka bir veya birden fazla iĢletme ile yetkilendirme sözleĢmesinin konusuna 

yönelik ortak çalıĢma yürütebilmesine iliĢkindir. 

 Öncelikle bu maddede de bu sözleĢmenin yazılı Ģekilde yapılmasının ZORUNLU 

OLDUĞU ifade edilmelidir. Gene bu sözleĢeme keyfi uygulamaya bırakılmamalıdır. 

Gene bu sözleĢme için de mümkünse Bakanlık tarafından bir Ģablon oluĢturulmasında 

büyük bir ihtiyaç vardır. 

Borçlar Kanunu‟nun mesleğimizle ilgili amir hükümleri tüm iĢlemlerin yazılı bir 

Ģekilde yapılmasını emreder. Ancak e-mail, whatsupp mesajlaĢması vb çağdaĢ 

yöntemlerin ne kadar delil teĢkil edeceği ile ilgili hukuki görüĢ alınmalıdır.  

 

9.1 “Hizmet bedelinin paylaşılma usulü” 

 

 Yönetmelikte, hizmet bedelinin müĢterilerden tahsil edilememesi halinde yasal 

yollara baĢvurulacağı ve ücretin iĢletmeler arasındaki paylaĢımının, yasal takibin 

sonucuna kadar bekletileceği belirtilmelidir. Yasal yollardan tahsilât yapılamaması 

halinde, iĢletmelerin birbirlerine bu akitten dolayı herhangi bir borç-alacak talebinde 

bulunmayacakları da yazılmalıdır. 

 

Burada temel prensip „‟açıklık ilkesi‟‟  ve „‟iĢletmeler arasındaki paylaĢımın yazılı 

bir Ģekilde yapılması‟‟ zorunluluğu olmalıdır.  Örneğin satıcının temsilcisi emlak 

iĢletmesi ile satıcının arasında yapılacak aktin yazılı olması zorunlu iken bu 

sorumluluğunu yerine getirmeyen satıcı temsilcisi iĢletme yüzünden, iĢini iyi 

yapan alıcısına „‟alıcı sözleĢmesi/yer gösterme belgesi‟‟ imzalatan „‟alıcıyı temsil 

eden iĢletme sahibi‟‟ de yasal olarak hizmet bedelini yasal olarak talep 

edemeyecektir. Bu durumda sizin teklifinizin kabul görmesi halinde „‟güven ve iĢ 

barıĢı‟‟ tehlikeye girecektir. Ancak bu durumlar bir Ģablonda açıkça yazılır ise risk 

azalır görüĢündeyiz. 

 
9.2 “İşletme tarafından, hizmet ortaklığı sözleşmesinin düzenlendiği gün iş sahibine bilgi 

verilerek bu sözleşmenin bir örneği düzenlenme tarihinden itibaren iki iş günü içinde iş 

sahibine gönderilir. Gönderime ilişkin ispat yükü gönderimi yapan işletmeye aittir” 

 
 

 Bu madde taĢınmaz sahibinden yetkilendirme sözleĢmesinde yer alması durumunda 

bildirim yükümlüğü çok zor bir uygulamadır. Ülkemizdeki tebligat prosedürleri hele 

yurt dıĢında bulunan taĢınmaz malikleri için ciddi bir problemdir. Bu madde de 

elektronik ortamda yapılan bilgilendirmelerin de geçerli olabileceğinin ifade 

edilmesine de ihtiyaç vardır. 

 

 Bu madde de nasıl iĢletmelere hizmet ortaklığında bir zorunluluk veriliyor ise, mal 

sahiplerine de birden fazla emlakçı ile aynı konuda yetkilendirme sözleĢmesi 

yapamayacakları net olarak ifade edilmelidir. 
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Bu madde ile ilgili görüĢlerinize katılmakla birlikte ; piyasadaki sorunun en büyük kısmı 
„‟Sahibinden‟‟ çıkılan ilana onlarca emlakçının  „‟kapıcıdan veya yan komĢudan 
anahtar alınarak iĢ yapılmaya çalıĢılmasıdır. Tüm bu bu kaotik durumların hepsinin bir 
yönetmelikle düzeltilmesi mümkün değildir.   

