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NEDEN BİR MARKA ALTINDA ÇALIŞMAK GEREKİR? 
 

Bu sorunun cevabı oldukça önemlidir. Bir marka altında çalışmakla, semt emlakçısında çalışmanın 

artı ve eksilerini size aktaracağım. Son kararı siz kendi seçiminizle verirsiniz. Bu arada belirtmem 

gerekir ki semt emlakçıları arasında çok başarılı olanlar vardır. Semt emlakçılarını dışlamak veya 

küçümsemek gibi bir niyetim yok. Ancak son kullanıcı ve sektör açısından eğilimleri anlamak gerekir. 

Geleceği bu günden okuyabilmek potansiyel kayıpları önleyebilir. 

 

Ülkemiz bir zamanlar bakkal egemenliği altındayken, şimdi bir AVM cennetine dönüştü. Neden? 

Çünkü tüketicinin ihtiyaçları, beklentileri ve eğilimleri değişti. Artık tüketici kendisinin kral 

olduğunun farkında. Günümüz tüketicisi sorunsuz, hızlı ve tek noktada tüm ihtiyaçlarını gidermek 

istiyor. Bu da oyunun kurallarını değiştiriyor. 

 

Benzer bir değişim gayrimenkul iş kolunda da yaşanıyor. Ancak biraz yavaş ilerliyor. Bu değişime 

olan direnç veya tutucu yaklaşım, bazı endişe ve korkulardan kaynaklanıyor. Gayrimenkul sektörü 

bu değişime karşı tedbirli hareket ediyor diyebiliriz. 

 

Eğer bundan beş-on yıl sonrasını öngörüyorsak, markalaşarak profesyonelleşmenin ne anlama 

geleceğini bilmekte fayda var. Markalaşma, arkasında birçok yaptırımlar ve kalite bilincini de 

beraberinde getiriyor. Sektörde bir marka olamamak, gelecekte sorunları beraberinde getirecektir. 

Nasıl bakkallar son dönemde tek tek rekabete dayanamayıp kapandılarsa, semt emlakçıları da ya bir 

marka altına girecekler ya da kendi markalarını oluşturup markalaşmanın gereklerini yerine 

getireceklerdir. 

 

Bugün gayrimenkul iş kolunun temel sıkıntısı hukuksal alt yapı eksikliğidir. Adından “Yeni 

Emlakçılık Kanunu ” diye bahsedilen ve mecliste bekletildiği söylenen bu düzenlemenin ne 

olduğunu öğrenmelisiniz.  

 

Bu düzenlemenin artı ve eksilerini iyi anlamalıyız. Gelecek güvencemiz için gayrimenkul mesleğine 

ve iş koluna her bağlamda sahip çıkmalıyız. 

 

Bir marka altında mesleğe başlamanın artılarını saymak istersek, en başta marka bilinci ülkemizde 

giderek yaygınlaştığı için, tüketici markalı ürün ve hizmeti tercih eder hale geldi. Markalı ürünlerin 

tercih edilmesinin temel nedeni, kaliteli hizmet/ürün garantisidir. 
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Bir marka kullanmak tüketiciye şu faydaları sağlar; 

 

• Standart bir hizmet/ürün kalitesi. 

• Kalite çemberleri. 

• Profesyonel bir üst yönetim. 

• Her noktada ortak bir sistem. 

• Yüksek eğitim bilinci. 

• Daha nitelikli çalışanlar. 

• İş planı ve stratejisi. 

• Organizasyon yapısı. 

• Sorumlu ve yetkili yöneticiler, çalışanlar. 

• Çözüm ve Müşteri odaklılık. 

 

Sektörümüzün bir başka temel sıkıntısı ise, gayrimenkul sektöründe ofis açmak kolaydır. Vergi ve 

SGK denetimi dışında mesleki bir denetim yoktur. Bir gayrimenkul ofisi açmak için Milli Eğitim 

Bakanlığı onaylı bir kursa katılıp emlakçılık sertifikası almak ve ardından bir şahıs şirketi açmak 

yeterlidir. Sektöre özel bir kıstasa bakılmadan gayrimenkul ofis açmak mümkündür. 

