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’’Türkiye’yi Değerliyoruz.’’



‘‘Bir araya gelmek başlangıçtır
Bir arada durabilmek ilerlemedir

Birlikte çalışmak başarıdır.’’
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Dergide Yayımlanan yazı ve fotoğrafların tüm 
hakkı Form Gayrimenkul Değerlemeye aittir. İzin 

alınmadan kullanılamaz. Yayımlanan ilanların 
sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

BossLife Dergi&Medya tarafından yapılmıştır.

EDİTÖRDEN

Değerli Okurlar Merhaba!

Dergimizin 4.sayısında sizlerle yeniden birlikteyiz. Yaz sıcaklarının ve bazı 
kentlerimizdeki yaşamı alt üst eden, kısa süren ancak ağır hasarlar veren 
yağışların etkilediği günlerden geçiyoruz. Dünya ve ülke gündemleri de 
sürekli değişiyor. Zaman zaman ısınıp gerginleşiyor. Ekonomiler de bu hızlı 
gelişmelerden etkilenerek hareket ediyor. Alınacak ekonomik kararlarda 
sadece ülkenin durumu değil, küresel hareketler de belirleyici oluyor. 
Günümüzde küresel gelişmelerden ayrı bir ekonomi düşünmek mümkün 
değil. Geçen bir aylık süreçte ülkemizde de gündem birçok alanda yeni 
gelişmelere sahne oldu. 

Diğer taraftan dünyada ve ülkemizde yer kabuğunun hareketli olduğu 
günleri yaşıyoruz. Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olduğu gerçeğini 
bizlere sürekli hatırlatıyor. Bu konuda önlemlerin alınması ve olabilecek 
yıkıcı depremlerde en az insan kaybını sağlayacak özellikte yapılara ihtiyaç 
her geçen gün daha da artmaktadır. Kentsel dönüşüm yoluyla depreme 
dayanıklı yapıların yapılması öncelikli hedeflerimizden birisi olmalıdır. 
Çünkü insan hayatının değeri hiçbir şeyle ölçülemez. 
Bu gelişmelere paralel olarak, 1985 yılından beri ülkemizde yapılaşma 
şartlarını belirleyen “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” iptal edilerek 
yerine “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
hazırlanarak resmi gazetede yayımlandı. Ekim ayında uygulanmasına 
başlayacak olan bu düzenleme ülkemizde yeni yapılaşma düzeni hakkında 
önemli değişiklikler getirmektedir. Bu alandaki düzenlemelerde temel 
amacın, insan ihtiyaçlarını karşılamaya dönük, güvenliği önde tutan, 
ancak konforlu yaşam şartlarını da göz ardı etmeyen yapılaşma şartlarını 
belirlemektir. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yönetmeliğin bu alanda 
eksikliği hissedilen konulara çözüm olmasını diliyorum.

Bu ayki sayımızda da yukarıda değindiğimiz hususlarda yazılar kaleme 
alındı. Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin eski yönetmelik ile 
karşılaştırılması, Kentsel Dönüşüm uygulamalarının önemli bir etabı olan 
riskli yapı sürecinin aşamaları hakkında bilgi ve değerlendirmeler yapıldı. 
Bu konuların yanında çevreci alanda örnek; Almanya’da uygulanan çöp 
ayrıştırma projesi, Turizm alanında Malatya’nın incisi Yeşilyurt’un tanıtımı, 
popüler kitap tanıtımları, Sağlık alanında hepimizin ortak sorunu ekranlı 
araçların doğru kullanımı hakkında önemli bilgileri dikkatinize sunmaya 
çalıştık.

Keyifli okumalar dileklerimle, yeni sayılarda buluşmak dileğiyle sağlıcakla 
kalın…
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Değerli Okurlar Merhaba,

İnternet ağının hızla yayılarak daha geniş kitleleri etkisi altına aldığı ve teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla 
sanal dünyayı çekici kıldığı bir çağ yaşıyoruz. Buna bağlı olarak basılı yayın dünyası zor dönemlerden geçmektedir. 
Basılı yayın okur kitlesi her geçen gün azalmaktadır. İnternet ortamında e-dergi ve e-gazetelerin sayısı her geçen 
gün çoğalmaktadır. Elbette bu tür gelişmeler dönem şartlarının sonucudur. Bu dönemde biz de duyarlı bir kuruluş 
olarak basılı yayından yana tavrımızı koyuyoruz. Kendi imkânlarımız çerçevesinde hiçbir kazanç gayesi gütmeden, 
basılı yayın okur kitlesini çoğaltarak bu alanı desteklemeye devam ediyor ve Dergimizin 4. sayısıyla sizlere ulaşmayı 
sürdürüyoruz.

Günümüzde birçok alanda sürdürülebilirlik önemli olgulardan biridir. Ekonomide, evlilikte, sosyal yaşamda, iş 
hayatında, dostluklarda, başarıda sürdürülebilirlik ön plana çıkmaktadır. Şirketlerin kazanç gayesiyle yaptığı 
faaliyetlerde sürdürülebilirlik, değişen şartlara uyum sağlamasından geçmektedir. Her gün kendisini tekrar eden 
faaliyetler zaman içinde meydana gelen değişimlere direnerek yenilenmeye karşı direnç gösterirse geriye doğru 
giden bir ivme kazanır. Bu nedenle sürdürülebilirliğin en önemli şartının değişim olduğuna inanıyorum.

Şirketimizde çalışanlarımız ile birlikte aile olduk ve Malcolm X’in “Büyük zekalar, birlikte düşünür..” Peter Senge’nin 
“Takımın aklı, takımdaki bireylerin aklından daha büyüktür.’” Sözlerinden hareketle, kuruluşumuzda koyduğumuz 
hedeflere birlikte ulaştık ve yeni hedefler ile yolumuza devam ediyoruz. Çin Atasözünde belirtildiği şekilde ‘’Başarılı 
birinin arkasında, daima başarılı başka insanlar vardır.’’

Form ailesi üyeleri ile birlikte, adalet timsali Hz. Ömer’in ‘’Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz’’ 
sözünden hareketle, en önemli düsturumuzun;

‘’Mesleğimiz dürüstlük mesleğidir. Bu meslekte dürüstlükten asla taviz verilemez. Meslekte başarı elde etmenin, 
ileri gitmenin ve kalıcı olmanın tek yolu dürüstlükten geçmektedir.” Sözümüzün hayatın her alanında hâkim olması 
gerektiğini düşünüyorum.

Son olarak, ‘’Doğru olan, haklı olandır.’’ (A. Pope)  ve “Her zaman doğruyu söyleyen ne söylediğini hatırlamak 
zorunda kalmaz.” (Fatih Sultan Mehmet Han) diyorum ve siz değerli okurlarımıza, bir sonraki sayımızda buluşmak 
üzere, huzurlu ve mutlu bir ay geçirmenizi diliyorum. 

Keyifli okumalar…

Mustafa Atila DİKMETAŞ
Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ



8



9

FORM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE 
DANIŞMANLIK A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 
MUSTAFA BATUHAN ÖZCAN’I TANIYALIM

   1989 Ankara doğumlu Mustafa Batuhan ÖZCAN; İlk öğrenimine 
babasının görevi dolayısı ile Diyarbakır’da başladı. Ankara’da tamamladı. 
Liseyi Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nde, yüksek öğrenimini Başkent Üni-
versitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde burslu olarak okudu ve 2013 
yılında dereceyle tamamladı. Mezun olduktan sonra hocaları tarafından 
akademisyen olarak devam etme teklifleri gelmesine rağmen çok severek 
okuduğu makine mühendisliğini icra etmek için bu teklife olumlu cevap 
vermedi. Hemen hayata ve mesleğine atılmak adına mezuniyetinin son-
rasında Türkerler Holding bünyesinde Kırşehir Doğal Gaz Kompresör İs-
tasyonu’nda Sorumlu Saha Mühendisi olarak işe başladı. Yaklaşık 1 yıllık 
şantiye tecrübesinin ardından daha büyük ve uzun soluklu projelerin fizi-
bilite çalışmalarına dahil olmak adına vatani görevini yaptı. Askerlik dönü-
şü yeniden Türkerler Holding bünyesinde yenilenebilir enerji projelerinde 
sorumlu mühendis olarak 2 sene görevine devam etti. Bu süreçte mesleki 
alanda yeni sahalara çıkabilmek hedefiyle öncelikle iş güvenliği uzmanlığı-
nı akabinde de Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisanslarını aldı ve 2016 
Mart ayı itibariyle de Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 
bünyesinde Lisanslı Değerleme Uzmanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı olarak göreve başladı.

Halen bu görevlerini sürdüren Özcan iyi derece de İngilizce biliyor. Mustafa 
Batuhan Özcan evli ve bir çocuk babasıdır.

“
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Mustafa Batuhan ÖZCAN değerleme sektörüne giriş nedeni ve makine 
değerlemesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlemesinin önemi 

hakkında şunları söyledi;

‘’Bilindiği üzere, Ülkemizde gayrimenkul sektörü gelişmekte olan bir sektör. Bu 
sektörün gelişmesine paralel olarak taşınmaz değerlerinin ekonomi içindeki önemi 
de arttı. Sermaye Piyasası Kurumu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-
munun yatırımcıları ve mali sistemi koruma ilkeleri gereği ‘’gerçeğe uygun değer’’ 
arayışı, değer tespitinde bağımsızlığın önemi ve mali sektörün yeniden yapılandı-
rılmasına bağlı olarak banka aktiflerinin objektif kriterlere göre analizi gibi etkenler 
sektörün gelişimine katkıda bulunmaktadır. 

Dolayısıyla değerleme uzmanlığının gelişime çok açık olduğunu ve önümüzdeki 
yılarda da daha da önem kazanacağının vurgulamak isterim. 

GAYRİMENKUL
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Makine - ekipman 
değerlemesine gelince;

Kredili veya kredisiz olarak satın alınacak veya satışı gerçekleşmiş olan, Bankalara teminat verilmesi planla-
nan, değerlemesi yapılan gayrimenkulün mütemmim cüz’ü veya eklentisi olan tüm makina ve ekipmanların 
değerlemesinde, besi veya süt çiftlikleri, tavuk yetiştiriciliği ve yumurta üretim çiftlikleri, çimento tesisleri, 
tekstil işletmeleri, rafineriler, gemiler, tersaneler, yenilenebilir enerji kaynakları, RES (rüzgâr enerjisi santralle-
ri), HES (hidroelektrik santralleri), GES (güneş enerji santralleri) gibi özel bilgi birikimi ve donanım gerektiren 
alanlarda değerleme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle, sanayi yatırımlarında kredilerin yatırım projesi konusunda izlenmesi, kredilerin yatırımların seviye 
tespitine göre hakediş usullerine göre kullandırılması ve yatırım bittikten sonra sabit varlıkların belirli aralıklar 
ile değerlemeye tabi tutulması gerekliliği, yatırımların her aşamasında değerleme hizmeti ihtiyacını doğur-
maktadır. 
Makine ve ekipman değerlemesi bir süreç olarak ele alınmasının uygun olduğunu, makro ve mikro nitelik 
tespitlerinin yapılması gerektiğini, 
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•makro nitelik tespitinde; tesis 
kapasitesi, verimliliği, hammad-
de kaynakları, çevre ile ilişkilerinin 
belirlenmesi fabrikanın içinde bu-
lunduğu arsa ve binalara ilişkin kul-
lanım hakları, mülkiyet bilgilerinin 
incelenmesi ve değerlemenin ama-
cına uygun şekilde sınıflandırılması 
gibi faktörlerin değerlendirilmesi, 

•mikro nitelik tespitinde de; maki-
nenin marka, model, seri numarası, 
kapasitesi, teknolojik durumu gibi 
tanımlayıcı bilgilerin tamamının 
tespit edilerek analiz edilmek sure-
tiyle değer tespitinin yapılması ge-
reklidir.

Yenilenebilir enerji kaynakları ile 
ilgili olarak ise;

Küresel ekonominin enerji ihtiya-
cı günümüzde ağırlıklı olarak fosil 
yakıtlardan karşılanmaktadır. Bu da 
hava, su ve çevre kirliliğine neden 
olmaktadır.
Dünyanın en büyük sorunu olan 
enerji ihtiyacını, fosil yakıtlar dışın-
da yenilenebilir enerji kaynakları ve 
temiz enerji kaynakları ile çevreye 

zarar vermeden elde edilmesi  gü-
nümüzde ve gelecekte önemli bir 
çalışma alanı olarak karşımıza çıka-
caktır.

Çevreye verilen zararı en aza indir-
geyebilmek adına,  enerji üretimi 
için doğal süreçlerden yararlanılan, 
kullanılan kaynakların tükenme hı-
zından çok daha hızlı bir sürede 
kendini yenileyebilen enerji kaynak-
larına yönelmek gerekiyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kı-
saca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

•Güneş enerjisi,
•Rüzgar enerjisi,
•Hidrolik (hidroelektrik) enerjisi,
•Jeotermal enerjisi,
•Biyokütle enerjisi (biyoyakıt 
enerjisi de dahil),
•Hidrojen enerjisi,
•Dalga enerjisi,
•Gelgit enerjisi,

Dünyada olduğu gibi ülkemiz de de 
söz konusu kaynaklara yapılan yatı-
rımlar ve bunların finansmanı önem 
kazanmakta dolayısıyla özel ihtisas 

gerektiren bu yatırımların değer-
lemesi, seviye tespiti gibi hususlar 
her geçen gün daha da önemli hale 
gelmektedir. Değerleme sektörü 
yaşayan, ekonomi ile birlikte deği-
şim ve dönüşüme uğrayan dinamik 
bir sektördür. Bu nedenle sektörde 
görev alan tüm paydaşların kendi-
lerini bu dinamizmin içinde sürekli 
geliştiren ve değişime ayak uyduran 
bir enerji ile çalışmalarını zorunlu 
kılmaktadır. 