 

10. Taşınmaz Gösterme Belgesine İlişkin Görüşler (19. Madde) 
 

Bu sözleĢme, alım satımına veya kiralanmasına aracılık edilen taĢınmazın alıcı veya kiracıya 

gösterilmesi hizmeti çerçevesinde düzenlenmektedir. Mevcutta yer gösterme yada emlak 

görme belgesi olarak bilinmektedir. 

 Öncelikle bu maddede de bu sözleĢmenin yazılı Ģekilde yapılmasının ZORUNLU 

OLDUĞU ifade edilmelidir. Gene bu sözleĢeme keyfi uygulamaya bırakılmamalıdır. 

Gene bu sözleĢme için de mümkünse Bakanlık tarafından bir Ģablon oluĢturulmasında 

büyük bir ihtiyaç vardır. 

 Yetkilendirme sözleĢmesinde nüsha sayısı ifade edilirken bu sözleĢmede bu husus 

belirtilmemiĢtir. Maddede “TaĢınmaz Gösterme Belgesi birer nüshası taraflarda 

kalacak Ģekilde en az iki nüsha olarak düzenlenir” ifadesi ilave edilmelidir. 

 Söz konusu belge, emlak iĢletmeleri tarafından birden fazla taĢınmaz için de 

kullanılabilmekte iken, yönetmelik sonrasında her bir taĢınmaz için ayrı ayrı taĢınmaz 

gösterme belgesi düzenlenmesi getirilmiĢtir. Bu durum uygulamada ciddi zorluklara 

neden olacaktır. Çünkü genel olarak bir danıĢman taĢınmaz gösterimi sırasında en az 

iki gayrimenkul müĢterileri için gezdirmekte ve kıyaslama imkanı vermektedir. 

Sahada elle doldurulan belgenin en az üç taĢınmaz yazılacak Ģekilde geniĢletilmesi 

uygulamayı kolaylaĢtıracaktır. 

 

 

Bu konu bizim de DanıĢtay‟a iptal için dava açtığımız, sonrasında da Sayın 

Bakanlığa değiĢiklik teklif ettiğimiz maddelerden biridir. Konuyla ilgili görüĢlerimizi 

sizlerle paylaĢacağız. 

10.1 “İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı 

soyadı ve imzası; alıcı veya kiracının adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı 

kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, alıcı veya kiracının tüzel kişi olması 

durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı 

soyadı ve imzası” maddesinde; 

 

 Bu maddede yer alan “alıcı veya kiracının tüzel kiĢi olması durumunda tüzel kiĢinin 

unvanı ve iletiĢim bilgileri ile temsile yetkili kiĢisinin adı soyadı ve imzası” neredeyse 

mümkün değildir. Örneğin bir Holding için yapılan yer göstermede, temsile yetkili 

kiĢiye ulaĢılması bile mümkün değilken, yeri gören operasyon yada iĢletme 

müdürünün imzası kabul edilemeyecek midir? 

 Bu nedenle sözleĢmede mevcutta emlak ofislerinde kullanılan ibare dikkate alınarak 

“Bu gayrimenkulleri Ģahsım, eĢim, kan ve sıhri hısımlarım, annem, babam, 
kardeĢlerim, ortağım, ortağı veya çalışanı bulunduğum şirket, şirketin ortakları satın 

aldığı takdirde gerçek satıĢ bedelinin %2+KDV‟sini, kiraladığı takdirde bir aylık kira 

bedeli+kdv” tutarı Ģeklinde revize edilmelidir. 
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 Ayrıca madde de yer gösterme sonrasında, yetkilendirme sözleĢmesi sona erdikten 

sonra da bu yerin kiralanması yada satın alması hususunda bir süre belirtilmemiĢtir. 

Uygulama sıklıkla yaĢanan ve iĢletmeyi devre dıĢı bırakan bir husus Ģudur ki, yeri 

gören müĢteri mal sahibinin yetkisi bittikten hemen sonra bu taĢınmazı kiralama yada 

satın alma yoluna gitmektedir. Bu nedenle maddeye “1 yıl içinde” gibi bir ifade ile 

yeri gören müĢterinin hizmet bedelini ödemesi gerekeceği belirtilmelidir. 

 Bu maddeye iliĢkin birçok Yargıtay Karar örneği de yer almaktadır. Örneğin Yargıtay 3. 

