


07.03.2020 tarihinde kurulan İSTEB, 25 (yirmibeş) iş ortağıyla 
birinci yaşını kutluyor.

Kalıplaşmış bir deyim vardır, bilirsiniz: Bileğinin hakkıyla. Tam da bileğin hakkıyla yapılması içindir yıllardır sürdürdüğümüz 
çalışmalar. Emlakçılığın yasal boyutundaki çalışmalara naçizane katkımda da mesleğin nasıl yapıldığı değil nasıl yapılması gerektiği 
yön verdi hep. Zira ucu bucağı olmayan bu meslekte gerçek profesyonellik adına katedilmesi gereken o kadar çok yol var ki.  

Sene 1988; meslekteki ilk yılım. Bırakın emlakçılık kanununu, yasada emlakçılık kelimesi bile geçmiyor, ismimiz tellal. Bu dönemde 
franchising kelimesi daha yeni telaffuz edilmeye başlanıyor. Portföylerimizi birbirimize kurye ile ulaştırıyoruz, o derece uzağız 
teknolojiden. Sözleşme imiş, protokolmüş hayal gibi. 90'lı yıllar; büyük gazete ilanları emlakta tek pazarlama metodu. 2 (iki) büyük 
gazetenin pazarlamada alternatifsiz olduğu, faks makinelerinin özenle korunduğu yıllar. Ve potansiyeli gördükçe araya bir kaç 
gayrimenkul dergisi giriyor ki A plus nitelikli gayrimenkullerde ayrı bir kulvar açıyorlar. Sene 2000; emlak sektörü internetle 
tanışmaya başlıyor, henüz fotoğraf yüklemesine bile geçilmemiş. Kocaman telsizi bulunan cep telefonlarıyla çıkıyoruz piyasaya. 
Modem ve sinyallerle amansız mücadelemiz başlamış. Emlakçılıkta internet kullanımı uzaya ayak basmak gibi geliyor hala toplu-
mun büyük çoğunluğuna. Hemen 6 (altı) ay kadar sonrasında fotoğraflı ilanlar yayınlıyoruz HP fotoğraf makinelerini kullanarak. 
Şimdi o ilanlara gülümseyerek bakıyorum, sanki daha dün gibi. Tüm bu hengame içinde İTO başta olmak üzere tüm kurumlarda bu 
mesleğin hakettiği saygınlığa kavuşması için amansızca mücadeleler veriyoruz. Eğitimler, toplantılar, dernekler, organizasyonlar, 
kamu kurumlarıyla yazışmalar... Nihayet 2003 yılında çıkarılan Emlakçılık Standartları Tebliği bile o güne kadar hiç eğitim faaliyeti 
düzenlenmemiş sektörde büyük bir nitelik değişimine yol açıyor.  Yıllarca eğitim verirken 15 (onbeş) yıl sonra yeni bir yönetmelik 
düzen içinde yeniden düzen oluşturmak gayesi ile eskisine rahmet okuturcasına yayınlanıyor. Pek çok tezat bulunan yönetmelik 
ikinci kez Ağustos 2020 tarihine erteleniyor. 

İstenen ve inanılan yasaların bir gecede çıkarıldığı ülkemizde ekonominin temel lokomotifi olan bu güzide mesleğe düzen getire-
cek, çelişiklik yaratmadan sektörün tamamını kucaklayacak bir uygulamalar bütününü yayınlayıp hayata geçirmek bu kadar zor 
mu olmalı ? Olmamalı elbette. Sadece bizim değil tüm ülkenin ekonomik refahı ve batı standartlarını yakalayabilmesi için emlakçılar 
karanlıkta kendi ışıkları ile yol almak zorunda bırakılmamalıydı. Hiçbir şey için geç değil diyorum ancak ne denli hızlı ve akılcı 
davranılırsa o denli faydası var. Umut dolu yarınlarda buluşmak dileğiyle,
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ 
faciasında ve Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan uçak 
kazasında ölenlere Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza 
başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. 

> BU SON OLSUN

Hızına yetişmekte zorlanılan yasalardan bir yenisi 
19.02.2020'de Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Gecekondu Kanunu'ndan kırsal 
alanda yapılaşmalara, bina yüksekliklerinden aykırı 
yapılaşmalarda müeyyidelere, bina 
güçlendirmeden Kıyı Kanunu'nda değişikliklere 
kadar onlarca yeni düzenleme sektörde şaşkınlık 
yarattı. Uygulamalarla ilgili detaylı bilgileri İSTEB 
ofislerinden alabilir yada taleplerinizi 
genelsekreterlik@isteb.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Değerli Konut Vergisi'ne ilişkin yeni düzenlemeler dün TBMM'de 
kabul edilmiştir. Uygulama gereğince Değerli Konut Vergisi 
mükellefleri ilk olarak 2021 yılında beyanname verecekler. 
Değeri 5 milyon TL'ye kadar olan gayrimenkuller için Değerli 
Konut Vergisi verilmeyecek, 5 milyon TL'yi aşan konutlarda 5 
milyon TL'yi aşan kısım için binde 3, 7.5 milyon TL ile 10 milyon 
TL arasında olan konutlarda 7 milyon TL'yi aşan kısım için binde 
6, 10 milyon TL'den fazla olan konutlarda 10 milyon TL'lik kısım 
için 22.500 TL, üst kısım için ise binde 10 oranında 
vergilendirme yapılacaktır. Bu uygulama ile Emlak Vergisi 
Kanunu'nun Değerli Konut Vergisi uygulama hükümlerini içeren 
43. maddesi yürürlükten kaldırıldı. 