Teşekkür 
ediyorum...

“
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 LEZZETÇİLERİN BULUŞMA NOKTASI  SARAY RESTAURANT
TEMEL BAŞ

-1981 Akçabat/Trabzon doğumluyum. On yıldır Ankara’da ikamet etmekteyim ve on yıldır bu sektörle 
iştiga etmekteyiz. 

-Saray Restaurantları aslında 80’li yılların başında Akçabatta saray kasabı olarak başladı. Daha sonra 
yıllar 2000’li yıllarda 2007 yılında hatta akçabatta saray kasap olarak sattığımız ürettiğimiz bu ürün-
leri vatandaşa kendimiz sunmayı düşündük. Saray Restaurantı açtık. 2007 yılında Saray Restaurant 
Akçabatta ilk olarak hizmet vermeye başladı. 

- Saray Restaurantları şu anda Türkiyede 4 şehirde 6 şube olarak hizmet vermekte. Bunların 3 tanesi 
Trabzon’da 2 tanesi Samsun’da 1 tanesi Erzurum’da en son Ankara’da açtık. Yaklaşık 2 yıl evvel. Saray 
Ankara Restaurant olarak hizmet vermekteyiz. 

-Saray köfte balık restaurant olarak en iyi kalitedeki ürünü en iyi standartlarda hazırlayıp en uygun fi-
yata müşterilerimize sunmak ayrıca çocuklu ailelerin rahat ve huzurlu bir ortamda yemeklerini yerken, 
cocuk oyun alanımız ve onlarla ilgilenecek bakıcılarımız mevcuttur.
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Misyonumuz ;
- İnsana saygı meslek aşkı hijyen ve kalite doğal olanı tercih 
etmek

-Hizmet %100 müşteri memnuniyeti eğitimli personel Saray 
restauranta özgü menüler
 
-Rahat edebileceğiniz ferah bir ortam en önemlisi misa-
firlerimizi mutlu ve huzurlu görebilmek
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Vizyonumuz;
Biz, müşterilerimize her konuda en yüksek kalitede hizmet sunmak en üst düzey de müşteri 
memnuniyeti oluşturmak güven ve dostluğu kazamayı başarmak kaliteli stantartları ve etik 
değerler doğrultusunda hizmet anlayışımızdan ödün vermeden hayatınıza renk ve mutluluk 
katmak için varız…

-Saray köfte balık restaurant olarak yaklaşık iki yıldır Ankara balgatta hizmet vermekteyiz. 
Siz değerli misafirlerimizi Karadeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini, ayrıcalıklı mekanda 
tatmak üzere restaurantımıza bekleriz. Siz değerli müşterilerimiz

                               Saraylara layıksınız…
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 10 ADIMDA 
RİSKLİ YAPI SÜRECİ

   Riskli Yapı 6306 sayılı Kanun’da “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış 
olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen 

yapı” olarak tanımlanmıştır.
Riskli yapı süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 adımda aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

VATANDAŞIN RİSK 
TESPİTİ YAPTIRMASI

  ‘’Vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde 
büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça 
lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir 
çoğunluk aranmaz. 
Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. 
Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. Riskli yapılar, 
6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem 
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.’’1

http://www.nihalmuhendislik.com.tr/kentsel_donusum.html
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  ‘’Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti 
yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceler, raporlarda eksik veya-
hut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade edilir, diğer 
raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.’’ 2

3

RİSKLİ TESPİT EDİLEN 
YAPILAR

MALİKLERE TEBLİGAT 
GÖNDERİMİ

  ‘’İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine 
karşı tebligat tarihinden itibaren on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki 
Müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren 
İdarece altmış günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması 
gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapı-
lan bu tebligat Müdürlüğe bildirilir.’’
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4
RİSKLİ YAPI TESPİTİNE

İTİRAZ

 ‘’İtirazlari inceleyecek olan teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye 
ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilâtında görev 
yapan üç üyenin istiraki ile teşkil edilir. Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine 
değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.’’

5
RİSKLİ YAPILARIN

 YIKTIRILMASI

 ‘’Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, altmış 
günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir.’’
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6
YIKIM SÜRECİ VE

 KONROLÜ

  ‘’Riskli yapıların altmış günlük süre içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, 
Müdürlükçe mahallinde kontrol edilir ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış 
ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve otuz günden az olmak 
üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur. 
Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapı-
ların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; yıktırma masrafı önce-
likle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de 
iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.’’

7
BAKANLIKÇA YIKIM KARARI

  ‘’Riskli yapının yine de yıktırılmadığı tespit durumlarda Bakanlıkça yazılı 
olarak İdareye bildirilir. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, 
Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır. 

Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu 
müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının mü-
teselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları 
üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakan-
lığa veya İdareye ve binanın aynî ve şahsî hak sahiplerine bilgi verir.’’
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8
YIKIM SONRASI

UYGULAMA

‘’Yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, 
noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır. 
Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oybirliği 
ile anlaşma sağlanamaması halinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Pi-
yasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına 
tespit ettirilir ve bu değer gözetilerek oybirliği ile anlaşmaya çalışılır,  anlaşma 
sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri 
oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. 
Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince im-
zalanır.  
En az üçte iki çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikle-
ri kurulu toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu 
tebliğde, onbeş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bö-
lümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tesbit edilecek rayiç değerden az 
olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satı-
lacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, 
rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil 
edileceği bildirilir.’’
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10
SATIŞ VE TAHSİS İŞLEMLERİ

9
NİTELİKLİ ÇOĞUNLUĞUN 

SAĞLANMASI

  ‘’En az üçte iki çoğunluk ile alınacak kararlar ve anlaşma şartları Mü-
dürlüğe bildirilir. Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine 
ilişkin arsa payları; Bakanlıkça tespit ettirilen arsa payı değeri üzerinden 
anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle 
paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın ta-
lebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile 
tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde 
değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.’’

‘’Satış ve tahsis işlemleri sonlanınca uygulamaya geçilir.’’

Kaynak: http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/riskli_yapi_sureci.html
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GERİ DÖNÜŞÜM ÇÖP AYRIŞTIRMA

  Geri dönüşümde çöp ayrıştırmanın önemi büyüktür.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nin araştırmalarına göre, çöp ayrıştırma şampiyonu olan Alman-
ya’da çöplerin %65’ini ayrıştırılıyormuş ve değerlendirilmeleri sağlanıyormuş. Öyle ki, bütün atık çeşitleri için ayrı 
renk kodları geliştirmişler ve çöplerini atarken karıştırma ihtimalleri neredeyse sıfırmış. Geri dönüştürülemeyen 
çöpleri ise tekrar kullanarak yakıt üretiyorlarmış veya farklı tasarımlarla yeni ürünler elde ediyorlarmış.

Aşağıdaki gibi birde çöp ayrıştırma kılavuzu oluşturmuşlar;

Almanya’da çöp ayrıştırma kılavuzu:

Almanya’da evlerin arka bahçelerinde duran renkli kutular farklı türdeki çöpleri toplamak için. Bu ülkede 
atıkları ayrıştırmak çok ciddiye alınan bir konu. Peki hangi çöp hangi renk kutuya atılmalı?

MAVİ OLAN KAĞIT İÇİN

  Almanya’da herkes mavi kutuların kağıt 
ve karton için olduğunu bilir. Ancak çoğu, 
pizza kutuları ya da fırın kağıtlarının bu-
raya ait olmadığını anlayamıyor. Gıda ar-
tıkları geri dönüşümde sorun yaratıyor. 
Poster gibi parlak kağıtlar da normal ka-
ğıtlarla geri dönüştürülemiyor. Kağıt geri 
dönüşümü Almanya’da eski bir geleneğe 
sahip: 1774’te Justus Claproth adlı bir avu-
kat tarafından geliştirildi.
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KAHVERENGİ OLAN BİYOLOJİK 
ATIKLAR İÇİN

  Doğal gübre elde etmek amacıyla bitki kalın-
tılarının yığınlanması konusunun sıkı kurallara 
bağlı olduğunu bilen bahçe sahipleri için bü-
yük şehirlerde kahverengi konteynırlara piş-
miş veya pişmemiş yiyecekler, turunçgil ve süt 
ürünleri, etler ve balıklar gibi biyolojik olarak 
bozulan yiyeceklerin de atılabildiğini öğren-
mek şaşırtıcı olsa gerek. Bütün bunlar biyogaz 
tesislerinde işlenebiliyor.

SARI HER ÇEŞİT AMBALAJ İÇİN

  Alüminyum, plastik, strafor, teneke kutu-
lar ve Tetra Pak gibi çok çeşitli paketleme 
ürünleri sarı kutuya atılıyor. Yoğurt kutusu 
gibi gıda artığı barındıran ambalajların çal-
kalanarak atılması gerekiyor. Burada sade-
ce en iyi malzeme işleniyor. Gerisi enerji 
üretmek üzere yakılıyor.

SARI BİDONA ALTERNATİF 
SARI TORBALAR

  Bazı yerlerde ambalajları toplamak için 
kutular yerine sarı plastik poşetler kulla-
nılıyor. “Gelber Sack” (Sarı çuval) olarak 
anılıyor. Evlerin kilerlerinde biriktirilen 
dolu poşetler tarihi belli olan toplama 
günlerinde kapı önüne çıkartılıyor.
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GERİ KALANLAR SİYAH
  Siyah ya da gri kutu çocuk bezi, sigara izmariti ya da diğer kirli maddeler için. Ancak bu kategori bile azaltılabilir. 
Çünkü Almanya’da boya kalıntıları, böcek öldürücüler, korozif ürünler veya flüoresan tüplerle piller gibi tehlikeli 
atıklar ayrı olarak toplanıyor.

TEHLİKELİ ATIKLAR

   Birçok süpermarket kullanılmış pilleri topluyor. Ayrıca her şehrin özel kamyonlarla bu tip tehlikeli atıkları belirli 
günlerde evlerden aldığı veya bu atıkların atılabileceği belirli yerlerde konumlanmış kendi toplama sistemi mev-
cut. Bunların normal çöplerle birlikte atılmamasının nedeni çöpler yakıldığında zehirli gaz çıkarmasından.
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CAM ŞİŞE KONTEYNIRLARI
  Bazı şehirlerde her ev için cam atık kutusu bulunurken umuma açık yerlerde de bu tip çöpler için konteynırları 
mevcut. Ancak buralara Almanya’daki “İstirahat zamanlarında” çöp atmamaya dikkat etmek gerekiyor. Bu “gü-
rültülü” işi hafta içi saat 20’den sonra ve pazar günüyle resmi tatil günlerinde yapmak yasak.

FAZLA 
DOLDURMAYIN !

  Bir konteynır çok dolu olduğunda çöp toplayıcı bunu boşaltmayı reddedebilir. Bu yüzden dolu bir konteynırın 
üzerine daha fazla çöp eklemek yardımcı olmayacaktır. Çoğu çöp kutusunun kilitli tutulmasının nedeni komşu-
larının kendi kutusuna çöp atmasını engellemek için. Berlirli bir kategori için daha fazla kutu edinmek mümkün. 
Ancak bu hizmet için fazladan para ödemeniz gerekiyor.
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CAM ŞİŞELER RENKLERİNE GÖRE AYRILIYOR

  Cam üç farklı konteynıra ayrılıyor: Beyaz, kahverengi, yeşil. Mavi ve sarı şişeler yeşil renge atılabilir. Bununla bir-
likte bu kutulara kırılmış bardaklar veya kırılmış pencere camları atılmamalı. Çünkü bunlar geri dönüşüm sürecini 
bozan farklı bir cam türünden üretiliyor. Kavanoz kapaklarının da atılmadan önce ayrılması gerekiyor.

HAFTALIK RİTÜEL: 
DEPOZİTOLU ŞİŞELERİ GERİ VERMEK

  Depozitolu şişeler cam konteynırlara atılmayıp doluyken ödediğiniz depozito ücretini geri almak üzere süper-
marketlere iade ediliyor. Çoğu süpermarkette cam şişe başına 8 cent, plastik içinse 25 cent olmak üzere geri 
ödeme miktarını hesaplayan otomatik şişe iade makineleri bulunuyor. Çoğunlukla gazlı su içen Almanlar için şişe 
geri verme işi haftalık bir ritüele dönüşmüş durumda.
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DEPOZİTOLU ŞİŞE BAĞIŞI
  Kentsel alanlarda boş şişelerini süpermarkete vermek yerine bir çöp kutusu yakınına bırakanlar da var. Düzen-
sizlik gibi görünse de bu, sokakta bu iş için dolaşanlara para kazandırmaya yardımcı oluyor. Şişe toplayanlar 
çöpü karıştırmayıp şişeyi doğrudan buradan alıyor. Karlsruhe’de umuma açık çöp kutuları etrafına yerleştirilen bu 
zekice düzenek geri dönüşüm için de oldukça etkili sonuç vermiş.

