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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,
İnsanların beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını
güvenli ve sağlıklı şekilde karşılayacak özellikte, belli bir mekânsal büyüklükteki yapıdır
konut. Tekil kişiler veya aile için barınak olmanın yanında toplum için sosyal, ekonomik ve
fiziksel içeriği olan bir kavramdır. Konut kavramı, sadece konutların oluşturduğu bir yığını
anlatmak için kullanıldığında yetersiz kalacaktır. Konut sadece bir meta değil, karmaşık bir
süreçle meydana gelen, sosyal ve siyasal bileşkelerin de etkili olduğu bir toplamdır.
Konut, tarihsel gelişim içinde doğa koşullarına, toplumun gelenek ve göreneklerine,
siyasal yapının özelliklerine, üretim ilişkileri ve biçimine, nüfus yapısı ve özelliklerine,
kentleşme tipine ve birçok başka sebebe bağlı olarak dinamik bir ilişkiler toplamı şeklinde
meydana gelmiştir.
Konut çok yönlü bir birimdir. İnsanların kendisini yeniden üretebileceği, sağlık,
güvenlik ve özel hayat koşullarının sağlandığı bir yapının asgari düzeyde kaliteli malzeme
ile dayanıklı olacak şekilde inşa edilmesi sonucu elde edilen mekândır.
Konut, insanın her türlü kolaylıklardan, kentsel altyapılardan yararlanmasını ve
bireysel ve ailesel mahremiyetini sağlıklı, rahat ve mutlu olarak sürdürülebilmesini sağlar.
Yaşanabilir güzel ve temiz bir çevrede insana yakışır bir biçimde yaşamasını sağlayarak
toplumsal işlevler de yüklenir. Konut ihtiyacında tiplerinin ve teknolojik evlerin özellikleri
ile kullanımının önemli rolü vardır. Bu nedenle tüketicilerin bu konularda bilgilendirilmesi
önemlidir.
Bu modül ile konut ihtiyacı hakkında gerekli bilgileri araştırabilecek, inceleyebilecek
ve konut tiplerini gözlemleyebilecek; alanda hizmet veren kuruluşların, personelin,
teknolojik evlerin kullanım özelliklerini öğrenebileceksiniz. Konut kiralarken ya da satın
alırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve yasal uygulamalarla ilgili bilgi ve becerileri
kazanabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koşullar
sağlandığında aileye konut seçiminde yardımcı olabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Konut ihtiyacının aile açısından önemini araştırınız.
Ailenin konut ihtiyacını belirleyen faktörleri araştırınız.
Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. KONUT
Konut; birey, aile ya da bireylerden oluşan hane halkının tek veya bir arada bulunacağı
ve dolayısıyla ilişkiler kurabileceği "sosyal" bir yapıdır. Yaşamın bütünlüğü açısından
gerekli olan çeşitli işlevlerin sürdürülmesine olanak veren "fiziksel"; birey veya ailelerin
toplumu oluşturan diğer öznelerle temasının önemli bir ayağını oluşturan ve toplumsal
ilişkilerin yeniden üretildiği "toplumsal" niteliğe sahiptir. Kentleşme politikalarının
oluşturulması ve uygulamasının önemli bir parçası olan “yönetimsel"; üretim, tüketim ve
yatırım aracı olması bakımından "ekonomik" işlevi vardır. Yasal düzenlemelerin söz konusu
olduğu ve konut sakinlerine yasal güvenlik sağlaması bakımından "hukuki" ve yapı inşaat
teknolojilerinin uygulama alanı olması bakımından "teknolojik" özelliklere de sahip birimdir.