Dairesinin 2005/12907 sayılı kararında yer gösterme belgesi imzalayan kiĢinin eĢinin 

yeri kiralaması sonrasında da iĢletmenin hizmet bedeli talebi haklı görülmüĢtür. 

 

Öncelikle vatandaĢlık numarasına kadar detaylı bilgi istenmesi 6698 Sayılı KiĢisel 

Verilerin Korunması Kanunu‟nun amir hükümlerine/ruhuna terstir. Bu itibarla 

Seviye 5 (Sorumlu Emlak DanıĢmanı) veya Seviye 4 (Emlak DanıĢmanı) bütün 

meslektaĢlarımızın sicil numarası olmalı, bu sicil numarası iki suret düzenlenen 

belgede „‟Ad Soyad, Firma, Ġmza‟‟ ile birlikte yazılmalı, bir sureti müĢteriye 

verilmelidir.  

 
 

10.2 “Taşınmazın hangi amaçla gösterildiği ve gösterilme tarihi” 

 

 Bu madde amaç ifadesi “ofis, konut, iĢyeri” mi yoksa “kiralık – satılık” ifadesi net 

olarak anlaĢılamamaktadır. 

 
10.3 “Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez. 

Ancak işletmenin bulunduğu ilçe sınırı dışında verilen taşınmaz gösterme hizmeti için 

taşınmazın gösterildiği kişiden ulaşım masrafı talep edilebilir” maddesi için ise; 
 

 Pratikteki uygulaması zor olsa da bir km baĢı maliyet bedeli belirtilebilir. Örneğin bu 

bedel 3-TL/km olabilir. 

 

Bizce bu madde yerindedir, değiĢtirilmemelidir. Bir emlak danıĢmanı hizmet 

veremeyeceği veya iĢi paslayacağı bir emlak danıĢmanının olmadığı bölgede iĢ 

almamalı, alıyorsa sorumluluğunu taĢımalıdır. 

 

11. Hizmet Bedeline İlişkin Görüşler (20. Madde) 
 

Bu madde, hizmet bedeline iliĢkin düzenlemeleri içermektedir. 

 

11.1 “Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık 

sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden 

fazla olamaz.” 
 

 Buradaki ifadenin fazla olamaz Ģekildeki bir düzenleme yerine asgari veya tavsiye 

edilen oran yüzde dörtten az olamaz Ģeklinde bir düzenleme yapılmalıdır. Arz ve talep 

durumuna göre de bu oran en fazla yüzde on olabilir Ģeklinde bir üst sınırda 

belirtilebilir. 

 Örneğin piyasada 15.000-TL‟ye satılan bir arsa için aracılık iĢlemi sonucunda 600-TL 
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alınması pazarlama bütçesi için yeterli de olmayacaktır. Hizmet ve pazarlama 

bütçeleri taĢınmazın değeri ve özelliklerine göre değiĢmekte olduğundan, belli bir 

aralıkta insiyatif mal sahibi ve emlak iĢletmesi arasındaki anlaĢmaya bırakılmalıdır. 

 TaĢınmazın değeri arttıkça, pazarlama bütçeleri, süreleri, paylaĢımlı çalıĢma, çalıĢan 

personeller için primlendirme gibi esaslar, çok daha nitelikli çalıĢmalara imkan 

sağlamalıdır. Ofislerinde yüksek standartlar sunan iĢletmelerin haksız rekabete 

uğramalarını engellemek, yönetmelikte hedeflenen sektördeki hizmet kalitesini 

artırabilecektir. Bununla birlikte nitelikli iĢ gücü sektörde kalabilecek, sektörde yer 

almak isteyen kiĢiler için de istihdama doğrudan olumlu etkili edecektir. 

 Türk Borçlar Kanunu simsarlık hükümlerinde komisyonun sınırlanmasına dair bir 

düzenleme de yoktur. Bu madde gene borçlar kanununa aykırı olup, 522.maddeye 

göre “Ücret, belirlenmemiĢse tarifeye, tarife yoksa teamüle göre ödenir” maddesi ile 

çeliĢmektedir. 

 Zaten Borçlar Kanuna 525. Maddesine göre, “AĢırı bir ücret kararlaĢtırılmıĢ ise, 

borçlunun istemi üzerine bu ücret hakim tarafından hakkaniyete uygun olarak 

indirilebilir” hükmü de bulunmaktadır. 