BÜYÜK HACİMLİ ATIKLAR

    Almanya’da “Sperrmüll” (Büyük artık eşya) olarak adlandırılan ve eski mobilya, TV, beyaz eşya ya da artık yapı 
malzemesi gibi eşyaları ifade eden çöplerin atabileceği merkezler var. Bazı yerlerde de bunlar belirli günlerde 
kapı önünden toplanıyor. Çoğu Alman kullanılabilir eşyasının üzerine başkaları tarafından alınabileceğine işaret 
eden “Zu verschenken” (Hediyelik) yazılı etiketler asıyor.
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ESKİ KIYAFETLER İÇİN ÖZEL KONTEYNIRLAR
  Kullanılmış giysiler ve ayakkabılar çöp kutusuna gitmek zorunda değil. Birçok şehirde bunların toplandığı özel 
konteynırlar mevcut. Hayır kurumları geri dönüştürülmüş giysileri satıyor. Bazı bağışçılar ıslanmış ya da kirli giy-
silerini bu konteynırların yanına bırakıyor. Bu hiç de iyi niyetli bir davranış değil.

PARKLARDAKİ ÇÖP YIĞINLARI

  Çöp ayrımının ciddiye alındığı intibası vermesine rağmen tüm Almanların düzenli bir çöp ayrıştırıcısı olduğu 
söylenemez. Bu durum Berlin’deki Mauerpark’ta (fotoğrafta) olduğu gibi pazartesi sabahı bir piknik alanında 
yapacağınız gezintiyle daha iyi anlaşılır. Şişeler, mangal partisinden geriye kalanlar, plastik atıklar. Bu duruma da 
çare arayan şehir yönetimi parka dev çöp kutuları yerleştirdi.
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Foto: Paul-Georg Meister, pixelio.de

Foto: www.helenesouza.com, pixelio.de

Almanya’da çeşitli renklerde ve 
biçimlerde çöp bidonları vardır. 
Bunlar tren istasyonlarında, evle-
rin önünde ve hatta ormanlardaki 
yürüyüş yollarında dururlar. Al-
manlar için çöplerin doğada, cad-
de kenarlarında ya da bahçelerde 
yerlere atılmamaları çok önemlidir. 
Bu nedenle çöplerin uygun şekilde 
yok edilmesi ve bunlardan bir kıs-
mının tekrar kullanılması için çok 

şeyler yapılmıştır. Böylece eski ka-
ğıttan, plastikten, camdan ve di-
ğer çöplerden, gazete, saksı ya da 
şişe gibi yeni ürünler üretilir. Bu 
da depolama alanlarının azalma-
sını, doğal kaynakların tasarruflu 
kullanılmasını ve daha az miktarda 
çöpün yakılmasını sağlar. Kısaca 
söylemek gerekirse: Çöpleri ayır-
mak ve yeniden değerlendirmek 
çevreye katkısı olan bir şeydir.

Çöpleri Ayırmak Paradan Tasarru-
fu Sağlar : Çöpleri ayırmanın finansal 
bir etkisi de vardır. Bazı bölgelerde 
siyah bidona atılan atık çöpler tartı-
lır. Çöp ne kadar ağırsa çöpün imha 
edilmesi de o kadar pahalıdır. Kağıt 
ve ambalaj atıkları ise ücretsiz alınır.

Hangi çöpün hangi çöp bidonuna atılması gerektiğini değişik dillerde anlatan web siteleri de vardır: 
Abfallwirtschaft Heidenheim, Abfallwirtschaft Mettmann
Kaynaklar: 
http://www.dw.com/tr/almanyada-çöp-ayrıştırma-kılavuzu/
http://www.copunesahipcik.org/almanlar-geri-donusumde-dunya-sampiyonu/
https://deutschland-begleiter.de/tr/almanyada-coepleri-ayirma.html



ARSA - ARAZİ DEĞERLEMESİ
  Arsa-arazi değerlemelerinde,   ta-
şınmazın ilgili idarelerce     onaylana-
rak yürürlüğe giren imar planlarında-
ki güncel imar durumuna raporda yer 
verilmesi gerekli olduğundan, aşağı-
da plan çeşitleri ve imar uygulaması 
ile ilgili açıklayıcı bilgiler vereceğiz.
Planlar; “Bölge Planları” ve “İmar 
Planları” olarak ikiye ayrılmaktadır.

Bölge planları; sosyo-ekonomik 
gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin 
gelişme potansiyelini, sektörel he-
defleri, faaliyetlerin ve alt yapıların 
dağılımını belirlemek üzere hazırla-
nır, bölge planlarını, gerekli gördüğü 
durumlarda Devlet Planlama Teşkila-
tı yapar veya yaptırır.
İmar Planları; Nazım İmar Planı ve 
Uygulama İmar Planından oluşur. 
Belediye sınırları içinde kalan yerle-
rin nazım ve uygulama imar planları 

ilgili belediyelerce yapılır veya yaptı-
rılır. Belediye meclisince onaylanarak 
yürürlüğe girer.
Nazım İmar Planı; arazilerin; genel 
kullanış biçimlerini, başlıca bölge tip-
lerini, bölgelerin gelecekteki nüfus 
yoğunluklarını, yapı yoğunluğunu, 
yerleşme alanlarının gelişme yön ve 
büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sis-
temlerini gibi unsurları göstermek ve 
uygulama imar planlarının hazırlan-
masına esas olmak üzere düzenle-
nen, 1/2000-1/5000 ölçeklerde, de-
taylı bir raporla açıklanan planlardır.
Uygulama İmar Planı; nazım imar 
planı esaslarına göre çizilen ve çeşit-
li bölgelerin yapı adalarını, bunların 
yoğunluk ve düzenini, yolları ve uy-
gulama için gerekli imar uygulama 
programlarına esas olacak uygula-
ma etaplarını ayrıntıları ile gösteren 
1/1000 ölçekli planlardır.
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İMAR KANUNU’NUN 18. VE 19. MADDELERİ
  ‘’Arazi ve arsa düzenlemesi:  Mad-
de 18 – İmar hududu içinde bulunan 
binalı veya binasız arsa ve arazileri 
malikleri veya diğer hak sahiplerinin 
muvafakatı aranmaksızın, birbirleri 
ile, yol fazlaları ile, kamu kurumla-
rına veya belediyelere ait bulunan 
yerlerle birleştirmeye, bunları yeni-
den imar planına uygun ada veya 
parsellere ayırmaya, müstakil, his-
seli veya kat mülkiyeti esaslarına 
göre hak sahiplerine dağıtmaya ve 
re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya 
belediyeler yetkilidir. Sözü edilen 
yerler belediye ve mücavir alan dı-
şında ise yukarıda belirtilen yetkiler 
valilikçe kullanılır. 
Belediyeler veya valiliklerce düzen-
lemeye tabi tutulan arazi ve arsala-
rın dağıtımı sırasında bunların 
yüzölçümlerinden yeteri kadar 
saha, düzenleme dolayısıyla mey-
dana gelen değer artışları karşılığın-

da “düzenleme ortaklık payı” olarak 
düşülebilir. Ancak, bu maddeye 
göre alınacak düzenleme ortaklık 
payları, düzenlemeye tabi tutulan 
arazi ve arsaların düzenlemeden 
önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkı-
nı geçemez. 
(Değişik üçüncü fıkra: 3/12/2003-
5006/1 md.) Düzenleme ortaklık 
payları, düzenlemeye tâbi tutulan 
yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim 
kurumları, yol, otoyol hariç erişme 
kontrolünün uygulandığı yol, su 
yolu, meydan, park, otopark, çocuk 
bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve 
karakol gibi umumî hizmetlerden 
ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden 
başka maksatlarla kullanılamaz. 
Düzenleme ortaklık paylarının top-
lamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen 
umumi hizmetler için, yeniden ayrıl-
ması gereken yerlerin alanları top-

lamından az olduğu takdirde, eksik 
kalan miktar belediye veya valilikçe 
kamulaştırma yolu ile tamamlanır. 
Herhangi bir parselden bir miktar 
sahanın kamulaştırılmasının gerek-
mesi halinde düzenleme ortaklık 
payı, kamulaştırmadan arta kalan 
saha üzerinden ayrılır. 
Bu fıkra hükümlerine göre, herhan-
gi bir parselden bir defadan fazla 
düzenleme ortaklık payı alınmaz. 
Ancak, bu hüküm o parselde imar 
planı ile yeniden bir düzenleme ya-
pılmasına mani teşkil etmez. 
Bu düzenlemeye tabi tutulan ara-
zi ve arsaların düzenleme ortaklık 
payı alınanlarından, bu düzenleme 
sebebiyle ayrıca değerlendirme 
resmi alınmaz. 
Üzerinde bina bulunan hisseli par-
sellerde, şüyulanma sadece 
zemine ait olup, şüyuun giderilme-
sinde bina bedeli ayrıca dikkate alı-
nır. 
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Düzenleme sırasında, plan ve mev-
zuata göre muhafazasında mahzur 
bulunmayan bir yapı, ancak bir imar 
parseli içinde bırakılabilir. Tamamı-
nın veya bir kısmının plan ve mev-
zuat hükümlerine göre muhafaza-
sı mümkün görülemeyen yapılar 
ise, birden fazla imar parseline de 
rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç 
parsel üzerinde kalan yapıların be-
delleri, ilgili parsel sahiplerince yapı 
sahibine ödenmedikçe ve araların-
da başka bir anlaşma temin edilme-
dikçe veya şüyuu giderilmedikçe bu 
yapıların eski sahipleri tarafından 
kullanılmasına devam olunur. 
Bu maddede belirtilen kamu hiz-
metlerine ayrılan yerlere rastlayan 
yapılar, belediye veya valilikçe 
kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz. 
Düzenlenmiş arsalarda bulunan ya-
pılara, ilgili parsel sahiplerinin mu-
vafakatları olmadığı veya plan ve 
mevzuat hükümlerine göre mahzur 
bulunduğu takdirde, küçük ölçüde-
ki zaruri tamirler dışında ilave, deği-
şiklik ve esaslı tamir izni verilemez. 

Düzenlemeye tabi tutulması gerek-
tiği halde, bu madde hükümlerinin 
tatbiki mümkün olmayan hallerde 
imar planı ve yönetmelik hükümle-
rine göre müstakil inşaata elverişli 
olan kadastral parsellere plana göre 
inşaat ruhsatı verilebilir. 
Bu maddenin tatbikinde belediye 
veya valilik, ödeyecekleri kamulaş-
tırma bedeli yerine ilgililerin mu-
vafakatı halinde kamulaştırılması 
gereken yerlerine karşılık, plan ve 
mevzuat hükümlerine göre yapı ya-
pılması mümkün olan belediye veya 
valiliğe ait sahalardan yer verebilir-
ler. 
Veraset yolu ile intikal eden, bu 
Kanun hükümlerine göre şüyulan-
dırılan Kat Mülkiyeti Kanunu uygu-
laması, tarım ve hayvancılık, turizm, 
sanayi ve depolama amacı için ya-
pılan hisselendirmeler ile cebri icra 
yolu ile satılanlar hariç imar planı ol-
mayan yerlerde her türlü yapılaşma 
amacıyla arsa ve parselleri hisselere 
ayıracak özel parselasyon planları, 
satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.
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Parselasyon planlarının hazırlan-
ması ve tescili: Madde 19 – İmar 
planlarına göre parselasyon planla-
rı yapılıp, belediye ve mücavir alan 
içinde belediye encümeni, dışında 
ise il idare kurulunun onayından 
sonra yürürlüğe girer. Bu planlar 
bir ay müddetle ilgili idarede asılır. 
Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. 
Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tas-
hih edilecek planlar hakkında da bu 
hüküm uygulanır. Kesinleşen parse-
lasyon planları tescil edilmek üzere 
tapu dairesine gönderilir. Bu daire-
ler ilgililerin muvafakatı aranmak-
sızın, sicilleri planlara göre re’sen 
tanzim ve tesis ederler. Bir parsel 
üzerinde birden fazla bina ve tesis-
lerin yapımı gerektiğinde (Koopera-
tif evleri, siteler, toplu konut inşatı 
gibi) imar parselasyon planları ifra-
za gerek kalmadan bu ihtiyacı kar-
şılayacak şekilde düzenlenir veya 
değiştirilir ve burada, talep halinde, 

Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uy-
gulanır. Belediyeler veya  il özel ida-
relerince düzenlemeye tabi tutulan 
arazi ve arsaların dağıtımı sırasında 
bunların yüzölçümlerinden yeteri 
kadar saha, düzenleme dolayısıyla 
meydana gelen değer artışları kar-
şılığında, bedel ödenmeksizin “Dü-
zenleme Ortaklık Payı” (DOP) ola-
rak düşülebilir. Ancak, bu maddeye 
göre alınacak düzenleme ortaklık 
payları, düzenlemeye tabi tutulan 
arazi ve arsaların düzenlemeden 
önceki yüzölçümlerinin yüzde 
kırkını geçemez. Düzenleme ortak-
lık payları, düzenlemeye tâbi tutu-
lan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğre-
tim kurumları, yol, meydan, park, 
otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, 
ibadet yeri ve karakol gibi umumî 
hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili 
tesislerden başka maksatlarla kulla-
nılamaz.’’
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DEĞERLEMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Taşınmazın bulunduğu alana ait;