1.1. Tanım
Konut, bir ailenin oturduğu yer olarak tanımlanabilir. Atalarımız, “dünyada mekân,
ahirette iman” sözleriyle ev konusunun önemini anlatmaya çalışmışlardır. Günümüzde
hemen herkesin isteği kendisi için uygun bir eve sahip olmaktır. Bu, bahçe içinde bir ev ya
da güzel bir apartman dairesi olabilir. Ev seçimi bireylerin veya ailelerin yaşam biçimini
etkiler.
Konut, en genel anlamıyla insanların en önemli gereksinimlerinden biri olan barınma
ihtiyacını karşılayan bir araçtır.
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün tanımına göre ise konut; ”etrafı kapalı, tavanı örtülmüş
bir veya bir grup insanın diğer fertlerden ayrı olarak yaşamasına imkân sağlayan, doğrudan
doğruya sokağa, koridora veya genel bir yere açılan, müstakil kapısı olan bina veya binanın
bir bölümü” olarak tanımlanmaktadır.
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Konutun sahip olması gereken özellikler;









Yeterli mahremiyet,
Yeterli mekân,
Fiziksel erişebilirlilik,
Yeterli güvenlik,
Yeterli yararlanma güvencesi,
Yapısal sağlamlık ve dayanıklılık,
Yeterli aydınlatma, ısıtma ve havalandırma,
Su, atık su ve katı atık yönetimi gibi yeterli ve erişilebilir konum ve bütün
bunların uygun fiyatla edinilmesi gerekir.

1.2. Önemi
Konut insanın fizyolojik, sosyolojik, estetik ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı
yapılardır. Tarihin ilk dönemlerinde mağaralara sığınan insanlara zamanla buralar yetmemiş
kulübelere taşınmışlardır. Taş, ahşabın ve kerpicin kullanılması ile yerleşik düzene geçiş
sonucu büyük köyler ve kentler kurulmuştur. Sanayi iş gücüne olan ihtiyacın artması
insanların kırsal alandan fabrikaların bulunduğu bölgelere kaymasına neden olmuştur.
Göçlerin ve nüfusun artması sonucu insanların ihtiyacını karşılayacak ekonomik evlerin
yapılması da gündeme gelmiştir.
Toplumun birincil sorumlulukları arasında yeterli ve elverişli koşullarda yapılmış
konutlar gelir. Türkiye’de konut sorununun ortaya çıkışı İkinci Dünya Savaşı’na rastlar.
1960 yılından sonra köyden kente göç ile konut sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Konut
kooperatiflerinin çoğalması, toplu konutların artması, gecekondu tipi konutların yapılması
şehrin kenar semtlerinde gecekondu mahallelerinin ortaya çıkması ile sonuçlanan bir
gelişmeyi artırmaktadır.
Türkiye’de aile fertlerinin sayısı ortalama dört–beş kişi kabul edilirse yaklaşık üç odalı
konutlara ihtiyaç vardır. Türkiye’de odabaşına düşen kişi sayısı ikidir. Gelişmiş ülkelerde
odabaşına düşen kişi sayısı bir hatta daha azdır.
Konut için sayılabilecek birtakım evrensel özellikler vardır. Bunlar; insana kendini
güvende hissettirmesi, aile ve bireyi dış dünyadan koruması; bireyin kendini rahat, huzurlu,
dinlenmiş ve mutlu hissetmesidir. Aile bireyleri ile birlikte sorumluluklar yüklenilir. Birey
ve ailenin kendilerini ifade edebilecekleri ve kişiliklerini ortaya koyabilecekleri, bireysel
kimliklerin gelişebileceği, toplum değerleri ile sosyokültürel düzeyin kavrandığı, geçmişle
geleceği birleştiren, yaşamla ilgili rollerin üstlenildiği, evrensel ve toplumsal değerlerin
kavrandığı sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yapının kavrandığı bir mekândır.
Aile birliğinin ve toplumsal gelişme ve dayanışmanın öneminin kavranmasında,
benimsenmesi ve devam ettirilmesinde birleştirici mekân olması yönüyle konut önemlidir.
Ailelerin ihtiyacına cevap verecek, istenilen özelliklere uygun konutu seçmek özel bilgi,
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beceri ve çaba gerektirir. İyi seçilmiş bir konut, aile bireylerinin tüm ihtiyaçlarına cevap
vermelidir. Konut fiziksel bir yapıdan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Sosyal, ekonomik,
kültürel, hukuksal ve teknolojik olmak üzere çok bileşenli bir bütündür. Konutun; bir barınak
olma, üretilen bir mal olma, bir tüketim malı olma, ekonomik ve hukuksal güvence sağlama,
toplumsal ilişkilerin yeniden üretilmesinde bir araç olma, kentsel çevrenin oluşturulmasında
bir kültürel yapı olma gibi çok değişik işlevleri de vardır.