 Alım – satımlardaki hizmet bedelinin, belirlenen üst sınırının teammüllere, mali 

bütçeye, uygulamalara karĢı yetersiz kalması. Bunun sektör ihtiyaçlarını gözeterek 

düzenlenmesi. Gerekirse hizmet bedelinin satıĢ rakamlarına göre kademeli olarak 

belirlenebilmesi. 

 

Bu maddede karar altına alınan durum ticaretin doğasına aykırıdır. Bu konuyla 

ilgili de DanıĢtay‟a dava açtık, Sayın Bakanlığa önerilerimizi paylaĢtık. Sizlerle de 

paylaĢacağız. 
 

11.2 “Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer 

alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz” 
 

 Buradaki ifade de aynı Ģekilde haksız rekabetin önüne geçmek için asgari veya tavsiye 

edilen oran bir aylık tutardan az olamaz ve önceki kararlara iliĢkin örneklere uygun 

olarak da yıllık kiranın yüzde onikisinden fazla olamaz Ģeklinde bir düzenleme 

yapılmalıdır. 

  TaĢınmazın değeri arttıkça, pazarlama bütçeleri, süreleri, paylaĢımlı 

çalıĢma, çalıĢan personeller için primlendirme gibi esaslar, çok daha nitelikli 

çalıĢmalara imkan sağlamalıdır. Ofislerinde yüksek standartlar sunan iĢletmelerin 

haksız rekabete uğramalarını engellemek, yönetmelikte hedeflenen sektördeki 

hizmet kalitesini artırabilecektir. Bununla birlikte nitelikli iĢ gücü sektörde 

kalabilecek, sektörde yer almak isteyen kiĢiler için de istihdama doğrudan olumlu 

etkili edecektir. 
 

Bu maddede karar altına alınan durum da ticaretin doğasına aykırıdır. Serbest 
ticarette „‟azami ücret‟‟ Ģeklinde bir kavram yoktur. Etiket olması gereken 
ürünlerde etikette, hizmet sektöründe „‟Tavsiye Ücret Tarifeleri‟‟ özelinde de 
taraflar arasında yapılan „‟yazılı sözleĢmelerde‟‟ belirtilir. Bu konuyla ilgili de 
DanıĢtay‟a dava açtık, Sayın Bakanlığa önerilerimizi paylaĢtık. Sizlerle de 
paylaĢacağız. 
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11.3 “İşletme, taşınmaz alım satımının tapu siciline tesciliyle veya iş sahibi ile kiracı 

arasındaki kira sözleşmesinin kurulmasıyla hizmet bedeline hak kazanır. Alım satım ve 

kiralama dışındaki hizmetlerde hizmet bedeli hakkı ilgili sözleşmenin kurulmasıyla 

doğar” 
 

 Bu maddede ise, hizmet bedeli sadece tapu siciline tescile bağlanmamalıdır. TOKĠ ve 

Emlak Konut gibi birçok proje satıĢında, tapu tescili dıĢında devir iĢlemleri de 

yapılabilmektedir. Aynı Ģekilde kooperatiflerde de benzer bir durum söz konusudur. 

 Yönetmeliğin tanım maddesinde de ayrıca “Tapu kütüğüne kayıtlı olsun olmasın” 

düzenlemesi de bulunmaktadır. 

 Ayrıca bazı iĢlemlerde taraflar anlaĢma sağlamakla birlikte vefa hakkı yada satıĢ vaadi 

sözleĢmesi gibi sözleĢmeler ile de taĢınmaz faaliyeti yürütebilmektedirler. 

 Gene Borçlar Kanunu 520. Maddesinde “Simsarlık sözleĢmesi, simsarın taraflar 

arasında bir sözleĢme kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık 

etmeyi üstlendiği ve bu sözleĢmenin kurulması hâlinde ücrete hak kazandığı 

sözleĢmedir” ifadesi yer almaktadır. 

 Bu nedenle tapu siciline tescil kelimesi, “Alım – Satıma Aracılık SözleĢme” 

imzalandığında Ģeklinde düzeltilmelidir. 

 Yargıtay 13. Hukuk dairesi kararında, “ĠĢletmenin dıĢında her ne Ģekilde olursa olsun 

satıĢın gerçekleĢmesi halinde” hizmet bedeli kazanılacağı hükmü de yer almaktadır. 