Yürürlükteki imar planlarının onay tarihi ve onaylamaya yetkili kurumun adı, onay tarihi,  

•imar planının ölçekleri, 
•taşınmazın imar planındaki kullanım durumu,  
•inşaat emsali, 
•yapılaşma koşulları,  
•plan notları, 
•imar planı hakkında iptal davası açılıp açılmadığı, 
•meri imar planı ile ilgili çalışması devam eden bir plan tadilatının olup olmadığı, 
•herhangi bir uygulama değişikliği ve/veya plan iptali,  
•uygulamanın geçici veya kısmi durdurulması,  
•mahkeme kararları vb. gibi, 

değişiklikler tespit edilmeli bu bilgilere de raporda yer verilmeli ve değerlemede bu bilgiler dikka-
te alınmalıdır.Plan iptali, yürütmeyi durdurma kararı, yeni kadastro/imar görmüş/görmekte olan 
yerler için, imar durumuna ilişkin aşağıda belirtilen seçeneklerden hangisine uygun olduğu tespit 
edilerek değerleme yapılmalıdır. 
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1.Kadastrosu yapılmamış gayrimenkuller,
2.Kadastrosu yapılmış gayrimenkuller,
3.Üst ölçekli (Bölge planları, İl Gelişme Planı vs.) planlar kapsamında kalan gayrimenkuller,
4.Nazım İmar Planı (ölçeği:1/5000-1/2000) kapsamında yer alan gayrimenkuller,
5.Uygulama İmar Planı (ölçeği:1/1000) kapsamında yer alan gayrimenkuller,
6.İmar uygulaması (parselasyon planı) yapılıp, uygulama sonucuna uygun tapu tescili yapılmış 
gayrimenkuller durumlarına uygun kapsamda,

Tarımsal amaçlı arazi değerlemeleri için düzenlenen değerleme raporlarının içeriğinde; Değerleme-
ye  esas  teşkil  eden;  iklim  bölgesi,  kullanma  şekli  (ağaç, bitki  veya  tarım  türü), sulama ola-
nakları (sulu veya susuz tarım yapıldığı), ıslah durumu, toprak yapısı, arazinin geometrik şekli, yola 
cephesi  ve eğim durumu, verimliliği, ürün türü veya türleri, yaklaşık   verim   miktarı   ile   ulaşım   
ve   pazarlama   imkanları gibi   bilgilerden   bahsedilmeli   ve değerlendirmede bu hususlar dikkate 
alınmalıdır.

Kaynaklar:
http://www.mevzuat.gov.tr/ 
http://sbpturkiye.com/plan-turleri-nelerdir.html
Çetin Begiç-Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi-Sorumlu Değerleme Uzmanı
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KONUT SATIŞLARI HAZİRAN AYINDA DÜŞÜŞTE

 TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 
oranında  azalarak 97.579 oldu. 2017 Mayıs ayında bu rakam 116.558 adetti. Konut satışlarında, İstanbul 17.970 
konut satışı ve %18,4 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10.160 konut satışı ve %10,4 
pay ile Ankara, 6.034 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 2 
konut ile Hakkari, 20 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Konut satış sayıları, 2016-2017
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İpotekli konut satışları 2017 
Haziran ayında 35.210 olarak 
gerçekleşti

  Türkiye genelinde ipotekli konut 
satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre %3,2 oranında azalış göstere-
rek 35.210 oldu. Toplam konut sa-
tışları içinde ipotekli satışların payı 
%36,1 olarak gerçekleşti. İpotekli sa-
tışlarda İstanbul 6 963 konut satışı 
ve %19,8 pay ile ilk sırayı aldı. Top-
lam konut satışları içerisinde ipo-
tekli satış payının en yüksek olduğu 
il %56,1 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 
62.369 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye 
genelinde bir önceki yılın aynı ayı-
na göre %10,7 oranında azalarak 
62.369 oldu. Diğer konut satışla-
rında İstanbul 11.007 konut satışı 
ve %17,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. 
İstanbul’daki toplam konut satışla-
rı içinde diğer satışların payı %61,3 
oldu. Ankara 5.981 diğer konut satı-
şı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 
3.684 konut satışı ile İzmir izledi. 
Diğer konut satışının en az olduğu 
il 1 konut ile Hakkari oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Ha-
ziran 2017  Satış durumuna göre 
konut satışı, Haziran 2017

Konut satışlarında 45.433 konut 
ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan 
konut sayısı bir önceki yılın aynı ayı-
na göre %7,9 azalarak 45.433 oldu. 
Toplam konut satışları içinde ilk sa-
tışın payı %46,6 oldu. İlk satışlarda 
İstanbul 8.656 konut satışı ve %19,1 
ile en yüksek paya sahip olurken, İs-
tanbul’u 3.585 konut satışı ile 
Ankara ve 2.341 konut satışı ile İz-
mir izledi.

İkinci el konut satışlarında 52.146 
konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut sa-
tışları bir önceki yılın aynı ayına göre 
%8,2 azalış göstererek 52.146 oldu. 
İkinci el konut satışlarında da İstan-
bul 9.314 konut satışı ve %17,9 pay 
ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki 
toplam konut satışları içinde ikinci 
el satışların payı %51,8 oldu. Anka-
ra 6.575 konut satışı ile ikinci sırada 
yer aldı. Ankara’yı 3.693 konut satışı 
ile İzmir izledi.

Yabancılara 2017 yılı Haziran 
ayında 1.926 konut satışı 
gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışla-
rı bir önceki yılın aynı ayına göre 
%24,8 artarak 1.926 oldu. Yabancı-
lara yapılan konut satışlarında, Ha-
ziran 2017’de ilk sırayı 903 konut 
satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini 
sırasıyla 408 konut satışı ile Antal-
ya, 93 konut satışı ile Bursa, 77 ko-
nut satışı ile Aydın, 68 konut satı-
şı ile Ankara ve 60 konut satışı ile 
Muğla izledi

Ülke uyruklarına göre en çok ko-
nut satışı Suudi Arabistan vatan-
daşlarına oldu

Haziran ayında Suudi Arabistan va-
tandaşları Türkiye’den 612 konut sa-

tın aldı. Suudi Arabistan’ı 
sırasıyla, 239 konut ile Irak, 136 ko-
nut ile Kuveyt, 115 konut ile Rusya 
Federasyonu ve 87 konut ile İngil-
tere izledi.

TÜRKİYE GENELİNDE 
YILIN İLK 6 AYINDA 654 
BİN 323 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde yılın ilk 6 ayında 
toplam 654.323 konut satıldı. Bu 
sayı geçen yılın aynı dönemine göre 
(630 bin 799 ) %3,7’lik artışı ifade 
ediyor.
İlk 6 aylık verilere göre; 2016’da 
aylık ortalama konut satışı 105.133 
iken, 2017’de 109.054 olarak ger-
çekleşti.
2017 Haziran ayında gerçekleşen 
konut satışları (97.579), 2017 Mayıs 
ayına göre (116 bin 518),  %16,1’lik 
düşüşün gerçekleştiğini göstermek-
tedir.
2017 Haziran ayında ipotekli konut 
satışları 41 bin 738 olarak gerçek-
leşti. 35 bin 210 adet ipotekli satı-
şın gerçekleştiği Mayıs ayına göre 
%15,6’lık düşüş gösterdi.
2017 yılı ilk 6 aylık veriler değerlen-
dirildiğinde, en yüksek konut satışı 
128 bin 923 adet ile Mart 2017’de, en 
düşük konut satışı ise, 95 bin 389 ile 
Ocak 2017’de gerçekleşmiştir.

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/
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YENİ PLANLI ALANLAR 
YÖNETMELİĞİ NE GETİRİYOR
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3194 sayılı İmar Kanununa bağlı olarak çıkarılan eski 
“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” 1985 yılında 
yürürlüğe girmişti. Söz konusu yönetmelikte 2017 yılına 
kadar 17 kez değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler ile toplam 
66 maddeden oluşan yönetmeliğin sadece 4 maddesi 
değiştirilmedi (Madde:17, 33, 54, 55), diğer maddelerin 
tamamında çeşitli değişiklikler ve ekler yapıldı.

Bugüne gelindiğinde ise, yeni “Planlı Alanlar İmar Yönet-
meliği”, 03.07.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı 
ve 1 Ekim 2017’den itibaren yürürlüğe girme kararı alındı.



Yeni yönetmelik ile getirilen önemli düzenlemeler;
•Asma katlar bağlı olduğu bağımsız 
bölümün 1/3’ünü geçemeyecek.
•Yeni yönetmelik ile her müstakil 
dairede bulunması gereken pi-
yeslerin alanlarında değişiklikler 
yapılmış olup, daha önce bir daire-
nin en az 27,50 metrekare olması 
gerekirken, yeni yönetmeliğe göre 
28,50 metrekare olması gerekme-
ktedir.
•Kat bahçeleri an az 2 katta bir ola-
bilecek ve genişliği en az 3 metre 
olabilecek.
•Kazı yapma izni, mimari projeye ön 
izin ile birlikte, ruhsat beklenmeden 
verilebilecek.
•Çekme mesafeleri ile KAKS 
verilip TAKS bilgisi verilmeyen par-
sellerde, taban alanı %60’a kadar 
kullanılabilecek.(Eski yönetmelikte 
%40 olarak belirlenmişti)
•Emsal harici alanlara sınırlama ge-
tirilmiş olup, parselin toplam emsale 
esas alanının % 30’unu geçemeye-
cektir.

•Balkonların 2 m. genişliği 
geçmeyen kısımları emsal harici ka-
bul edilmiştir.
•Depo amaçlı eklentilerde emsal 
sınırı: Konutların net alanının %10’u, 
ticari bağımsız bölümlerin %50’sine 
kadar depo amaçlı eklentiler emsal 
harici tutulmuştur. (Önceki yönet-
melikte, depo amaçlı eklentiler ko-
nutların brüt alanını aşamıyordu).
•Mescit ve müştemilatlarda alan 
kısıtlaması: Ortak alan nitelikli mes-
cit ve müştemilatların, konutlar-
da 100 m²’si, konut dışı bağımsız 
bölümlerde 200 m²’si emsal ha-
ricidir. Daha önceden bu konuda 
kısıtlama bulunmamakta idi.
•Bütün cepheleri gömülü olmak 
şartıyla ortak alanlar emsal harici 
tutulmuştur.
•Balkonlar ve açık çıkmalarda, 2 
metreyi geçen kısımlar emsale dahil 
edildi.
•Kapalı otopark için ön bahçe me-
safe sınırı: Toprak altında ön 

cepheye 3 metreden fazla yak-
laşmamak şartıyla kapalı otopark 
yapılabilcektir.
•Ağaç dikme zorunluluğu: Bina 
oturum alanı dışında kalan bahçenin 
her 30 m²’si için bir ağaç dikilmesi 
zorunlu hale getirilmiştir.
•Yönetmeliğe göre; katı yakıtla 
ısınan sobalı binalarda her daire için 
en az 5 m², en çok 10 m² depo yeri 
ayrılması zorunludur.
•Ticari binalarda yükseklik sınırı: 
Asma katlı zemin yüksekliği 5,5 
metre, asma katsız 4,5 metre, diğer 
katlar 4 metre olabilmektedir. Ko-
nut bölgelerinde ise zemin ve nor-
mal katlar 3,60 metre yapılabilme-
ktedir.
•Işıklıklar; 7 kata kadar dar kenarı 
1,5 metre olmak üzere alanı 4,5 
metreden küçük olamaz.
•10 kat üzeri binalarda en az bir 
asansörün yük taşıma ve sedye 
asansörü olması zorunludur.
•Katı yakıt harici konut
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kullanımlı binalar (örn: doğalga-
zlı) için; bağımsız bölüm sayısının 
60`tan fazla olması halinde 1, 
150’den fazla olması halinde ise 2 
kapıcı dairesi zorunludur.
•Kapıcı dairelerinde alan kuralı: En 
az 50 m² olmalıdır. Kapıcı daire-
lerinde, her birisi en az 9 m² ve 
dar kenarı en az 2.50 metre olmak 
üzere 2 yatak odası ve 12 m²`den az 
olmamak üzere 1 oturma odası, en 
az 3,3 m² mutfak ve banyo veya duş 
yeri ve tuvalet bulunur.
•Bekçi/Güvenlik Odaları, 4 m²’de 
küçük olamaz. (eski yönetmelikte 9 
m² idi.)
•Peyzaj projesi imza yetkilisi: Pey-
saj uygulaması gereken projelerde 
Peyzaj mimarı imzalamak zorun-
dadır. (eski yönetmelikte peyzaj 
projesi imza yetkilisi mimar olabili-
yordu)
•Yapı ruhsatı verme süresi: Tüm 
belgeler hazırsa, 15 günde verilmesi 
zorunludur.
•Peyzaj projelerinin, ruhsat 
aşamasında idareye verilmesi zo-

runlu değildir. Ruhsat tarihinden 1 
ay içerisinde idarece onaylanması 
zorunludur.
•Büyükşehir Belediyesi kapsamın-
daki yerlerde; 30’dan fazla müstakil 
yapı, bir parselde 60.000 m²’den 
fazla yapı veya yapılar, en düşük 
kotta 60,5 metreyi aşan yapılar için 
Büyükşehir Belediyelerince avan 
proje zorunluluğu getirilebilecektir.
•Baz istasyonları için proje zorunlu-
luğu kaldırılmıştır.
•Isı yalıtım uygulamaları ile güneş 
kaynaklı yenilenebilir enerji uygu-
lamalarının,  muvafakatname alın-
mak kaydıyla Belediyeden izin 
alınarak yapılabilecektir. Ruhsat zo-
runluluğu yoktur.
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Yönetmelikteki bazı maddelerin eski yönetmelikle karşılaştırılmasını biraz daha açalım;

Eski yönetmelikte Taban Alanı Katsayısı 
(TAKS) % 40 ile sınırlı iken, yeni yönet-
melikte çekme mesafeleri ile KAKS 
verilip TAKS bilgisi verilmeyen parsel-
lerde % 60’a kadar yükseltilmiştir. Bu 
uygulamanın başlaması ile “yatay yapı-
laşma dönemi” başlayacak ve ülke ge-
nelinde yapıların arsalarda daha geniş 
bir alana yayılmasına, buna karşılık kat 
yüksekliklerinin düşmesine neden ola-
caktır.