1.3. Konut Tipleri
Türkiye'de en ilkel saz meskenden en modern gökdelenlere kadar çok çeşitli mesken
tipleri bulunur. Mesken tiplerini çevreden sağlanan yapı malzemesi, ekonomik durum, sosyal
ve kültürel etkenler, gelenekler ve teknolojik birikimler oluşturur.
Kişilerin ekonomik şartlarına uygun değişik tipte ve konforda evler vardır. Bunlar; tek
katlı ev, apartman dairesi, dubleks ev, tripleks ev, köy evi, bağ evi, yazlık vb.dir. İnsanlar,
bahçe içine yapılan tek katlı evlerden her katta üç-dört daire olan binalara yönelmişlerdir.
Köyden şehre göç olayı gecekondu denilen yapılaşmayı başlatmıştır. Ekonomik gücü yerinde
olanlar, şehir merkezlerine yakın yerleşim alanları oluşturmuşlardır. Bunlarda eskiye dönüş
vardır. Bahçe içinde dubleks, tripleks yapılar ve yeşil alanlarıyla güzel siteler oluşmuştur.
Evler yapıldıkları malzeme cinsine göre;






Ahşap yapılar,
Kâgir (yığma) yapılar,
Betonarme yapılar,
Toprak yapılar,
Çelik yapılar olmak üzere gruplandırılabilir.

Ayrıca evler, katlarına ve bulundukları coğrafyaya göre de gruplandırılabilir. Bu tip
evler aşağıda açıklanmıştır.

1.3.1. Apartman Daireleri
Birden fazla yaşam biçimini içeren yapı olarak tanımlanabilir. Çoğunlukla konut
olarak tasarlanmakla birlikte bazen dükkânları ve başka konut dışı kullanımları da barındırır.
Apartman dairelerinin konut birimleri birçok biçimde gruplanabildiği gibi büyüklük,
donatım ve olanaklar bakımından da çeşitli olabildiği için değişik aile ve bireylerin
gereksinimlerini karşılayabilmektedir.
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Resim 1.1: Apartman daireleri

1.3.2. Müstakil Evler
Bahçe içinde yapılmış, çok katlı olmayan, bağımsız, lüks evlerdir. Müstakil ev
çeşitleri ise dubleks, tripleks, villa, köşk ve yalıdır.

Resim 1.2: Müstakil ev
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Yazlık: Yazın oturulan özellikle tatil amaçlı kullanılan evlerdir. Çok katlı
apartman dairesi şeklinde olabildiği gibi tek katlı, iki katlı veya üç katlı, bahçeli
müstakil ev şeklinde de olabilir.

Resim 1.3: Yazlık ev



Bağ evi: Bağ içerisine yapılarak yaz aylarında kalınan evlerdir.

Resim 1.4: Bağ evi



Dağ evi: Dağlık yerlerde kurulmuş evlerdir. Şehirlerin kirli havasından
uzaklaşmak, tabiat varlıklarından ve güzelliklerinden yararlanmak için yapılmış
evlerdir.
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Resim 1.5: Dağ evi



Bungalov evler: Hindistan’da tek katlı, veranda ile çevrilmiş evlerdir.
Türkiye’de genellikle tatil köylerinde kullanılan, doğayla iç içe yaşama şansı
veren yapılardır. Bungalov evlerin içi ve dışı ahşaptır. Bazı durumlarda tatil
amacı dışında ormanlık alanlarda müstakil ev yaptırtmak isteyen kişiler
tarafından da tercih edilmektedir. Azami üç kişinin konaklayabildiği bu evler,
yatak odası ve banyo olarak iki kısım içermektedir.