 

Daha da ilginç olanı, başka bir meslekte faaliyet gösteren iş yerleri de camlarına “SATILIK veya 

KİRALIK” ilanı asarak bu iş yapabilirler. Hiç bir otorite bu mesleği yapmak için yasal bir izniniz olup 

olmadığını sormaz. Bu yüzden, bu mesleği yapan nalbur, eczacı, ayakkabı boyacısı, elektrik 

tesisatçısı, motor kurye, kuaför, kırtasiyeci, hurdacı veya çakmak dolduran seyyarlara bile 

rastlayabilirsiniz. Ben camisinin altında emlakçılık yapan din görevlisine bile rastladım. Pek de 

şaşırmadım. İyi bir etki çevresi olduğu için ikinci mesleğinden iyi bir gelir üretiyordu. 

Türk tüketicisi marka kullanmayı benimsemiş görünüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde 

semt emlakçısı ile marka ofislerini karşılaştırdığınızda %10’unun semt emlakçısı, % 90’nının marka 

olduğuna tanık olursunuz. Sonuç olarak sektörün yasal bir düzenlemeye ihtiyacı vardır. Bu yasal 

düzenleme, sektörün gelişmesi için son derece önemlidir.  

 

Ülkemizde gayrimenkul sektörü, mesleğine sahip çıkan gayrimenkul danışmaları sayesinde, evrensel 

bir kaliteye ulaşacaktır. Globalleşen bir dünyada mesleğimizin gereken seviyeye gelmesi, yasal 

düzenlemelerle mümkün olacaktır. 

 

Çalışacağınız markayı seçerken ne yapmalı ve nelere dikkat etmelisiniz?  

 

İlk önce markaların merkez ofislerini bir ofis açacakmış gibi gidip tek tek ziyaret etmelisiniz. 

Çalışacağınız markanın merkez ofisinin nasıl bir yer olduğunu, nasıl ve kimler tarafından 

yönetildiğini baştan görmek ve bilmek faydalı olacaktır. 
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Bu ziyaretlerden sonra o markaya ait en az dört, beş ofis ziyaret etmelisiniz. Mümkünse ofisleri 

rastgele seçmelisiniz. Her işletme sahibi ile randevu alarak görüşmeniz size birçok fayda 

sağlayacaktır. 

 

Beğendiğiniz markaların bir listesini yapıp onların nasıl çalıştığını araştırmalısınız. Çalışmayı 

düşündüğünüz marka ofislerde hali hazırda gayrimenkul danışmanı olarak çalışan tanıdıklar bulup 

onlara cevabını aradığınız sorularınızı sormalısınız. 

 

Bir başka araştırmayı ise çalışmayı planladığınız ofisten hizmet almış birilerini bulup onların 

deneyimlerini, memnun olup olmadıklarını öğrenerek yapmalısınız. Sizin sorularınıza en doğru 

cevapları çalışmayı düşündüğünüz markadan hizmet alanlar kişiler vereceklerdir. 

 

Marka seçiminizi yaptıktan sonra çemberi daha da daraltıp o markada hangi ofiste çalışacağınıza 

karar vermelisiniz. Bu karar için hem dış faktörleri hem de iç faktörleri çok iyi değerlendirmelisiniz. 

 

Bu aşamaya gelmeden önce kesinlikle çalışıp çalışmayacağınız konusunda karar vermiş olmalısınız. 

Bu mesleğin size uygun olup olmadığından emin misiniz? Bazı markalar kendilerini tanıtmak ve bu 

mesleğe yeni insanlar çekebilmek için kariyer geceleri veya toplantılar düzenlerler. Bu toplantılara 

katılın. Anlatılanları iyice dinleyip notlar alın. Sektör ve meslek hakkında merak ettiğiniz tüm 

soruları sorun. Anlatılanları kavramaya ve sindirmeye çalışın, sorgulayıcı olun. 

 

Bu mesleği yapıp yapamama kararını vermeden kendinize çalışacak bir ofis seçmeyin. Bu şekilde 

başlamak hayatınızı oldukça zorlaştıracaktır. Yanlış bir başlangıç hayal kırıklığı yaratabilir. Eğer 

şüpheleriniz varsa mutlaka bir bilene danışıp sorun. Büyük akla (deneyimi olana) danışmayı hiçbir 

zaman ihmal etmeyin. Bilmediğiniz şeyleri sorarak bir şey kaybetmezsiniz. Aksine, çok şey 

kazanırsınız. Ancak, kime danıştığınıza dikkat edin. 