•Yönetmeliğe göre; katı yakıtla ısınan 
sobalı binalarda her daire için en az 5 
m², en çok 10 m² depo yeri ayrılması 
zorunludur.
•Ticari binalarda yükseklik sınırı: Asma 
katlı zemin yüksekliği 5,5 metre, asma 
katsız 4,5 metre, diğer katlar 4 metre 
olabilmektedir. Konut bölgelerinde ise 
zemin ve normal katlar 3,60 metre ya-
pılabilmektedir.
•Işıklıklar; 7 kata kadar dar kenarı 1,5 
metre olmak üzere alanı 4,5 metreden 
küçük olamaz.
•10 kat üzeri binalarda en az bir asan-
sörün yük taşıma ve sedye asansörü ol-
ması zorunludur.
•Katı yakıt harici konut kullanımlı bina-
lar (örn: doğalgazlı) için; bağımsız bö-
lüm sayısının 60`tan fazla olması halin-
de 1, 150’den fazla olması halinde ise 2 

kapıcı dairesi zorunludur.
•Kapıcı dairelerinde alan kuralı: En az 
50 m² olmalıdır. Kapıcı dairelerinde, 
her birisi en az 9 m² ve dar kenarı en az 
2.50 metre olmak üzere 2 yatak odası 
ve 12 m²`den az olmamak üzere 1 otur-
ma odası, en az 3,3 m² mutfak ve banyo 
veya duş yeri ve tuvalet bulunur.
•Bekçi/Güvenlik Odaları, 4 m²’de küçük 
olamaz. (eski yönetmelikte 9 m² idi.)

Daha önceden her katta, daireye özel 
kat bahçesi yapılabilmekte idi. Ancak 
yeni yönetmeliğe göre 2 katta bir kat 
bahçesi yapılabilecektir. Ayrıca söz ko-
nusu kat bahçeleri katlar alanına dahil 
edilmeyecek olup, ortak alana dahil 
edilecektir.

3. Balkonların 2 m. genişliği geçmeyen 
kısımları emsal harici kabul edilmiştir.

Yeni yönetmelik ile her müstakil daire-
de bulunması gereken piyeslerin alan-
larında değişiklikler yapılmış olup, daha 
önce bir dairenin alanının en az 27,50 
metrekare olması gerekirken, yeni yö-
netmeliğe göre 28,50 metrekare olması 
gerekmektedir. Böylece en küçük daire-
nin alanı 1 m². daha büyük olması zo-
runlu hale gelmiştir.
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Yeni Yönetmelik

‘’(25) Her müstakil konutta en az; 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak veya 
yemek pişirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri ve 1 tuvalet bulunur.

MADDE 29- (1) Her müstakil konutta en az aşağıdaki piyesler bulunur:

Piyes                                                        Dar Kenarı            Net Alanı
1 oturma odası                                       3.00 metre            12.0 m²
1 yatak odası                                          2.50 metre            9.00 m² 
1 mutfak veya yemek pişirme yeri   1.50 metre            3.30 m²
1 banyo veya yıkanma yeri                 1.50 metre            3.00 m²
1 tuvalet                                                    1.00 metre            1.20 m² ‘’

Eski Yönetmelik

‘’Madde 38- (Değişik:RG-8/9/2013-28759)
Her müstakil konutta en az;
                                                                                                                
                                       Dar Kenarı            Net Alanı
1 oturma odası           3.00 metre      12.0 m²
1 yatak odası               2.40 metre        8.00 m² 
1 mutfak
Veya pişirme yeri      1.50 metre           3.30 m²
1 banyo                    
Veya yıkanma yeri     1.50 metre            3.00 m²
1 hela                             1.00 metre          1.20 m² ‘’



Yeni yönetmelikte, eski yönetmelikte bulunan, Belediyelerin çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum 
sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve 
rengini tayin etme yetkileri korunmuştur.

Yeni Yönetmelik
‘’ (11)   Belediyeler meclis kararıyla mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar 
arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacı ile dış cephe boya 
ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu yetki, 
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar için de kullanı-
labilir.‘’

Eski Yönetmelik
‘’Belediyeler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağla-
mak, güzel bir görünüm elde etmek amacı ile dış cephe boya ve kaplamaları ile ça-
tının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Evvelce yapılmış olan yapılar 
için de bu yetki kullanılır.‘’

. Eski yönetmelikte bulunan içinde patlayıcı 
madde bulundurulan yerlerle, sivri ve yüksek 
bina ve tesislere, paratoner konulması zorunlu-
luğu yeni yönetmelikte de korunmuştur.
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Yeni Yönetmelik
‘’ MADDE 53 – (1) İçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle, sivri ve yüksek bina ve tesis-
lere Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, TSE Standartlarına uygun 
paratoner konması mecburidir.’’

Eski Yönetmelik
‘’Madde 54 - İçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle, sivri ve yüksek bina ve tesislere 
paratoner konması mecburidir.’’

Konutlarda kat yükseklikleri 3.50 metreden 3.60 metreye,  ticari ofislerde 3.80 metreden 4 metreye çıkarıldı.

Yeni Yönetmelik
‘’MADDE 28- (1) Kat yükseklikleri uygulama imar pla-
nında daha fazla belirlenmemiş ise döşeme üst kotun-
dan döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla;
a)Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4.50 metre, 
asma katlı zemin katlarda 5.50 metre; diğer katlarda 
4.00 metre,
b)Ticaretin de yapılabildiği karma alanlarda; zemin kat-
larda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.50 metre; 
diğer katlar konut ise 3.60 metre konut harici ise 4.00 
metre,
c)Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 3.60 
metre,
ç) Zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgelerinde 
ise zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlar-
da 5.5 metre, diğer katlarda 3.60 metre,
kabul edilerek uygulama yapılabilir.’’

Eski Yönetmelik
‘’11. (Değişik:RG-8/9/2013-28759) Kat yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki 
katının döşeme üstüne kadar olan mesafesidir. Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlen-
memiş ise genel olarak; ticaret bölgelerinde ve zemin kat ticaret olarak belirlenen yerlerde zemin katlarda 
4.50 m., asma katlı zemin katlarda 5.50 m; diğer katlarda 3.80 m., konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.00 
m., asma katlı zemin katlarda 5.50 m., diğer katlarda 3.50 m. kabul edilerek uygulama yapılabilir. ‘’
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Yeni Yönetmeliğe göre,  inşaat ruhsatı beklenmeden mal sahiplerinin talebi ve idare-
nin uygun görüşü ile kazı izni verilebilmektedir. Bu uygulama inşaat bitim sürelerinin 
kısalmasına neden olacaktır. 

Yeni Yönetmeliğe göre; özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda, fenni mesuliyet üstle-
nilmek ve 634 sayılı Kanuna göre kat maliklerinin muvafakati alınmak, statik proje 
müellifince hazırlanacak rapor ilgili idaresine sunulmak, bina estetiğini, görünümünü 
ve silueti olumsuz etkilememek ve bina cephelerine 3.00 metreden fazla yaklaşma-
mak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınmak kaydıyla ruhsat 
alınmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilmektedir.

Yeni Yönetmeliğe göre; emsal harici alanların toplamı, parselin toplam emsale esas 
alanının % 30`unu aşamamaktadır. Zorunlu otopark alanlarının ise 2 katının emsal 
harici  tutulmasına olanak tanınmıştır.

Yeni Yönetmeliğe göre emsal harici depo miktarı azaltılmış olup, binaların bodrum 
katında yapılan konutlara ait depoların bağımsız bölümün net alanının % 10’u ve iş-
yerlerine ait depoların ise işyerinin net alanının % 50’si emsal harici olarak düzenlen-
miştir. Eski yönetmelikte konut nitelikli bağımsız bölümlerin bürüt alanının %20’si, 
ticari nitelikli olanların bürüt alanını aşmama şartı bulunmaktaydı.
Kaynaklar:
•http://emlakkulisi.com/
•http://www.emlakjet.com/
•https://www.csb.gov.tr
•http://www.mevzuat.gov.tr/
•http://www.resmigazete.gov.tr
•http://listelist.com/loft-daire-tasarimlari/
•http://freesplans.blogspot.com.tr/
•Çetin Begiç; Ekonomist, Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Sorumlu Değerleme 
Uzmanı.48



YENİ YÖNETMELİK

‘’(8) 22 nci maddeyle veya ilgili 
idarelerin imar yönetmelikleri ile 
getirilebilecek emsal harici tüm 
alanların toplamı; parselin toplam 
emsale esas alanının % 30`unu aşa-
maz. Ancak; 27/11/2007 tarihli ve 
2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Binala-
rın Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik gereğince yapılması zo-
runlu olan, korunumlu ya da koru-
numsuz normal merdiven dışındaki 
yangın merdiveninin asgari ölçüler-
deki alanı, konferans, spor, sinema 
ve tiyatro salonları gibi özellik arz 
eden umumi yapılarda düzenlen-
mesi zorunlu olan boşluklar ile bi-
naların bodrum katlarında yapılan;
a) Zorunlu otopark alanlarının 2 
katı,
b) Sığınak, asansör boşlukları, ba-
calar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat 
merkezi, su deposu, enerji odası, 
kömürlükler ve kapıcı dairelerinin il-
gili mevzuat, standart ya da bu Yö-
netmeliğe göre hesap edilen asgari 

alanları,
c)  Konut kullanımlı bağımsız bölüm 
net alanının % 10`unu, ticari kulla-
nımlı bağımsız bölüm net alanının 
% 50`sini aşmayan depo amaçlı ek-
lentiler,
ç)  Ortak alan niteliğindeki mescit ve 
müştemilatın konutlarda 100 m²`si, 
konut dışı yapılarda 200 m²`si,
d)  Bütün cepheleri tamamen gö-
mülü olmak ve ortak alan niteliğin-
de olmak kaydıyla; otopark alanları 
ve 22 nci maddede belirtilen tama-
men gömülü ortak alanlar,
bu hesaba dâhil edilmeksizin emsal 
haricidir.‘’

ESKİ YÖNETMELİK

‘’Madde 16 - Yapı düzenine ait ta-
nımlar:
(Değişik:RG-8/9/2013-28759) Ta-
ban alanı: Bahçede yapılan eklenti 
ve müştemilatı dahil yapıların tabii 
zemin veya tesviye edilmiş zemin 
üzerinde kalan kısmının parseldeki 
izdüşümünün kapladığı alandır. Ana 

yapının dışında kalan binaya ait 
arıtma tesisi ve trafolar, akaryakıt 
pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak 
üzere kanopiler ve arkatlar, yangın 
merdivenleri veya müstakil yan-
gın merdiveni olmayan yapılarda 
yangın merdiveni olarak kullanılan 
bina merdivenlerinden biri, temele 
kadar inen toprağa dayalı asansör 
boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ay-
rıştırma bacaları, tabii zemin veya 
tesviye edilmiş zemin seviyesindeki 
veya bu seviyenin altındaki avlular, 
iç bahçeler, açık havuzlar, pergola, 
kameriye, bağlantılı olduğu bağım-
sız bölümün veya bulunduğu ka-
tın brüt alanının %10’unu aşmayan 
üstü açık veya sökülür-takılır hafif 
malzeme ile örtülü zemin terasları, 
bahçe duvarı ve istinat duvarı gibi 
yapılar, kontrol kulübeleri, açık oto-
parklar, tamamen toprağın altında 
kalan; otopark, sığınak ve tesisat 
hacimleri, yakıt depoları, su depo-
ları, su sarnıcı ve gri su toplama ha-
vuzu taban alanına dahil edilmez.’’