 

Bu madde ile ilgili görüĢ ve hassasiyetlerinize katılıyoruz. Bir yönetmelik bir 

yasanın üstünde düzenlemeler yaparak hüküm tesis etmemelidir. 

 
11.4 “Taşınmazın yetkilendirme sözleşmesinin süresi içinde, taşınmaz gösterme 

belgesini düzenleyen işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alınması 

veya kiralanması durumunda işletme hizmet bedeline hak kazanır” 

 
 

 Bu madde de ciddi bir risk söz konusudur. Örneğin, bir ay süre ile yetkilendirme 

sözleĢmesi alan iĢletmenin, “TaĢınmaz Gösterme Belgesi” düzenleyerek yer gösterdiği 

müĢteriler, bu sürenin hemen sonrasında bu taĢınmazı satın alır yada kiralarsa 

hüküm nasıl iĢleyecektir. 

 

 Bu nedende, madde Ģu Ģekilde bir ilave yapılması büyük önem arz etmektedir ki 

“Satıcı, yetki belgesinin süresi içinde satıĢı engellerse ya da yetkilendirme belgesi 

süresinin bitiminden sonra dahi iĢletmenin emlakı gösterdiği kiĢi ve kurululara, bu 

kiĢilerin ortağı yada idarecisi olduğu kuruluĢlar ile birinci dereceden kan veya sıhri 

hısımlarına 1 (bir) yıl içinde satarsa her iki taraf adına ödenmesi gereken satıĢlarda 

%4+KDV‟yi kiralamada ise bir aylık kira bedeli + KDV tutarı ödemeyi kabul ve taahhüt 

eder” Ģeklinde ifade edilmelidir. 

 

Bu madde ile ilgili görüĢ ve hassasiyetlerinize katılıyoruz. 
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12.Çeşitli ve Son Hükümlere İlişkin Yorumlar (21. Madde – Ruhsatlandırma) 
 

12.1 “Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve 

şikâyetlerle ilgili olarak işletmeler nezdinde denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu 

yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir” 

 

 Bu madde Ġl Müdürlükler dıĢında Bakanlık Ticaret odaları ya da esnaf odalarında yetki 

verebilmelidir. Bu Ģekilde esnaf ve ticaret odaları da üyelerini denetleyebilir. 

 Yoğun iĢ yükü olan Ġl Müdürlüklerinin bu denetimleri yapmada ve Ģikayetleri 

değerlendirme de eksikleri olmalıdır. 

 

Bu maddeyle ilgili de yakın görüĢlere sahibiz. Konuyla ilgili önerilerimizi Sayın 

Bakanlıkla paylaĢtık, sizlerle de paylaĢacağız. 

 
 

13.Çeşitli ve Son Hükümler İlişkin Yorumlar (22. Madde – Denetim ve Ceza) 
 

13.1 “Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve 

şikâyetlerle ilgili olarak işletmeler nezdinde denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu 

yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir”, “Yetkili idareler, Bakanlığın talebi 

üzerine işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir" 

 

 Gene benzer Ģekilde, bu maddeye ticaret ve esnaf odalarında yetki verebilmelidir. Bu 

Ģekilde esnaf ve ticaret odaları da üyelerini denetleyebilir. 

 
 

13.2 “Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen idari para cezası Bakanlığın talebi üzerine 

yetkili idarelerce; denetime yetkili olanlara bilgi ve belge vermeyen, eksik veren veya 

denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler hakkında aynı fıkranın 

(h) bendinde öngörülen idari para cezası ise Bakanlıkça uygulanır” maddesinde ise, 

 

 6585 (Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) – 16. Md 1.fıkrasının (b) 

bendine istinaden; “TaĢınmaz ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranıĢ 

kurallarını belirlemeye ve bu faaliyetlerin yürütülmesine iliĢkin düzenlemeler 

yapmaya Bakanlık Yetkilidir” 

 “18. Md birinci fıkrasının ğ bendine göre ise belirlenen davranıĢ kurallarına ve yapılan 

düzenlemelere aykırı hareket edenlere üç bin Türk lirası. 18. Md ikinci fıkrası fiilin 

büyük mağaza, zincir mağaza, bayi iĢletme ve özel yetkili iĢletme tarafından iĢlenmesi 

hâlinde beĢ katı. 18. Md beĢinci fıkrası fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, her 

bir tekrar için iki katı idari para cezası uygulanır. 18. Md altıncı fıkrası idari para 

cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir” maddesi yer almaktadır. 