 

Gelelim ofis seçimindeki dış faktörlere; İlk dikkate almanız gereken şey ofisin nerede olduğudur. 

Yani hangi semt ve hangi cadde veya sokak üzerinde? Kaçıncı katta? Buradaki ilk seçim kıstası size 

bağlıdır. Siz kaç yıldır nerede oturuyor veya çalışıyorsunuz? Seçeceğiniz ofisin evinize veya daha 

önce çalıştığınız bölgeye yakın olması hayatınızı birçok açıdan kolaylaştırır. Bu sayede zaman, emek 

ve paranızı çok verimli kullanmış olursunuz. Tanıdığınız, bildiğiniz daha önce yaşamış olduğunuz 

bir semtte bu mesleğe başlamak, daha doğru seçim olacaktır. 

 

Bazı arkadaşlar yüksek fiyatlı gayrimenkullerin olduğu bölgede çalışmayı tercih edebilmektedirler. 

Bu dışarıdan bakıldığında çok akıllıca ve mantıklı gelebilir. Benim deneyimlerim ise bunun tam 

tersini söylemektedir. Kendi yaşam profilinizle, çalışacağınız bölgenin ekonomik şartları uyumlu 

olmalıdır. Kendi gelir düzeyinizin üzerindeki bir müşteri kitlesi ile çalışacaksanız, bunun için 

tuzunuzun kuru olması gerekir. Yani cebinizde belli bir sermaye ve maddi dayanma gücü olması 

gerekir. Gelir düzeyi yüksek olanlarla çalışabilmek için yeterli finansmana sahip değilseniz, benim 

başıma gelenler sizin de başınıza gelebilir; 
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Bu işe başladığım ilk dönemlerdi. Param olmadığı için birçok yere ya yürüyerek ya da otobüsle 

gitmek zorundaydım. Taksiye binmek benim için büyük bir lükstü. Aldığım “Quick Start” (Hızlı 

başlangıç veya hızlı giriş de denilebilir) eğitiminde etki çevresinin önemini çok iyi anlamıştım. 

Benim paraya acil ihtiyacım vardı. Büyük rakamlı satış, borçlarımın daha çabuk ödenmesi 

anlamına geliyordu. 

Daha üst gelir seviyesindeki insanlara ulaşmak için etki çevremdekilere gidip onlardan yardım 

istedim. Doktor olan kuzenim bana tanıdığı bir tekstilcinin emlak arayışı olduğunu, onu 

arayabileceğimi söyledi. Ben de kuzenimden rica ettim, tekstilciyi arayıp bana bir randevu almasını 

istedim. Kuzenim telefon açıp benim arayacağımı ve emlak alımı konusunda kendisine yardımcı 

olabileceğimi söyledi. Tekstilci beyefendi de kuzenimi kırmayıp “Beni yarın arasın “dedi. 

 

Ertesi gün zor da olsa tekstilciye ulaştım. Kendimi tanıttım ve kendisi ile buluşmak istediğimi 

söyledim. Çünkü eğitimde öğrendiklerimize göre yüz yüze görüşmek güven ilişkisinin başlaması 

için önemliydi. Benim tek avantajım, adımın “GÜVEN” olmasıydı. Tekstilci müşteri adayım bana 

ertesi gün yurt dışına gideceğini, bu yüzden çok zamanı olmadığını, eğer istersem o gün akşam 

pahalı bir semtteki bir restoranda buluşup konuşabileceğimizi söyledi. Doğal olarak hemen kabul 

ettim. İçim içime sığmıyordu çünkü büyük bir balık yakalamıştım. Müşterim hem zengindi hem 

de emlak alacaktı. Derhal alacağım komisyonun hesabını yapıp nereye ne ödeyeceğimin planlarını 

yapmaya koyuldum. O dönemde, sadece müşterinin parasının olduğunu ve emlak almak 

istediğini bilmenin yeterli olacağını düşünüyordum. 