> YASALAR HIZ KESMİYOR

> DEĞERLİ KONUT 
   VERGİSİ YASALAŞTI



Tapu işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesini sağlayan e-tapu 
uygulaması doğayı, tasarrufu ve iş yükünde hafiflemeyi beraberinde 
getirdi, sonuçlar şaşkınlık yarattı. 3.535.000 adet tapu işleminin 
elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile gereksiz belge üretimi ve 
personel yükünden kurtulmak işlemlerdeki hızla beraber büyük bir 
memnuniyet yarattı. Toplamda 2.214.000 icrai haciz, 382.779 ipotek 
terkini, 355.289 icari haciz terkini, 257.156 ipotek tesisi ve 174.230 
satış ve ipotek işlemi 5.380.000 adet belgenin gereksiz üretimini 
önledi, kamuya 57 milyon TL tutarında tasarruf sağlamış oldu. 

1875 yılında Karaköy - Taksim arasında işleyen ilk metroyla 
tanışan İstanbul 221.7 kmlik uzunluğa sahip metro hattını 2023 
yılı sonuna kadar 1.100 km'ye çıkarmak için son hazırlıklarını 
tamamlıyor.  Bu yıl ilk olarak Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - 
Mahmutbey hattının ardından Eminönü - Eyüp Sultan - Alibeyköy 
tramway hattı, ardından da Dudullu - Bostancı hattı ile 43 km'lik 
yeni metro hattı işlerlik kazanacak. Merakla beklenen Sabiha 
Gökçen Havaalanı metrosu ise İstanbul Havaalanı - Gayrettepe ve 
Başakşehir - Kayaşehir metro metro hattı ile beraber 2021 yılında 
faaliyete başlayacak. 2023 yılında metro hatları teleferik, 
havaray ve tramway hatları ile tamamen entegre hale gelerek 
megakentin her köşesine metro ulaşımı sağlanmış olacak. 

> DİGİTAL TAPU HAYRETE DÜŞÜRDÜ 

> MEGAKENTİN METROLARINDA SON DURUM 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yakında uygulamaya geçirilecek 
yeni düzenleme ile kamu taşınmazlarına getirilen kiralama süresi 49 
(kırkdokuz) yıldan 20 (yirmi) yıla indiriliyor. Düzenleme, tabiat parkı ve 
milli parklarda yatırımcılara kiraya verilen, konaklama unsuru içeren 
mesire yerleri ile irtifak hakkı tesis edilerek kullanma izni ile 
kiralanmış kamu taşınmazları üzerinde yapılan kamping ve günübirlik 
turizm tesislerini kapsayacak; kayak tesislerinin olduğu yerler ve 
ihalesi yapılmış ve sözleşmeye bağlanmış kiralama işlemleri ise bu 
kapsamın dışında tutulacak. 

> YENİ DÜZENLEMELER YOLDA



Deprem yaralarını sarmaya çalışan Elazığ ve 
Malatya'da mal sahiplerinin yüksek kira 
istemelerini önlemek amacıyla Kira Belirleme 
Komisyonu kuruluyor. Malatya Emlakçılar Odası 
Başkanı Ali Özgül de yeni kiralamalarda belirlenen 
rakamların üzerinde kira bedeli talep edildiğini, 
ağır hasar belgesini gösterenlerden hizmet bedeli 
alınmayacağını,komisyonun belirlediği tutardan 
daha yüksek kira bedeli ile kiralama yapıldığının 
tespiti halinde üyesi olan emlak firmalarına 10 
(on) güne kadar kapatma cezası vereceklerini 
duyurdu. 

Elazığ ve Malatya'da gerçekleşen depremlerin 
yıkıcı etkisi nedeniyle 'Deprem Vergileri Nereye 
Gidiyor' sorusuna verilen ve büyük tepki çeken 
'bunu açıklamaya vaktimiz yok' ve 'duble yol 
yapıldı' cevaplarının ardından DASK Genel 
Müdürlüğü tarafından 'depremin ardından 
eksperlerimizle sahaya indik ve ödemelere 
başladık' açıklaması geldi. DASK Yönetim Kurulu 
Başkanı Mete GÜLER'in 'Mobil cihazlarla tespit 
yaparak 350 dosya için 2 milyon TL'lik hasar 
ödemesi yaptık' ifadesini kullandı. 