 Bu maddede ayrıca franchisee veren firmaların bu kapsamdan çıkarılması 

gerekmektedir. Bu hususta franchisee iĢletmeleri ayrı ticareti iĢletmeler olup, idari 

para cezalarının misli olarak uygulanması bu firmalarla çalıĢmayı daha da 
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zorlaĢtıracaktır. Franchisee sektörünün geliĢmesi noktasından da önemli bir engel 

teĢkil edecektir. Mevcut Perakende kanunundaki atıf, franchisee iĢletmelerinden bu 

cezanın 5 katı olarak uygulanacağı sonucunu çıkarmaktadır. 

 

 Lakin uygulamada su soru cevapsız kalmaktadır. KiĢi emlakçı değil ve aracılık faaliyet 

yaparak bir taĢınmaz satıĢına aracılık etti. 300.000-TL olarak sattığı taĢınmazdan ise, 

12.000-TL haksız bir hizmet bedeli aldı. Ödeyeceği ceza tespit edilebilirse sadece 

3.000-TL mi olacaktır. Bu kiĢinin tekrar bu meslekten men edilmesi, ayrı bir ceza 

alması hususunda yönetmelik çok eksiz ve etkisiz olarak görülmektedir. 

 

Bu madde yönetmeliğin kalbini oluĢturur Ģekilde düzenlenmelidir. Çünkü 

alınan kurallar uygulanabilir ve caydırıcı olmazsa tüm düzenlemenin hiçbir 

anlamı kalmayacaktır. Franchisee veren firmaların da bu kapsamdan 

çıkarılması görüĢüne de katılmıyoruz. Çünkü bu firmalar en önce tüketiciye, 

sonrasında franchisee alana karĢı sorumlu olmalıdırlar. Çünkü tüketici de, 

franchisee alan da bu firmaların „‟sisteme uygun, güvenilir‟‟ olmasına itibar 

göstererek hizmet bedeli öderler. Ayrıca mevcut franchisee veren firmaların 

kazanılmıĢ hakkı korunarak ; franchisee veren olmanın standartları 

belirlenmeli  ve teminatlar alınmalıdır.   

 
4.3 GEÇİCİ MADDE 1 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle 

iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk 

eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca 

verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf 

ve sanatkârlarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen mesleki 

yeterlilik belgesi şartı aranmaz.” 

 

 Yönetmeliğin geçici maddesine eklenen hüküm gereği yönetmeliğin yürürlüğe 

girdiği tarih itibariyle bu alanda ticaretle iştigal edenlerin sahip olduğu belgeler 

arasında 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na bağlı kurumların adı 

zikredilmemiştir. Ne gariptir ki ülkemizde emlakçılık alanında üretilmiş olan belge 

sayısı, bu belgeleri veren kurumlar açısından kıyaslandığında % 90 oranından fazlası 

özel öğretim kurumlarına aittir. Ancak yönetmelikte bu kadar yaygın faaliyeti olan 

kurumları 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na aykırı olarak yok 

sayılmıştır. 

 
 Oysa ki bu kurumlardan alınan belgelerin geçerli olacağı 5580 Sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanununda ve bu kanuna ilave olarak 09.05.2018 tarihinde yayımlanan 

7141 sayılı Kanun’un 12. Maddesi ile 5580 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine ilave 

edilen fıkra ile “Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Bakanlıkça 

belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle 

tamamladıkları programlara ilişkin işyerlerinde çalışabilir ve işyeri açabilirler. Bu 

durumda olan kişiler için başkaca bir meslek belgesi aranmaz.” hükmü yasal bir 

zorunluluğu emretmektedir. 
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 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak faaliyet 

yürüten özel öğretim kurumlarından alınan mesleki eğitimler ve eğitim sonunda 

verilen belgeler, hem işyeri açma hem de işyerinde çalışanlar için tek başına yeterli 

ve geçerli belgelerdir. Ayrıca bu kapsamda bu Kanunun özel kanun olması ve üst 

norm teşkil etmesi nedeniyle diğer kanun ve yönetmelikleri de bağlamakta 

olduğundan bu alandaki mevzuatın 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanuna 

aykırı hükümler içermemesi gerekmektedir. 

