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KİRALAMA YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR? 

 

Kiralama, hızlı gelir üretilen anacak birçok danışmanın saplanıp kaldığı bir alandır. Danışmanın bu 

döngüden çıkıp satışa geçebilmesi gerekir. Eğer danışman sadece kiralama yapıyorsa, bu onun pek 

verimli çalıştığını göstermez. Sadece yapılan kiralama işlemleri yüksek bedelli kiralamalar ise, o 

zaman doyurucu olabilir.  

 

Bir danışman her ay iki kiralama ve bir satış işlemi yapacak şekilde çalışmalıdır. 

 

Kiralama satışa göre daha kolay görünmesine rağmen, süreç olarak satış işleminden bir farkı yoktur. 

Her ikisi de aynı zaman, emek ve enerjiyi gerektirir. Sadece kiralamanın sıkılık yüzdesi daha yüksek 

olduğu için daha kolay gelir üretiliyormuş izlenimi verir. 

 

Kiralama yaparken dikkat edilecek olan birkaç temel özellik vardır.  

 

Öncelikle servis vereceğiniz evin “özel şartlarını” mutlaka öğrenmiş olmalısınız. Her servis 

verdiğinizde yanınızda söz konusu taşınmazın özel şartlar sayfaları yanınızda olmalı. Kiracı adayı 

taşınmazı gezdikten sonra özel şartları kiracı adayına vermeli veya anlatmalısınız. 

 

Aksi halde, özel şartlar baştan konuşulmazsa, tam kontrat imzalanırken ortaya çıkan özel şartlar 

yüzünden, kira anlaşması bozulabilir. Bu da bir danışman için önemli bir hayal kırıklığı olur. Bunu 

yaşamamak adına, özel şartları kiracı adayına baştan verip ilerlemek çok daha iyi olacaktır. 

 

Kiralama sözleşmesi mutlaka matbu bir kâğıda yapılmak zorunda değildir. Her hangi bir kâğıda 

yazılarak da yapılabilir. Sadece belli bilgilerin bu belgeye yazılmış olması yeterlidir. Bu bilgiler; 

 

• Kiralanacak olan taşınmazın yasal adresi 

• Kiranın aylık ve yıllık net tutarı varsa stopaj detayları 

• Kiracı ve kiraya verenin yasal adresleri 

• Kiracı ve kiraya verenin T.C. kimlik numaraları 

• Kiralamanın başladığı tarih ve süresi 

• Kiranın ne şekilde, nereye ödeneceği 

• Yıllık kira artış oranı 
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• Kefil isteniyorsa özel şartlarda kefilin bu kefaleti kabul ettiğini açıkça beyan etmesi ve T.C. 

Kimlik numarası 

• Kiralanan taşınmazın ne maksatla kullanılacağı 

• Özel şartlar 

 

Bu temel bilgileri içeren kira sözleşmesi yeterli olacaktır. Bazı taşınmaz sahipleri bu özel şartları bazen 

avukatlarına hazırlatıp hem anlaşılması zor hem de korkutan kira sözleşmeleri sunabiliyorlar. Bu 

konuda güncel hukuk gelişmelerini takip etmenizde fayda olacaktır. 

 

Özel şartlar kiraya veren tarafından tanımlansa da bazı yasal hakları ihlal edecek özel şartlara itiraz 

edilebilir. Türk hukuku sözleşeme yapılana kadar kiraya vereni, sözleşeme yapıldıktan sonra da 

kiracıyı daha fazla gözetir. 

 

Önemli ve sıkça duyduğumuz bir başka konu ise “Tahliye taahhütnamesi” dir. Bunu isteyebilmek 

için yasal bir neden olması gerekir. Durduk yerde bu talepte bulunmak doğru olmaz. Ancak taşınmaz 

sahipleri veya kiraya verenler sözleşme imza tarihinden bir ay sonraki tarihte hazırlanmış bir tahliye 

taahhütnamesi talep edebilirler. Bu taahhütname eğer hukuka yatkın bir gerekçeye dayanmıyorsa iş 

mahkemeye yansıdığında hâkimler bu talebi bozabilirler. Ancak imza atılmış olduğu için de kiracı 

bundan dolayı mağdur olabilir. 

 

Kiralama konusunda sık sık hukuk tarafından düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeleri takip etmek 

ve bu konuda kiracı ve kiraya vereni uyarmak gerekir. Son dönemde uygulamaya konan; Kiranın ne 

kadarının bankadan, ne kadarının da elden ödeneceği gibi. Bu tür düzenlemeleri bilmek ve her iki 

tarafın da haklarını gözetmek danışmanın önemli görevlerindendir.  

 

Kiralama işleminde bir tarafın yanında olmak çok doğru olmaz. Başarılı danışmanlar her iki tarafın 

da haklarını güvence altına alırlar. 

 

Kiralamadan kaynaklanan birçok yasal uygulama vardır. Bunları da bilmek ve takip etmek gerekir. 

Bu yüzden başarılı danışmanlar bu tür yayınlanan genelge, kanun ve diğer mevzuatları günü gününe 

takip ederler. 

 

Bazı taşınmaz sahipleri veya kiraya verenler kira sözleşmesini kendileri veya avukatları hazırlasın 

isterler. Gayrimenkul danışmanına bu konuda güven duymayabilirler. Bunu olgunlukla karşılayın. 

Bu taşınmaz sahiplerinin doğal bir hakkıdır. 

 

Aslına bakarsanız sizin işinizi de bir yerde yapmış olurlar. Sözleşmeyi kiracıya vermeden önce 

okumanız ve yanlış olduğunu düşündüğünüz bir konu varsa, bunu önce kiraya verenle paylaşmanız 

gerekir. Elinizdeki sözleşmenin maddelerine tam hâkim olmalısınız. 
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Kiralama hukukunda diğer konular da vardır. Ancak biz bu konulara kitabımızda değinmedik. Bu 

konuda yayınlanmış cep kitapları vardır. Bunlardan alıp okuyarak bilgi dağarcığınızı 

artırabilirsiniz. 