Yeni Yönetmelik
‘‘c)  Konut kullanımlı bağımsız bölüm net alanı-
nın % 10`unu, ticari kullanımlı bağımsız bölüm net 
alanının % 50`sini aşmayan depo amaçlı eklenti-
ler,
bu hesaba dâhil edilmeksizin emsal haricidir.‘’

Eski Yönetmelik
‘’……….konut kullanımlı bağımsız bölümün bağım-
sız bölüm bürüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı 
bağımsız bölümün bağımsız bölüm bürüt alanını 
aşmayan depo amaçlı eklentiler, dahil edilmez. ‘’
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ANADOLU’NUN PARLAYAN YILDIZI; 

MALATYA - YEŞİLYURT

Yazıhan Yolu – Tohma Köprüsü
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ANADOLU’NUN PARLAYAN YILDIZI; 

MALATYA - YEŞİLYURT

  12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 06.12.2012 tarihinde 
28489 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe gi-
ren “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnâmelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Kanun” ile Ma-
latya, Büyükşehir statüsü kazanmış; iki Merkez İlçe’den 
biri olarak tanımlanan Yeşilyurt; 
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Beylerderesinde bir köprü
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  Eski Yeşilyurt ilçesi ile Gündüzbey, Yakın-
ca, Şahnahan, Dilek, Topsöğüt, Bostanbaşı 
beldeleri, ilden katılan 36 mahalle (Nüfusu-
muzun %70’i) ve mahalle statüsü kazanan 39 
kırsal yerleşkenin birleşmesi ile oluşmuştur.
Yeşilyurt, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat 
Havzası Bölümü’nde yer alan Büyükşehir Ma-
latya’nın iki merkez ilçesinden biridir. Kuzeyde 
Karakaya Baraj Gölü’nden güneyde Çat Baraj 
Gölü’ne, batıda Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşe-
hir’den doğuda Battalgâzi’ye uzanan ve 82 ma-
halleden müteşekkil alan, Yeşilyurt ilçe sınırlarını 
oluşturmaktadır. Yüzölçümü 954,6 km², nüfusu 
304 bin 369 ve denizden yüksekliği 998 m. dir.
 Yeşilyurt, Güneydoğu Anadolu Bölgesi karasal 
yağış rejimi ve Akdeniz Bölgesi denizel yağış re-
jimi ile Doğu Anadolu Bölgesi karasal yağış reji-
mi ve İç Anadolu Bölgesi karasal yağış rejimleri 
arasında bir geçiş alanı durumundadır. Bu neden-
le; Doğu Anadolu Bölgesi’nde olmasına rağmen, 
daha az soğuk ve daha az karasal iklim özelliği 
gösterir. Yeşilyurt’ta, başta Malatya ekonomisi-
nin itici gücü olan kayısı olmak üzere kiraz, üzüm, 
ceviz ve elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak 
özellikleri ve iklimi, ticari olarak düşünülmese de 
başka meyve ve sebzelerin yetiştirilmesine de 
uygundur ve yaygın bir şekilde yüzlerce bahçe 
ve bostan bulunmaktadır. İlçenin ova mahallele-
rinde hububat ve tütün üretimi yapılırken, kırsal 
kesimlerde ise hayvancılık devam etmektedir.  
Yeşilyurt, Beylerderesi Vadisi gibi olduk-
ça büyük ve güzel bir tabiat harikasına sa-
hip bir ilçe olarak, ülkemizde eşine az rast-
lanır bir doğal zenginlik üzerindedir.
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Çırmıktı-Beylerderesi

  Adı gibi yeşil olan ilçenin her mahallesi, baharda açan 
kayısı ve kiraz çiçekleriyle, birbirinden üstün tutulama-
yacak güzellikte manzaralara sahiptir.

  Gerek şehir merkezinde, gerekse de kırsalda yer alan 
mahalleler, gezip görmeye değerdir. Özellikle yaz ayların-
da Çırmıktı ve Gündüzbey içerisinde barındırdığı doğal 
güzellikleri ve kafe restoranlarıyla eşine az rastlanır güzel-
likte misafirlerini ağırlar. Yeşilyurt’u ziyaret edenler, git-
tikleri her yerde Yeşilyurtluların misafirperverliğine şahit 
olacak, dünyaca ünlü kayısısından, kirazından, 
üzümünden ve birbirinden güzel yemeklerinden tadacak-
tır. Yöreye özgü kiraz yaprağı, analı kızlı ve içli köfte başta 
olmak üzere yemek ve tatlı çeşitleri yerli ve yabancı turist-
lerin tercih ettiği geleneksel yemekleri arasındadır. Şimdi 
bunlardan Kirazlı yaprak sarma Analı kızlı yemeklerinin 
tariflerini verelim.
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KİRAZ YAPRAKLI SARMA:
Malzemeler:

400 gr kiraz yaprağı 
1 kâse yarma (öğütülmüş yarma ) veya ince bulgur 
1 yemek kaşığı un 
Yoğurtlu sos  için malzemeler 
1 kg yoğurt 
2 yemek kaşığı un
 1 yumurta 
Yapılışı:
4 tane kuru soğan  2 yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı salça 1 tatlı 
kaşığı pul biber Arzu ettiğiniz miktarda tuz Yapılışı: 1 kâse ince bulgura 
1 yemek kaşığı un  ve tuz ilave edilir azar azar su dökülerek yoğrulur. 
Kiraz yaprakları kolay sarılması için sıcak suda biraz bekletilip süzülür. 
Yoğrulan iç  kiraz yapraklarına sarılıp tencereye dizilir.  Üzerini geçme-
yecek kadar su eklenir, yemek tabağı kapatılarak pişirilir. Pişen sarma-
ların suyu süzülür ve soğuk sudan geçirilir. Ayrı bir tencereye 1 kilo yo-
ğurt, 1 yumurta  ve 2  yemek kaşığı un koyulup çırpılır, eğer yoğurt çok 
sulu değilse 1 bardak kadar su ilave edilir, devamlı karıştırılarak pişirilir. 
Koyulaşan meyanenin içine sarmalar atılır. Bir iki taşım daha kaynatılır.
Bu işlem devam ederken küp doğradığımız dört adet soğan tereya-
ğı koyduğumuz tavada karamelize olana kadar kavrulur. Salca ve pul 
biberi eklenir biraz daha kavrulur. Pişen kiraz yaprağı sarması kepçe 
ile alınarak servis tabağına  alınır. Üzerine tereyağlı kavrulmuş soğan 
dökülerek servis edilir. Afiyet olsun.
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ANALI KIZLI KÖFTE
  Malatya yöresine ait en meşhur köfteli yemeklerden biri  olan analı kızlı köf-
te yapımı oldukça uğraştırıcı fakat lezzetide bir o kadar özeldir. Püf noktası 
etinin yağsız olması, çok iyi yoğrulması, tuz ayarının iyi yapılması.

Malzemeler
400 gr. Yağsız et
1 su bardağı ince bulgur(simit)
4 su bardağı orta bulgur
1 orta boy soğan
1 yemek kaşığı un
2 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Analıkızlı Köftenin İç Malzemesi
300 gr. Orta yağlı kıyma
6 adet büyük soğan
Yarım demet maydanoz
Tuz karabiber
kimyon, yenibahar,
pul biber
Köftenin Suyu İçin
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1.5 lt.sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz, karabiber

*Eti ve soğanı iyi çeken bir robottan macun kıvamına gelene kadar çekin
*Bulgurun içine katın, bir yemek kaşığı salça,karabiber ve tuzu da ilave edip karışana 
kadar yoğurun.
*Karışımın önce bir yarısını robota alıp, üzerine bir buçuk su bardağı su koyun ve 
yüksek hızda 1 dakika çalıştırın.
*Diğer yarısınada aynı işlemi tekrarlayın.
*Robotta çektiğiniz hamura ununu ilave edip yoğurma kabına alın 10 dakika kadar 
yoğurun.(bu esnada biraz cıvık gibi gelebilir ama daha sonra sertleşecektir.)
*Hamurdan küçük bir yumurta büyüklüğünde alıp elinizi ıslatarak açmaya çalışın he-
men bölünmüyor rahat açılıyorsa kıvamı tamamdır.
*Analı kızlının köfteleri çok büyük olmamalıdır.Bu yüzden yine küçük bir yumurta 
büyüklüğünde alıp köftelerinizi yapın.
*Hamurun beşte birini ayırıp küçük köfteler için kullanın.Bir kaç köfte yaptıktan sonra 
kalan hamur katılaşmaya başlar.Bu yüzden 4-5 köftelik miktarda
*hamurdan alıp biraz tuz ve su ilavesiyle yoğurun.Bu bitince tekrar o kadar bir parça 
alıp yine aynı işlemi uygulayın.
*Bir tencereye 4-5 yemek kaşığı sıvıyağ ve salçayı ekleyip kavurun 1.5 lt.suyu ilave 
edin.1 tatlı kaşığı tuzuda katıp kaynamaya bırakın.
*Su kaynayınca köftelerin önce bir yarısını suya atın 5 dakika haşlayın. Haşlanan köf-
teleri bir kevgirle alıp delikli bir süzgece koyun.
*Sonra diğer yarısını atıp yine aynı işlemi uygulayın. Küçük köfteleri ayrı haşlayıp ayrı 
bir yere alın.
*Köfteleri uzun süre suda bekletmiyoruz çünkü yumuşayabilirler. Servis yapacağı-
mız zaman köfteler soğumuşsa kaynattığımız suyuna atıp 1-2 dakika ısınmaları için 
tutuyoruz.
Not: Köfte suyuna attığımız tuz köftelerin dağılmadan pişmelerine yardımcı olur.
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  Malatya ilinin genel su ihtiyacını karşılayan Kaptaj, Yeşilyurt’un Gündüzbey 
mahallesinde bulunmaktadır.  Herhangi bir arıtma ya da farklı bir işleme tâbî 
tutulmadan dağıtımı yapılan bu yüzde yüz doğal kaynak suyu, bir buçuk mil-
yonluk nüfusun ihtiyacını karşılayacak yeterliliktedir. İlçe sınırları içerisinde 
ayrıca, lokal içme ve sulama ihtiyaçlarını karşılayan irili ufaklı onlarca doğal 
su kaynağı mevcuttur.
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Yeşilyurtta inek pınarı da görülmeye değer güzelliklerdendir.
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Malatya’nın ekonomik hayatına yön veren Üç adet Organize Sanayi Bölgesi ve iki adet  
Sanayi Sitesi, Yeşilyurt sınırları içindedir. On binlerce Malatyalıya iş imkânı sağlayan 
yüzlerce fabrika ve işletmeler, kentin ticari hayatının kalbi durumundadır.
Doğa ile tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzellikleri içinde barındıran Yeşilyurt İlçesi, 
her yıl yaz aylarında tertip edilen Kiraz, Kültür ve Spor Festivaliyle daha farklı bir ya-
pıya bürünüyor.
Hedefi; toplumsal birlikteliğe katkı sunmak ve Yeşilyurt’un tadına doyulmaz dalbastı 
kirazı, üzümü, elması başta olmak üzere tarımsal ürünleri, el sanatları, yöresel yemek-
leri, karakucak güreşlerini eşsiz doğasıyla birlikte tüm dünyaya tanıtmak olan festival 
döneminde Yeşilyurt İlçesinde hareketli ve coşkulu anlar yaşanıyor.
Yeşilyurt İlçesinin tarihini, geleneklerini ve göreneklerini, sokak oyunlarını, kültürel de-
ğerlerini günümüze taşımanın yanı sıra gelecek kuşaklara aktarma gibi bir misyona 
da sahip Kiraz, Kültür ve Spor Festivali, ilçenin coğrafi özellikleri, minerali yüksek be-
reketli toprakları sayesinde farklı bir tadı ve lezzete sahip dalbastı kirazı başta olmak 
üzere diğer tarımsal ürünlerinin daha yakından tanınması ve pazar payının artmasını 
teşvik ediyor.
Kiraz, Kültür ve Spor Festivali bir yandan kentin ekonomisinin canlanmasına ve ha-
reketlenmesine vesile olurken, diğer yandan ilçenin tüm güzelliklerinin dünyaya ak-
tarılmasına imkan tanıyor. Her anı ayrı bir renk ve güzelliğin hâkim olduğu Festival, 
Yeşilyurt’un ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesine ciddi katkı sağlıyor.
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Malatya Yeşilyurt halkı, tüm gezginleri hem göze hitap eden doğal 
güzellikleri görmeye, hem de damağa hitap eden yöresel lezzetle-
ri tatmaya davet ediyor…
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DOĞANIN BENZERSİZ 
RENKLERİ BOLU YEDİGÖLLERDE
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Foto: Ege ÖZEL
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Bolu Yedigöller Milli Parkı
  Batı Karadeniz Bölgesi’nde Bo-
lu’nun 42 km. kuzeyinde Zongul-
dak’ın güneyinde yer alan Milli Par-
ka Ankara–İstanbul karayolunun 
152. km’sindeki Yeniçağa ve 190. 
km’sindeki Bolu’dan kuzeye ayrılan 
yollarla ulaşılır. Kışın Bolu–
Yedigöller güzergâhı (karla) kapalı 
olduğundan ulaşım, Yeniçağa–Men-
gen–Yazıcık veya Devrek- Yazıcık 
üzerinden yapılır.
1642 hektar büyüklüğündeki 
Yedigöller Havzası, 1965 yılında mil-
li park olarak korumaya alınmıştır. 
Havza kayan kütlelerin vadilerin 
önlerini kapatması sonucu oluşan, 
yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla bir-
birine bağlı, kuzeyden güneye 1500 
m. mesafede sıralanmış 7 gölden 
oluşmuştur. Milli park içindeki 
“Köyyeri” mevkiinde yeni Bizans 
dönemine ait bulunan kalıntılardan, 
eski dönemlerde bölgenin bir yer-
leşim yeri olduğu anlaşılmaktadır.