Resim 1.6: Bungalov evler



Yalı: Deniz kıyısına bitişik, çoğunlukla tarihi ve ahşap ağırlıklı yapıdır.
Genellikle iki veya üç katlıdır.
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Resim 1.7: Yalı



Köşk: Kırda, geniş bahçe içinde yapılmış sessiz ve sakin, süslü, nispeten büyük
evlerdir.

Resim 1.8: Trabzon Atatürk köşkü
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Diğerleri: Villa, dubleks ve tripleks evdir.

Villa: Yazlık olarak veya şehir dışında, bahçeli, sürekli oturulabilen,
pahalı müstakil evdir. Hareket serbestliği açısından müstakil evler her
zaman insanlara daha cazip gelir. Fakat ekonomik açıdan bakıldığında
daha masraflıdır.

Resim 1.9: Villa



Dubleks ev: İki katlı evdir. Müstakil olabileceği gibi apartman tipi
konutların özellikle alt ve üst katları da dubleks olarak planlanabilir.



Tripleks ev: Üç katlı evdir. Genellikle müstakil konut olarak planlanır.

Resim 1.10: Tripleks ev
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Ev alırken her zaman en iyisi olsun istenir ancak bütçeye uygun olan tercih
edilmelidir. Ev aynı zamanda bir yatırım aracıdır. Alınan evin yeri, çevresi, ulaşım koşulları,
yönü, bahçeli-bahçesiz olması ve tüm bunların dışında içi önemlidir.

1.3.3. Teknolojik / Akıllı Evler
Teknolojik evler gelişmişlik sırasına göre üç ana başlık altında toplanabilir.

Resim 1.11: Akıllı evler

1.3.3.1. Kontrol Edilebilir Evler
Kontrol edilebilir evler, mevcut cihaz ve sistemlerin çeşitli kumanda sistemleri ile
kolaylıkla kontrol edildiği evlerdir. Bu tür evlerde programlamadan ve ev ile etkileşimden
bahsetmek mümkün değildir.
Kontrol edilebilir evlerde perdeler, ışıklar ve diğer cihazlar uzaktan kumanda ile
kontrol edilebildiği gibi odaya girince ışıkların yanması, el çırpınca veya ses komutu ile de
kontrol edilebilir. Yani ev, sadece o anda komut alarak o an istenilen durumu oluşturabilir.

1.3.3.2. Programlanabilir Evler
Programlanabilir evler, kontrol edilebilir evlere göre daha gelişmiş bir sınıftır. Bu
sınıftaki evler iki gruba ayrılır.


Zamana ve Sensörlere Tepki Veren Programlanabilir Evler

Bu evlerde tüm sistem ve cihazlar zamana göre programlanabildiği gibi çevredeki
sensörler yardımıyla bilgi alıp tepki verebilen evlerdir. Bu tür evlerde aydınlatma sistemi
programlanabilir. Ayrıca bu tür evler sensörler yardımıyla havanın karardığını anlar ve
ışıkları yakar, yağmur yağarken sulama sistemini çalıştırmaz. Oluşturulan senaryolar ile
evdeki birçok ayar tek dokunuşla yapılabilir.


Zamana Göre Programlanabilme ve Sensörlere Göre Tepki Verebilmenin
Yanında Koşul ve Durumlara Göre Hareket Edebilen Evler

Şu anda dünyada ve Türkiye'de teknolojide gelinen son aşama bu tür evlerdir.
Günümüzde gerçek anlamda akıllı ev kavramı ancak bu evler için kullanılabilir.
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Bu tür evler programlama ile evde yaşayan insanların daha önceden girdiği eylem
zincirine tepki verebilen evlerdir. Cihazları programlamanın yanında örneğin müzik
dinlerken veya elektrik süpürgesi çalışırken telefon veya kapı zili çaldığında müziği veya
süpürgeyi kapatır. Işıklar zamana göre programlanabildiği gibi evden çıkıldığında ışıklar
kendiliğinden rastgele yanarak evde birileri varmış izlenimi uyandırır. Yani çeşitli koşul ve
durumlara tepki verebilen evlerdir.