 
 

 Ayrıca bu konuda benzer bir Danıştay Kararı da bulunmaktadır. Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı ÖSG-2004/17 sayılı Tebliğ ile tadil edilerek mecburi yürürlüğe konulan 

1.3.3.tebliğe, açılan dava neticesinde bu tebliğ Danıştay tarafından iptal edilmiştir. 

 

 

Danıştay Kararına göre 15.05.2006 tarihinde davacı Koçak Gayrimenkul Bankası 

tarafından “Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri – Genel Kurallar Standardı 1.3.3. 

Eğitim maddesi” ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na açılan dava sonunda 

Danıştay “Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri – Genel Kurallar Standardı 1.3.3. 

Eğitim maddesi” iptali edilmiştir. 

 
 İptal edilen Tebliği; “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 bu kurslar Emlâkcılık Mesleği Dernekleri tarafından düzenlenir.” 

şeklinde olup bu Yönetmeliğin 6. Ve Geçici 1. Maddesinde itiraz ettiğimiz konularla 

benzer olduğu görülmektedir. İptal kararı Mülga 625 Sayılı (5580) Özel Öğretim 

Kurumları Kanunu’na aykırı bulunarak yapılmıştır. 

 
 Sonuç olarak bu maddenin “4) Geçici Madde 1. (4). Fıkrasının “Bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya 

kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan, Milli Eğitim Bakanlığınca 

yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile 

ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 6 ncı maddenin birinci 

fıkrasının (d) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.”, şeklinde 

düzenlenmelidir. 

 

Biz de  bu konuda sizlerle aynı görüşteyiz. Sayın Bakanlığa teklif ettiğimiz 

düzenlemede biz de hassasiyetlerimizi belirttik ve konuyla ilgili yapılan 

yanlışlıkların düzeltilmesini istedik.   

 

14. Yönetmelikte Geçmeyen Lakin Gerekli Olan Maddelere İlişkin Yorumlar 
 

 SözleĢmelerdeki damga vergisi uygulaması hususu net bir Ģekilde iptal edilmelidir. 

GerçekleĢmeyen bir yetkilendirme sözleĢmesi için bir damga vergisi tahakkukundan 
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da bahsedilmemelidir. 

 Uygulamada olan ve “ĠĢ Takip SözleĢmesi” adı ile kullanılan tapu iĢlemi aracılık hususu 

ayrı bir sözleĢme çerçevesinde yönetmelikte yer verilebilir. 

 Günlük kiralık gibi hususlara iliĢkin ek düzenleme yapılabilir. TaĢınmazların bu amaçla 

kiraya verilemeyeceği belirtilebilir. 

 Aracılık faaliyeti dıĢında, yetki belgesi olmayan kiĢilerin ilan yayınlamasına izin 

verilmemelidir. Hatta ilan sitelerinde mal sahibi (TC) – ilan sahibi (TC) eĢleĢtirmeleri 

yapılmalıdır. Mevcutta faaliyet gösteren ve yüksek üyelik bedelleri ile cirolar elde 

eden ilan portalları için de düzenleme yapılmalıdır. 

 ĠĢ sahibi bir iĢletme ile sözleĢme yapmıĢ ise ikinci bir iĢletme aynı gayrimenkulün 

pazarlamasını üstlenememeli hatta iĢ sahibi de böyle bir yetkilendirme sözleĢmesi 

yapmamalıdır. Mevcutta bu konuda ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

 

Belirttiğiniz görüĢlere katılıyoruz. Ancak KĠM‟in emlakçı olabileceği ve emlakçılığın 

NASIL yapılabileceği konusu çok önemlidir. Sayın Bakanlığa yaptığımız teklifte bu 

durumu belirterek yapılacak düzenlemede hassasiyet gösterilmesini istedik. 

Burada ölçü dünya standartlarıdır. Dünyada emlakçılığa nasıl baĢlanıyorsa, nasıl 

emlak ofisi açılıyorsa ülkemizde de aynı durum söz konusu olmalıdır.  

 
SONRADAN ĠLAVELER 

 KDV uygulamasında indirim. 

 

 

GörüĢlerinizi bizlerle paylaĢtığınız için teĢekkür eder, önerilerimizin de sektör yararına 
ORTAK AKIL oluĢturabilmeyi en kalbi duygularla dileriz. 

 

Saygılarımızla 