Milli park bünyesinde;
•Büyükgöl, 
•Seringöl, 
•Deringöl, 
•Nazlıgöl, 
•Küçükgöl, 
•İncegöl ve 
•Sazlıgöl 
olarak 7 göl vardır. 

Bu göller aralarında 100 m. yükselti 
farkı bulunan iki plato üzerindedir. Or-
talama 780 m. yükseklikte olan plato-
daki göllerin en büyüğü Büyükgöl’dür. 
En derin yeri ise 15 m’dir. Büyükgöl’ün 
güneydoğusundaki Deringöl, 20 m. 
uzunluğundaki akan bölümü ile Büyük-
göl’e bağlıdır.

Büyükgöl, Yedigöller’de canlı alabalık 
yetiştirilmesi için damızlık amaçlı kul-
lanılmaktadır. Ülkemizde ilk alabalık 
üretme istasyonu 1969 yılında burada 
kurulmuştur. Büyükgöl’ün kuzeyinde 
ise Seringöl bulunmaktadır.

Foto: Ege ÖZEL

Foto: Ege ÖZEL

Foto: Ege ÖZEL

Foto: Ege ÖZEL
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Diğer platodan 100 m. yükseklikteki platonun en geniş gölü Nazlıgöl’dür. Dibinden 
sızdırdığı bol miktardaki su, gölün kuzeydoğusunda yüzeye çıkarak bir şelalenin 
oluşmasına sebep olduğundan “Şelale Gölü” adı da verilir. Aynı platoda Sazlıgöl, 
İncegöl ve Küçükgöl bulunur.
Kuzeyden güneye doğru alçalma gösteren bölgede, en yüksek yer 1488 m. ile 
Eğrikiriş Tepesi, en alçak yer ise 465 m. ile Kirazçatı’dır.
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Foto: Ege ÖZEL
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Yedigöller Milli Parkı bilimsel inceleme ve araştırmalar için de kuvvetli bir altyapıya sa-
hiptir. Çok sayıda bitki türünü içeren milli park, yurdumuzun en güzel, karışık doğal 
ormanlarına sahiptir. Başlıca ağaç türleri olan kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, 
karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçları 
yüksek boylu ve düzgün gövdelidir. Porsuk gibi nesli azalmakta olan bitki türleri de 
mevcuttur. 

Foto: Ege ÖZEL
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Yaban hayvanlarından ayı, domuz, kurt, tilki, sansar, sincap, geyik, karaca ve tavşan ile 
kuşlardan yabani ördek, yabani güvercin ve keklik vardır. Milli Park sahasında 100’ün üze-
rinde kuş türü tespit edilmiştir. Bu özellikleriyle Yedigöller Milli Parkı tam bir doğa cenneti 
durumundadır. Her yıl mayıs-eylül dönemlerinde Büyükgöl ve Deringöl’de ücret karşılığı 
sportif olta balıkçılığı yapılabilmektedir. Göllerde göl alası ve gökkuşağı alabalığı vardır.

Foto: Ege ÖZEL
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KAPANKAYA TEPESI

Yedigöller Milli Parkı’nın güneyindeki  1380 m. Yükseltideki “Kapankaya Tepesi Man-
zara Seyir Yeri”ne çıkılarak gölleri ve eşsiz peyzaj güzelliklerini görmek mümkündür. 

Bu güzergâh üzerinde bir de anıt ağaç bulunmaktadır. Ayrıca Milli Park içindeki gü-
len kayalar, şelaleler, dilek çeşmesi ve geyik üretme istasyonu görülebilir.
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Sessiz ve sakin bünyesi, güzel manzaraları, değişik arazi şekilleri, yürüyüş yolları, 
şelaleleri, çeşitli cinste bitki ve ağaçlarla süslü yamaçlarıyla piknik, dinlenme, fotoğ-
raf çekme, spor yapma ve kamp kurma gibi rekreatif faaliyetler yapılabilir.  Ayrıca, 1 
hektarlık alanda çadırla veya karavanla konaklama da yapılabilir.

Kaynaklar: 
http://www.bolukulturturizm.gov.tr
http://www.bolu.gov.tr/yedigoller-milli-parkı
http://bolge9.ormansu.gov.tr/
Fotoğraflar Ege ÖZEL (ODTÜ-Çevre Mühendisliği Öğrencisi) Koleksiyonundan
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EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Günümüzde iş hayatının vazgeçil-
mesi mümkün olmayan unsurları 
arasında en önemlileri ekranlı araç-
lar olduğundan, bu sayımızda ek-
ranlı araçlarla çalışmada iş sağlığı 
ve güvenliği hakkında açıklamalar 
yapmak istiyoruz.

Uzmanlara göre ekranlı araçlarla 
yapılan çalışmalardan kaynaklana-
bilecek iş sağlığı ve güvenliği risk-
leri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

•‘’Göz yorgunluğu, kas gücünün 
aşırı kullanımı, uygun olmayan du-
ruş biçimi, uzun süre ekranlı araç 
karşısında ara vermeden çalışma, 
aşırı iş yükü duygusu, zihinsel yor-
gunluk ve stres ile gürültü, ısı, nem 
ve aydınlatmanın neden olduğu 

olumsuzluklarının tümüdür.’’

•‘’Boyun, kollar ve belde ağrı ve 
hareket kısıtlanması ile seyreden 
Mesleki Kas İskelet Hastalıkları 
(MKİH) ekran başında çalışanların 
en yaygın ve ciddi sağlık sorunu-
dur.’’

•‘’Bilgisayar kullananların yarısın-
dan fazlası kas iskelet hastalığı ile 
ilgili yakınmalar bildirmektedir.’’

•’’Bir araştırmada haftada 15 saat-
ten fazla bilgisayar kullanan ve işe 
başlarken hiçbir sorunu olmayan-
ların yarısından fazlasında, çalışma 
yaşamlarının ilk 12 ayı içinde kas 
iskelet hastalıklarının ortaya çıktı-
ğı belirlenmiştir.’’

“

“
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‘’Bilgisayar Kullananlarda En Sık Görülen Mesleki 
Kas İskelet Hastalıkları:

-Boyunda kas zorlanması, (gergin 
boyun sendromu)
-El bileğinde sinir sıkışması (kar-
pal tünel sendromu) 
-Başparmak ve el bileğinde ten-
don iltihaplanması
-Omuz ve dirsekte tendon iltihap-
lanması.

Belirtileri
-Ağrı
-Kollarda ve parmaklarda uyuşma, 
karıncalanma, güçsüzlük 
-Hareket güçlüğü
-Baş ağrısı
-Yorgunluk ve halsizlik
-Aile ve iş yeri fonksiyonlarında 
bozulma
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Bu konu hakkında düzenlenen “Ek-
ranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönet-
melik” (16.04.2013 tarih ve 28620 sa-
yılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) 
bulunmaktadır. Yönetmeliğe göre;

Ekranlı araç; uygulanan işlemin içe-
riğine bakılmaksızın ekranında harf, 
rakam, şekil, grafik ve resim göste-
ren araçlar olarak tanımlanmıştır. 
(Hareketli makine ve araçların ku-
manda kabinlerinde ve sürücü ma-
hallinde, Taşıma araçlarında aracın 
kumandasındaki bilgisayar sistem-
lerinde, Toplumun kullanımına açık 
bilgisayar sistemlerinde, İşyerinde 
kullanımı sürekli olmayan taşınabilir 
sistemlerde, Hesap makineleri, ya-
zar kasa ve benzeri veri veya ölçüm 
sonuçlarını gösteren küçük ekranlı 
cihazlarda, Ekranlı daktilolarda Yö-
netmelik hükümleri uygulanma-
maktadır.)
Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla 
çalışmak olan ve normal çalışma-
sının önemli bir bölümünde ekranlı 

araç kullanan kişi olarak tanımlanır-
ken,
Çalışma merkezi: Operatörün/ça-
lışanın oturduğu sandalye, ekranlı 
aracın konulduğu masa ya da yü-
zey, operatör/çalışan-makine ara 
yüz yazılımı, monitör, klavye, yazı-
cı, telefon, faks, modem ve benzeri 
aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm 
donanımların tamamının veya bir 
kısmının bulunduğu çalışma alanı 
olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 5. maddesinde İşve-
renin yükümlülükleri aşağıdaki şe-
kilde sıralanmıştır.

‘’(1) İşveren, işyerinde gerçekleştire-
ceği risk değerlendirmesinde çalış-
ma merkezlerinde ekranlı araçların 
kullanımından kaynaklanan riskleri, 
özellikle görme, fiziksel sorunlar ve 
mental stresle ilgili riskleri de dik-
kate alarak, bu risklerin etkileri, yol 
açabileceği ilave etkiler ile risklerin 
bir arada olmasından kaynaklana-
bilecek olumsuz etkilerin ortadan 
kaldırılması veya en aza indirilmesi 

için her türlü sağlık ve güvenlik ön-
lemlerini alır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında 
alınacak önlemlerin maliyeti çalı-
şanlara yansıtılamaz.
(3) Ekranlı araçlarla çalışmalarda 
aranacak asgari gerekler ek-1’de yer 
almaktadır.’’

Ek:1’de yer alan asgari gerekliliklerin 
başlıkları aşağıda sırlanmaktadır.
1. Ekipman
a) Genel hususlar
b) Monitör
c) Klavye
ç) Çalışma masası veya çalışma yü-
zeyi
d) Çalışma sandalyesi
2. Çalışma ortamı
a) Gerekli alan
b) Aydınlatma
c) Yansıma ve parlama
ç) Gürültü
d) Isı
e) Radyasyon
f) Nem
3. Operatör-Bilgisayar arayüzü
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Yönetmeliğin 7. maddesi günlük ça-
lışma düzenini içermektedir.

 ‘’(1) İşveren, ekranlı araçlarla ya-
pılan çalışmalardan kaynaklanan 
iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak 
amacıyla, uygun çalışma planı ya-
parak operatörlerin periyodik ola-
rak ara vermesini veya dönüşümlü 
olarak başka işlerde çalışmalarını 
sağlar.’’

Yönetmeliğin 9. maddesi gözlerin 
korunmasını içermektedir.  

(1) İşyerinde, ekranlı araçlarla çalış-
maya başlamadan önce ve ekranlı 
araçlarla çalışmadan kaynaklana-
bilecek görme zorlukları yaşandı-
ğında çalışanların göz muayeneleri 
yapılır.
(2) Ekranlı araçlarla çalışmalarda 
operatörlerin gözlerinin korunması 
için;
 a) Ekranlı araçlarla çalışmaya baş-
lamadan önce,
b) Yapılan risk değerlendirmesi so-
nuçlarına göre işyeri hekimince be-
lirlenecek düzenli aralıklarla,
c) Ekranlı araçlarla çalışmadan kay-
naklanabilecek görme zorlukları ya-
şandığında,
göz muayeneleri yapılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirti-
len muayene sonuçlarına göre ge-
rekiyorsa operatörlere/çalışanlara 
yaptıkları işe uygun araç ve gereç 
verilir.’’

Yönetmelikteki Çalışanların bil-
gilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili 
6.madde ise aşağıdaki hususları dü-
zenlemektedir.

‘’(1) Ekranlı araçlarla çalışmalarda, 
çalışanların bilgilendirilmesi ve eği-
timi ile ilgili olarak aşağıdaki husus-
lara uyulur.
a) İşveren, çalışanlara ve temsilci-
lerine çalışma yerlerinde sağlık ve 
güvenlik ile ilgili bütün konularda 
ve özellikle 5 inci, 7 nci ve 9 uncu 
maddelerde belirtilen hususlarda 
bilgi verir.
b) İşveren; çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerine ilişkin mev-
zuat hükümlerini de dikkate alarak 
ekranlı araçlarla çalışanlara, işe baş-
lamadan önce ve çalışma koşulla-
rında önemli bir değişiklik olduğun-
da gerekli eğitimi verir. Çalışanların 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; 
ilgili mevzuatta belirtilen periyot-
larda ve işyerinde gerçekleştirilen 
risk değerlendirmesi sonuçlarının 
gerektirdiği durumlarda tekrarlanır.

(2) Eğitim, özellikle aşağıdaki konu-
ları içerir:
a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda 
riskler ve korunma yolları,
b) Doğru oturuş,
c) Gözlerin korunması,
ç) Gözleri en az yoran yazı karakter-
leri ve renkler,
d) Çalışma sırasında gözleri kısa sü-
relerle dinlendirme alışkanlığı,
e) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin 
dinlendirilmesi,
f) Ara dinlenmeleri ve egzersizler.