1.3.3.3. Yapay Zekâya Sahip Evler
Programlanabilir evler ile benzerlik gösterir fakat programlanabilir evlere göre daha
gelişmiştir. Programlanabilir evlerde senaryolar insan yardımı ile hazırlanmakta iken bu
evlerde senaryo girişi yapılmaz. Bu evlerin öğrenme yeteneği vardır. Bu evler, kendi kendine
inceleyip buna göre kendi ayarlarını ve senaryolarını yaratabilen evlerdir. Bunun için
öğrenme yeteneğine sahip yazılımlar, yani yapay zekâ gereklidir. Bu evler, evde
yaşayanların gün içindeki hareketlerini izler, tekrar eden hareketleri ortaya çıkarır ve o
durum için yapılması gerekeni belirler ve bir daha o davranış ile karşılaşıldığında uygun
ayarlamaları yapar.
Bu evlerin dezavantajları da vardır. İnsan davranışlarına göre senaryo oluşturmaya
çalışıldığından insan ruh hâlinin karmaşıklığı, her zaman aynı davranmayacağı göz ardı
edilmiş olunur. Ancak şimdilik hayal gücünden öteye geçmemiştir, ne Türkiye’de ne de yurt
dışında bu kapsamda uygulanan akıllı ev sistemi vardır.
Akıllı evler kapsamında bu sistemden yaralanılabilecek hizmetler:

Aydınlatma
Sadece ışıkları uzaktan kumandayla ayarlamayı sağlamaz; eve girildiğinde evin
aydınlık olmasını, sıcak karşılamasını ve evden ayrılırken açık unutulan ışığın kalmamasını
sağlar. Evde kimse yokken ışıkları rastgele yakıp söndürerek evde birileri var izlenimi
uyandırarak caydırıcı etki oluşturur.

Resim 1.12: Aydınlatma şekilleri






Her ayrı bölge kendi içerisinde bağımsız olarak çalışır.
Işıklar dakika, saat, gün, haftalık olarak programlanarak istenilen saatte
açılır veya kapanır.
Harekete duyarlı ışıklar oda girişlerinde istenilen seviyede yanar.
Güneşin doğuş ve batışına göre aydınlatma seviyeleri ayarlanabilir.
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Telefon veya kapı zili çaldığında belirlenen ışıklar yanıp sönerek uyarı
verebilir.
Işıklar sadece konfor anlamında değil, güvenlik için de kullanılır.
İzinsiz girişlerde tüm ışıklar alarm durumuna geçer, yanıp sönerek görsel
uyarı verir.
Yangın durumunda tüm ışıklar kendiliğinden yanar ve kolay kaçış imkânı
sağlar.
Evde kimse yokken belirlenen bölgelerin ışıkları rastgele yanıp sönerek
evde birileri var izlenimi uyandırır ve caydırıcı etki sağlar.

Resim 1.13: Aydınlatma cihazı


Cihazlar
Tüm elektrikle çalışan cihazlar ve sistemler (perde, panjur, sulama sistemi, müzik
sistemi, gaz, kullanma suyu, ütü, kahve makinesi, fırın, TV vb.) programlanarak veya
senaryolar oluşturularak olması gereken zaman ve ayarlarda çalışması sağlanarak tasarruf ve
konfor sağlanabilir.

Resim 1.14: Akıllı sistemde kontrol edilebilir ev eşyaları
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Birçok sayıda cihaz kontrol edilebilir.
Müzik seti, TV ve diğer tüm elektrikli cihazlar, panjurlar, perdeler
otomatik olarak açılıp kapanır, haftalık olarak programlanır.
Panjur ve perdeler güneşin doğuş ve batışına göre ayarlanabilir.
Bahçe sulaması programlanabilir.
Telefon veya kapı zili çaldığında istenirse müzik seti, elektrik süpürgesi
gibi sesli çalışan cihazlar otomatik olarak kapanabilir.