 

Ofise döner dönmez hemen işletme sahibime aldığım randevuyu coşkuyla ve gururla anlattım. 

Beni dinledi ve bana tek bir soru sordu “Sen o restoranda bir kahvenin kaç para olduğunu biliyor 

musun ?” 

 

İşletme sahibinden gideceğim restoranın İstanbul’un sayılı pahalı restoranlarından biri olduğunu 

öğrendim. Durumu kavradığımda toplantıya sadece üç saatim vardı. İptal etmem büyük balığı 

kaçırmak demekti. İşletme sahibinden yalvar yakar borç alarak randevunun olduğu restorana 

gittim. 

 

Görüşmenin sonunda hiçbir şey çıkmadı. Tekstilci bey fendi benim bu meslekte yeni olduğumu ve 

boyumdan büyük işlere neden girişmemem gerektiğini bana güzelce anlattı. 

 

Cebinizde otobüs parası bile yokken hangi müşteri ve gayrimenkul sahibi ile çalışacağınızın kararını 

doğru vermelisiniz. Hayal etmek güzeldir ama hayal etmek bir strateji değildir. Gerçekçi olmalısınız. 

 

Bildiğiniz bir bölgeden başlamak ve kendi liginizde oynamak en iyi başlangıçtır. Hayallere 

kapılmayın. Mümkün olduğu kadar gerçekçi olun. Ayaklarınız yere sağlam bassın. 

 

Diğer önemli bir faktör ise, bölgenin gelişmeye açık olup olmadığını, bölgeye olan talebin ne düzeyde 

olduğunu anlamaktır. Bazı ofisler yanlış semt veya caddelerde açılmış olabilir. Eğer seçtiğiniz bölge 

verimsiz bir bölge ise, o zaman yeni ve verimli bir bölgeye gitmenizi öneririm. 
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Büyüme ve gelişme potansiyeli olan bölgeleri tercih edin. Yeni bölgeler bazı dönemlerde öne çıkar. 

Doğru bölgeyi bulmak için kulağınızın delik olması gerekir. Ya da büyük akla danışarak sizin için en 

doğru bölgenin neresi olabileceğini öğrenmelisiniz. Bazı ofislerin bölgesi bir dönem iyi iş yaparken 

bir süre sonra iş yapamayabilir. Bunu da öngörebilmelisiniz. 

 

Mümkünse seçtiğiniz gayrimenkul ofisi giriş katı olmalıdır. Müşteriler binaların ara katlardaki 

gayrimenkul ofislerini pek tercih etmezler. 

 

Eğer seçeceğiniz ofis iyi bir bölgedeyse, göze çarpan bir tabelası varsa, hareketli bir cadde veya 

sokağın üzerindeyse, bu özeliklerin size getirisi yüksek olacaktır. 

 

Tabelası görünmeyen ofislerin müşterisi daha az olur. Buna sektörde “Çat Kapı”sı az ofis denir. 

Cephesi geniş ve göze çarpan ofisler daha fazla çat kapı müşteri çekerler. Bir başka önemli faktör ise 

ofisin otoparkının olmasıdır. Müşteri arabasını kolayca park edip işini halledebileceği bir ofisle 

çalışmayı tercih eder. Otoparkı olmayan ve ara katlardaki ofislerin iş yapma potansiyeli bu 

nedenlerden ötürü daha düşük olabilir. 

 

Bölge seçiminden bir sonraki seçim kriteri ise, ofisin temiz ve bakımlı olup olmadığıdır. Bazı ofislere 

sigara kokusundan giremezsiniz. Allaha çok şükür kapalı mekanlarda sigara içmek yasaklandı da 

biraz rahat ettik. 

 

Ayrıca ofisteki çalışan sayısı da çok önemlidir. Bazı ofisler fazla danışmana sahip oldukları için çok 

işlem yapmakta ve bu sinerjiden çok iyi yararlanmaktadırlar. Ancak her kalabalık ofis iş yapıyor 

anlamına gelmez. Sizin için ideal sayı metre kare bazında olmalıdır. Danışman başına en az beş metre 

kare alan olmalıdır. Danışman sayısının az olması veya danışman başına büyük metre karelerin 

olması da dikkat edilecek bir husustur. 