Kaynaklar:
personeldb.ankara.edu.tr/files/2014/.../EKRANLI-ARAÇLARLA-ÇALIŞMALAR.pptx)
www.resmigazete.gov.tr/
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POPÜLER KİTAPLAR

81 İL – 81 ŞİİR
  İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi büyük kentlerimizi konu edi-
nen şiirler pek çoktur, fakat tek kalemden çıkmış, böyle toplu bir 
çalışma henüz ortaya konulmamıştır. İşte elinizdeki bu kitap, bu 
boşluğu doldurmak için kaleme alınmıştır. Bu çalışma, bir yandan 
illerimizi tarihi zenginliği, doğal güzelliği yönünden tanırken, bir 
yandan da bunu bir şiir tadıyla vermeyi amaçlamıştır. Şiir, bir bakı-
ma, az sözle çok şey anlatma sanatıdır. Örneğin, İstanbul’u her 
yönüyle anlatabilmek için yüzlerce cilt kitap yazmak gerekir; ama 
İstanbul, birkaç dörtlükle de anlatılabilir; işte, 81 İL ? 81 Şiir, böyle 
bir amacın ürünüdür.
Şiirlerin özünden de anlaşılacağı gibi, her şeyden önce bunlar 
birer didaktik (öğretici) şiirdir. Bu nedenle, bir yandan okurlarımızın 
önüne bir şiir demeti sunarken, öte yandan da onları, araştırma-
ya, bulmaya ve öğrenmeye yönlendirmenin daha yararlı olacağı 
düşünülmüştür. (Tanıtım Bülteninden)

MUTLULUĞUN ÖTESİNDE
Yazar: 
Beth Cabrera
Çevirmen: 
Tolga Toprak
Yayınevi : 
Nemesis Kitap

İş dünyasında başarı ve kariyer, söz konusu kadınlar olduğunda, 
ilk basamağını hayattaki başka şeylerden feragat etme mecburi-
yetinin oluşturduğu yüksek bir merdiven gibi görülür. Kadın-
ların kariyer ve başarı için vazgeçmesi şartmış gibi yansıtılan 
şeylerin başında da aile, çocuklar ve sosyal ilişkiler gelmektedir. 
Bunlar olmadan yaşanan bir hayatın beraberinde mutsuzluğu 
getirmesi ise kaçınılmaz son gibidir. Oysa tam aksine, kadınlar 
için hem başarılı bir kariyer yönetimi hem de aile ilişkileri-sosyal 
yaşamda canlı ve mutlu olmak mümkündür. İş ve özel hayat so-
rumlulukları arasında kurulan denge, kadınların yaşamını daha 
aktif ve anlamlı hale getirecektir. 

Mutluluğun Ötesinde, iş dünyasının, başarılı bir kariyeri ve mut-
lu bir özel yaşamı aynı anda hak eden –hem de fazlasıyla hak 
eden– kadınlarına, bu amaca ulaşmaları için uygulayabilecekleri 
stratejileri açıklayıcı bir dille ve örneklerle anlatıyor.
(Tanıtım Bülteninden)
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SENİN OLAYIN NE?

“Yapmak için doğduğun o muhteşem şeyi keşfet!”
Steve Olsher
 
Dünyaya gelirken yanınızda bir hediye getirdiğinizi ve hediyenizin, yaşamınız süresince hayata sunulmak için 
çeşitli yollar denediğini hiç hayal ettiniz mi?
Peki ya onun yolunu ancak biz istersek bulabileceğini, ancak biz istersek biricik olayınızı hayatınıza ışıl ışıl katabi-
leceğinizi bilseydiniz heyecanlanmaz mıydınız?
Ödüllü yazar ve Yeniden Keşif Atölyesi’nin kurucusu Steve Olsher, hayal etmekten bir adım ötesine geçti ve kendi 
hediyesinin sesini duydu, onu olduğu yerden çıkardı, yaşamının tam ortasına yerleştirdi. Ve onun hediyesi olan 
yeteneğin etrafında dönen dünyasının nasıl bir anda değiştiğini bize, SENİN OLAYIN NE? ’de anlatıyor.
 
Olsher’ın metodunu izleyerek adım adım şunları yapmayı öğreneceksiniz:
 
•Güçlü yönlerinizi keşfedecek ve kendinize koyduğunuz sınırların farkına varacaksınız.
•Beyninizi yeniden eğiterek hayatı kodlanmış ve tabulaşmış fikirlerin filtresi olmadan deneyimlemeyi 
öğreneceksiniz.
• Kendi OLAYınızın ne olduğunu keşfedecek ve yapmak için doğduğunuz o BİR şeyi belirleyeceksiniz.
•Kendi yolunuzu çizecek, kendi mirasınızı yaratacaksınız. Olmak için doğduğunuz kişi olacaksınız.
 
Gerçek yaşam tecrübelerinden edinilmiş metotları, samimi anlatımı ve konulara cesaretli yaklaşımı ile kitabın her 
satırı kendi OLAYınızı bulabilmeniz için hakiki bir rehber niteliğinde.
Bu kitap sizi adım adım huzura ve refaha, kendi eşsiz yeteneğinizi dünyayla paylaşmaya götürecek.
Hazır olun, yeni hayatınızın ilk gününe merhaba diyorsunuz!
(Tanıtım Bülteninden)
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ZAMANIN KISA TARİHİ

Yazar: 
Stephen Hawking
Yayınevi : 
Alfa Yayıncılık

Zamanın Kısa Tarihi 1988 yılındaki ilk basımından bu yana geçen yıllar içerisinde bilimsel yazın alanında bir 
başyapıt konumu kazandı. Kırk dile çevrildi ve dokuz milyonun üzerinde baskı yaparak dev bir uluslararası ün 
kazandı. Kitap o dönemde evrenin doğası hakkında öğrendiğimiz en son bilgiler göz önüne alınarak yazılmıştı, 
öte yandan o günden bu güne hem atom-altı dünyanın hem de büyük ölçekte evrenin gözlem teknolojilerinde 
olağanüstü ilerlemeler yaşandı. Bu yeni gözlemler Profesör Hawking’in kitabın ilk baskısında yaptığı kuram-
sal öngörülerin çoğunu doğrulayan nitelikteydi. Bu gözlemlere, evrenin başlangıcından 300.000 yıl sonrasını 
araştıran ve Hawking’in varlığını ileri sürdüğü uzay zaman dokusundaki kırışıklıkları tespit eden Kozmik Ardalan 
Kâşifi COBE uydusunun son bulguları da dahildir. Kaleme aldığı özgün metne kendisinin son araştırmasından 
ve en son gözlemlerden edindiğimiz yeni bilgileri katma arzusuyla Hawking, kitabının elinizdeki son baskısı için 
yeni bir önsöz yazmakla kalmadı, aynı zamanda solucan delikleri ve zaman yolculuğuyla ilgili çok etkileyici 
yepyeni bir bölüm kaleme alarak kitabını güncelledi. 
 
“Canlı ve kışkırtıcı.. Hawking doğal bir öğretmen yeteneğine sahip: kolay anlaşılır yazıyor, mizah katıyor ve gün-
lük yaşamdan örnekler veriyor.”
– The New York Times
“Tekerlekli sandalyede oturmasına karşın Hawking’in zihni uzayın sonsuzluğunda her yere ulaşıyor ve evrenin 
gizemlerini açıklıyor.”
– Time
“Usta işi.”
– The Wall Street Journal
 
(Tanıtım Bülteninden)
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ŞİMDİ SEN DÜŞÜN

Yazar: 
Tom Standage
Yayınevi : 
İndigo Kitap

İdam mahkûmlarının çoğu neden eceliyle ölüyor? 2050 yılında dünya nüfusu ne kadar olacak? Hangi ülkenin 
vatandaşları parasını yönetme konusunda daha başarılı? Kanser neden tedavi edilemiyor? Gökyüzü neden mavi? 
Çikolata neden faydalı? Arı popülasyonu neden azalıyor? Dövmeler iş bulma sürecini nasıl etkiliyor? 
Fransızlar başörtüsüne karşı neden bu kadar katı? İsveçli erkekler neden uzun süre doğum izni kullanıyor? 
Otomatik öğrenme nasıl gerçekleşiyor? The Economist’in en zeki insanlarını bir araya getiren bu kitap, her zaman 
gizliden gizliye merak ettiğiniz, hatta bilmediğinizi bilmediğiniz, akıllara durgunluk veren, tuhaf ve derin konuları 
açıklıyor. The Economist Explains ve kardeş sitesi Daily Chart, The Economist’in web sitesinde yayınlanan en 
popüler iki blog. Bu çevrimiçi devler çevrelerindeki dünyayla ilgilenen herkesin şaşırtıcı, tuhaf ve ciddi sorularına 
cevaplar sunuyor. Bir dövmenin iş imkânlarınızı nasıl etkilediğini, arıların neden tehdit altında olduğunu, hatta 
farklı 
ülkelerin paralarını nasıl harcadığını... Bu cevaplar bazen şaşırtıcı, genellikle ilginç ve daima aydınlatıcı olacaktır!
(Tanıtım Bülteninden)
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ŞANSIN MATEMATİĞİ

Yazar: 
Joseph Mazur
Çevirmen: 
Cengiz Yücel
Yayınevi : 
Paloma

 “Joseph Mazur’un Şansın Matematiği, okuru en uç olasılıkların tehlikeli ve tuhaf topraklarında gezdirirken elini 
hiç bırakmıyor; nedeni bağıntıdan ve olayı salt rastlantıdan ayırt ediyor.”
-Jordan Ellenberg, How Not to Be Wrong: The Power of Mathematical Thinking’in yazarı-

“Gerçek hayat veya kurgudan alınan çok sayıda ilgi çekici rastlantıyı olasılık ve istatistiğin basit ve o kadar da ba-
sit olmayan matematiksel kavramlarıyla birlikte örerken, çeşitli tuhaf olayları ince detaylarıyla açıklayan usta bir 
yazarlık, bir yetenek gösterisi. Mazur’un kitabı size bu matematiğin bir kısmını öğretirken, şansın yaşamınızdaki 
rolünü büyülü düşünmeye başvurmadan anlama konusunda oldukça iyi bir donanım kazandırmış olacak.”
-Gizem Karaali, Journal of Humanistic Mathematics dergisinin editörü-
 
“Joseph Mazur, şans ve sürprizin tuhaf topraklarında bize açıklık ve çekicilikle yol gösteriyor. Bariz bir şekilde 
dikkat çeken rastlantıların, biz dünyanın büyüklüğünü hafife aldığımız için genellikle bizim hayal ettiğimizden 
daha fazla ihtimal dâhilinde olduğunu açıklıyor… Muhteşem bir kitap, batıl inanç ile kolay aldatılmanın panzehiri.”
-Ian Stewart, Güzellik Neden Gerçekliktir ve Yaşamın Matematiği kitaplarının yazarı-

“Bazı insanlar anlayamadıkları olayların arkasında tanrıya kadar gidebilecek mucizeler ararlar, bazen de yaratır-
lar. Örneğin, bir saniye önce aklınızdan geçen birisini köşeyi döndüğünüzde karşınızda bulursunuz ve bir an için 
medyum olduğunuzu ya da olağanüstü kabiliyetleriniz olduğunu sanırsınız. Kitapta buna benzer akıl almaz te-
sadüflerin hiç de gerçekleşemeyecek tesadüfler olmadığı, matematik-olasılık biliminin bu gibi tesadüfleri çok da 
basit, hemen hemen herkesin anlayabileceği hesaplamalarla izah edilebildiği gösterilmektedir. Herkesin merak, 
zevk ve ilgi ile okuyabileceği bir kitap!”
-Yılmaz Akyıldız, Matematik Profesörü-
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HAYALLERİNİZ 
VARSA KİTAP 

OKUYUN !

“Bu tanıtım yazısını okuma şansınız oldukça düşüktü. En kaba hesapla bu ancak 50.000’de bir. Ama yine de ... 
işte buradasınız. Bu çok uzak görünen rastlantının gerçekleşmiş olması ne kadar tuhaf? İşte, sevgili okur elinizde-
ki kitap bu sorunun doğru yanıtını içeriyor.”
-Charles Seife, Zero: The Biography of a Dangerous Idea’nın yazarı-
 
“Şans ve rastlantının gizemlerini keşfe çıkan kitaplar arasına The Black Swan (Siyah Kuğu) ve The Improbability 
Principle tadında heyecan verici bir katkı.”
-David J. Hand, Imperial College’da matematik profesörü ve The Improbability Principle’ın yazarı-
 
“Sıradan bir okur olarak Şansın Matematiği sizi şaşırtacak. Örneğin DNA eşleşmesinin mahkemede her zaman kesin 
kanıt olmadığını ya da Disneyland’a yaptığınız tek seyahatte bir tanıdığınıza rastlama olasılığının düşündüğünüz 
kadar da beklenmedik bir şey olmadığını öğreneceksiniz. Matematikçi Joe Mazur, olasılığa dayalı sonuçların aslın-
da çoğu zaman beklenmedik ve sezilmesi olanaksız şeyler olmadıklarını gösterdiği mükemmel bir kitaba imza 
atmış.”
-Florin Diacu, Ödüllü kitap Megadisasters: The Science of Predicting the Next Catastrophe’un yazarı-

(Tanıtım Bülteninden) 
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