Isıtma ve soğutma sistemi
Akıllı bir evde en çok enerji tüketen ısıtma&soğutma sistemleri yönetilerek önemli
ölçüde tasarruf sağlanabilir.
Evde kimse yokken sistemler çalışmaz veya minimum ayarlarda çalışır, eve gelmeden
önce ev istenen sıcaklık değerine göre ısıtılır veya soğutulabilir.
Klima çalışırken farkında olmadan herhangi bir pencere açılırsa sistem bunu fark eder
ve klimayı otomatik olarak durdurur.

Resim 1.15: Isıtma ve soğutma sistemi






Kombi, klima kontrolünü sağlar. Ev içinden veya dışından telefon ile
istenilen sıcaklık derecesi ayarlanır.
Haftalık sıcaklık programlarını yapar.
Olağandışı sıcaklık artış ve düşüşlerinde telefon ile haber vererek uyarıda
bulunur.
Farklı ısı bölgeleri oluşturulabilir, böylece farklı odaların farklı
derecelerde sıcaklıkları ayarlanabilir.


Güvenlik
Alarm sistemi, akıllı bir ev çözümünün en önemli unsurudur. Akıllı ev sistemleri,
ailenin ve eşyalarının her zaman tam olarak korunma altına alınmasını sağlar. Evin tüm
alarm durumlarında (hırsız, yangın, tıbbi sorun, su taşkını, gaz kaçağı, deprem vb.) hem o
duruma göre tedbirlerini alır hem de size ve güvenlik şirketine detayları telefon ile bildirir.
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Resim 1.16: Akıllı sistemlerde güvenlik konuları












Birçok bölgede güvenlik bölgesi oluşturulabilir.
Her bölge bağımsız programlanabilir. Böylece alarm durumlarında
problemin hangi bölgede olduğu sistem tarafından belirlenir ve ilişkili
tehlikeye göre haber verir (yatak odasında, salonda vb.nde tıbbi yardım,
hırsız, yangın, su taşkını, gaz kaçağı, sabotaj vb.).
Hırsız alarmı: Alarm durumunda siren ile beraber evin tüm ışıkları yanıp
söner. Böylece gece çok uzakta bulunan görevliler için görsel uyarı
olmaktadır.
Yangın alarmı: Alarm durumunda evin tüm ışıkları otomatik olarak
yanarak kolay kaçış imkânı sağlar.
Gaz alarmı: Alarm durumunda gaz vanasını keser, aynı zamanda telefon
ile haber verir.
Deprem alarmı: Deprem anında gaz ve elektriği keserek yangın
oluşumunu engeller.
Taşkın alarmı: Herhangi su taşkını durumunda su vanasını keserek
önlem alır.
Sıcaklık değişimi: Sistem, olağan dışı sıcaklık artışı ve düşüşü
durumlarında telefon ile haber verir.
SOS: Evde çok acil durumlarda (hırsızlık, yangın ve tıbbi ) gerekli
yerlere haber verme özelliği sayesinde doğrudan (direkt) kontrol
panelinden tek tuşa basarak konu ile ilgili kişi ve birimlere sistemin haber
vermesi mümkün olmaktadır.
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Resim 1.17: Acil yardım butonu