 

Danışmanlar ortak ve geniş bir çalışma ortamında hep birlikte çalışmalıdırlar. Yüksek gelir üreten 

başarılı danışmalar ofislerde kendi odalarında hizmet verirler. Özel odaların bir ücreti vardır. 

Bir gayrimenkul ofisine görüşmeye gitmeden önce, internetteki sayfasına bakıp oradaki bilgileri 

incelemekte fayda olacaktır. 

 

Küçük, verimli bir ofiste en az dört danışman, bir ofis asistanı ve bir işletme sahibi olması idealdir. 

Orta ölçekli bir ofiste ise en az on iki danışman, bir ofis asistanı, bir sekreter, bir işletme sahibi, bazen 

bir ofis yöneticisi olur. Büyük ofislerde ise en az yirmi danışman ve bir ofis asistanı, bir ön muhasebe 

çalışanı, bir sekreter, bir temizlik elemanı, bir eğitim danışmanı, bir bilgisayar uzmanı, bir ofis 

yöneticisi ve işletme sahibi olması gerekir. Bunların dışında farklı dağılımlara da rastlayabilirsiniz. 

 

Her zaman kalabalık ofis, iyi ofistir diye düşünmemelisiniz. Büyük ofislerin giderleri büyük olur. 

Çalışılması zor ofisler olabilir. 
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Küçük veya orta ölçekli bir ofiste başlamanız daha doğru olur. 

 

Ofis seçiminde, fiziki şartlardan sonra araştırmanız gereken şey, ofisin bir çalışma sistemine sahip 

olup olmadığıdır. Bunun için işletme sahibi (broker) veya ofis yöneticisi ile konuşmanız ve ona bazı 

sorular yöneltmeniz gerekir. Bu sorulara tatmin edici yanıtlar alıyorsanız, artık seçim aşamasına 

gelmiş olursunuz. 

 

Gayrimenkul ofisinin işletme sahibine veya yöneticisine sormanız gereken soruları aşağıda 

özetledim. Bu soruların yanıtlarını bilmek size birçok katma değer sağlayacaktır. 

 

• Ofisiniz ne zaman açıldı? Bu meslekte kaçıncı yılınız? 

• Bu sektöre nasıl girdiniz? 

• Ofisinizde ayda kaç satılık ve kiralık işlem yapıyorsunuz? 

• Ofisinizin çalışma kurallarını kapsayan bir kılavuzu var mı? 

• Ofisinizde bir işlem takip sistemi var mı? 

• Ofisinizde bir eğitim sistemi var mı? Eğitimi kimler veriyor? 

• Ofisinizde bir danışman ortalama ne kadar süre çalışıyor? 

• Ofisinizin bugüne kadar aldığı ödüllerden bahsedebilir misiniz?  

• Bağımsız yüklenici anlaşması olan kaç danışmanınız var? 

• Kaç danışman kendi şirketini kurmuş durumda? 

• Ofis hangi masrafları karşılıyor? 

• Benim işe başlamak için ne kadar sermayeye ihtiyacım olacak? 

• Üç aylık bir deneme süresi için danışmandan beklentileriniz nelerdir? 

 

Bu soruların yanıtları oldukça önemlidir. Bu soruların yanıtları sizi tatmin etmelidir. Kitabımı 

bitirdiğinizde bu soruların cevaplarının ne anlama geldiğini biliyor olacaksınız. 

Ofis araştırması sırasında ofislerden alacağınız hisler de çok önemlidir. Buna “İyi bir elektrik” almak 

da diyebilirsiniz. Deneyimlerime göre, her işletme sahibinin doğası ofisine yansır. Mümkün olduğu 

kadar birlikte rahat çalışabileceğiniz bir işletme sahibi seçmeye çalışın. 

 

İşletme sahibi sizi kendi ofisinde çalışmaya ikna edebilmelidir. Size ofisini neden tercih etmeniz 

gerektiğini çok iyi anlatabilmelidir. İşletme sahibi ofisin aynasıdır. Profesyonel bir işletme sahibinin 

özellikleri o ofisin kültürünü yansıtır. Görüşme sırasında kendinizi rahat ve güvende hissettiğiniz 

işletme sahibini tercih etmenizi öneririm. 