> MALATYA'DAN EMLAK 
   SEKTÖRÜNDE BİR İLK 

> YORUMSUZ

2011 yılında yüzyılın projesi olarak 
açıklanan Kanal İstanbul'a ilişkin tüm 
detaylar www.kanalistanbul.gov.tr 
üzerinden yayınlanmaya başladı. 
Projeye duyulan gereksinimden bilimsel 
raporlara kadar detaylı bilgilere yer 
verilen sitede  vatandaşlardan gelen 
soruların yanıtlarına ayrılan 50 (elli) 
Soruda Kanal İstanbul bölümü de 
bulunuyor.

> KANAL İSTANBUL 
   YAYINA BAŞLADI



İSTEB Akademi bu kez 27.02.2020 tarihinde 
Adile Sultan Kasrı'nda Ertuğrul Belen ile 
Networking Eğitimi düzenledi. 2 (iki) ayda bir 
ücretsiz eğitim alan İSTEB üyeleri eğitime 
verdikleri önemle bir kez daha kalite farkını 
ortaya koydu. Eğitmenimiz Ertuğrul Belen'e 
katkılarından ötürü teşekkür ederiz.

07.03.2019 tarihinde kurulan İSTEB, 
Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştireceği 
ilk Genel Kurul Toplantısına hazırlanıyor. 

Avustralya merkezli olara kurulan ve Türkiye'de 
BDDK onayını alan OCTET Ödeme Sistemleri'nin 
ülkemizde emlak sektöründeki ilk iş partneri 
İSTEB oldu. 

Bundan böyle İSTEB üyesi tüm firmalar, müşter-
ilerinden yapacakları tahsilatlarda havale, EFT, 
nakit tahsilat sistemleri yerine müşteriyi yorma-
dan tek tuşla işlemi tamamlayabileceklerdir. Bir 
ilki gerçekleştirecek bu işbirliğinden mutlu 
olduklarını belirten İSTEB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ulvi ÖZCAN  'İSTEB çatısındaki tüm iş 
ortaklarımızın hizmet süresince esas olan kalite,  
hizmetin sonunda da kendisini bir kez daha 
gösterecektir' dedi.

>İSTEB AKADEMİ'NİN FARKI

> İSTEB 
  GENEL KURULA 
  HAZIRLANIYOR

> İSTEB - OCTET İŞBİRLİĞİ



Ülkemizde bölgesel, kültürel ve mimari açıdan farklı yapı tipleri zaman zaman şaşkınlık 
yaratırken yurtdışında gerek tasarım gerekse kullanım açısından çok daha enteresan ev 
örneklerini sizlerle paylaşmak istedik.

Mesleğimizin kurucusu, merhum Adil Araslı'yı 
ölümünün 24. yılında (23.02.1996) saygı ve 
rahmetle anıyoruz.

Üyelerimizden Mehmet Taştan'ın annesi vefat 
etmiştir.  Merhumeye Allah'tan rahmet, 
üyemize ve kederli ailesine sabır diliyoruz. 

08.03.202'de Kurucu Üyelerimizden ve Denetim Kurulu 
Üyemiz Işıl Setenay Özen'in, 30.03.2020'de Kurucu 
Üyelerimizden Nazmi Yayla'nın doğum günlerini 
kutluyor, İSTEB Ailesi olarak sağlıklı seneler diliyoruz. 

İşletmeler, emek, yatırım ve sabırla büyür. 
Kurucu üyelerimizden Halit Tuncay Alpay'ın firması 
Troyka Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık 
29.03.2020'de 11. yılını kutluyor. Tebrik ederiz.

> KALBİMİZDEKİLER; 
   SAYGI VE RAHMETLE

> NİCE YILLAR, 
   NİCE YAŞLAR

> DÜNYADAN İLGİNÇ EV TARZLARI



Türkiye'nin ilk emlakçılar kooperatifi olan İSTEB, hızla büyümeye devam ediyor. Hedef 
Saygın Emlakçılık prensibi ile hareket eden, mesleğin niteliksel gelişimine katkı sağlayan 

ve üyelerine fayda doğuracak işbirliklerini hayata geçirmeye başlayan İSTEB, 
etkinliklerini tüm üyelerine ücretsiz olarak gerçekleştirmekte, tam katılımlı demokratik 

yöntemle tüm kararları iş ortakları ile birlikte almaktadır. Detaylı bilgi için 
www.isteb.org.tr adresli sitemizi ziyaret edebilir, Genel Sekreterimize 0850 800 88 88 

numaralı telefondan yada genelsekreter@isteb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.   
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