Logbook: Son olayların kaydını tutar.
İstenen bölgelere panik butonları konabilir (Banyoya yerleştirilen panik
butonu sayesinde herhangi düşme veya fenalaşma durumunda butona
basıldığında tıbbi yardım çağrısı yapar.).
Tüm alarm durumlarında yukarıda aldığı önlemler dışında sisteme
kaydedilecek dört adet telefon numarasını telefonlardan biri cevap verene
kadar aramaya devam eder. Bu dört numara dışında birkaç monitoring
numarası güvenlik şirketine bağlanmak için bulunmaktadır.
Akıllı ev sistemleri, olası sabotajlara karşı sistemi güvenliğe almıştır.
Herhangi bir kablonun kesilmesi, herhangi bir sensör kapağının açılması
durumunda alarm durumuna geçer. Elektrikler kesik olduğunda dahi
güvenlik sistemi aynı şekilde çalışmaya devam etmektedir.
Sisteme giriş için kullanıcı kodu, kolay çıkış kodu ve dijital anahtar
mevcuttur.
Panik kodu vardır. Kötü niyetli kişiler tarafından tehdit yolu ile alarm
sisteminin devre dışı bırakılmak istendiği bir durumda kullanıcı kodu
yerine panik kodu girildiğinde alarm devre dışı kalmış gibi görünür
(Siren çalmaz, ışıklar yanıp sönmez.) ama telefon ile arayarak bu durumu
kayıtlı numaralara bildirir.

Resim 1.18: Panik kodu



Senaryolar

Tek tek yapılması gereken ayarlar, istenilen senaryo oluşturularak tek tuş
ile gerçekleştirilir.

Evdeki her bir kişinin giriş senaryosu ayrı olabilir. Çocuk, okul servisi ile
eve geldiğinde evde kimse yoksa gaz ve prizler otomatik olarak kapanır,
ebeveynler geldiğinde ise açılır.

Temizlik görevlisine verilecek dijital anahtar onun çalışma yapacağı
günlerde geçerli olacak şekilde tanımlama yapılabilir. Böylece o günler
dışında eve girme şansı olmayacaktır.
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Giriş, çıkış, parti, tatil, gece vb. senaryolar taleplere göre oluşturulur. Pek
çok farklı senaryo oluşturulabilir.
Örnek çıkış senaryosu: Evden çıkılırken ekrana basit bir dokunuşla
güvenlik sistemi devreye girer. Oda sıcaklıkları ayarlanır, tüm ışıklar,
perdeler ve cihazlar kapanır, bahçe istenilen saatte sulanır.
Örnek giriş senaryosu: Eve giriş yapıldığında güvenlik sistemi devre
dışı olur. Oda sıcaklıkları ayarlanır, gerekli ışıklar yanar, perdeler açılır
ve müzik çalmaya başlar.

NOT: Diğer çoğu sistemin aksine senaryoları ev sahibi 1–2 dakika içinde
oluşturabilir, oluşturduğu senaryoları değişen ihtiyaçlara göre düzenleyebilir.


Programlar

Aydınlatma, cihaz, sıcaklık, sulama, panjur, güvenlik, caydırma,
hatırlatma programları haftalık olarak yapılabilir.

Yapılacak cihaz programına örnek: Düzenli olarak seyredilen bir program
için televizyonun o saatte açılması sağlanır.

Yapılacak uyandırma programına örnek: 08:00 ışıkları % 30 aç, radyoyu
aç; 08:10 ışıkları % 75 aç; 08:20 ışıkları % 100 aç, perdeleri aç; 08:30
kahve makinesini çalıştır vb.



Giriş kontrol sistemi

Ev anahtarları unutulursa yapılabilecek şey cep telefonu ile evi aramak ve
şifreyi girmektir. Böylece kapı açılabilecektir.

Resim 1.19: Giriş anahtarları





Ev ve ofise giriş çıkışlar ve alarm durumları kaydedilerek kimin saat
kaçta girdiği, çıktığı görülebilir.
Anahtarsız kapı açma ve kilitleme imkânı sağlar.

Güneşin doğuşu ve batışı

Sistem kurulurken binanın bulunduğu bölgenin enlem ve boylamı sisteme
kaydedilir. Sistem, güneşin doğuş ve batış saatlerini hesaplar. Ayrıca gün
ışığından faydalanmak için yapılan saat düzenlemeleri sistem tarafından
otomatik olarak hesaplanarak girilen programların istenilen zamanlarda
çalışması garanti altına alınmış olur.
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Tasarruf

Resim 1.20: Tasarruf çeşitleri

Evdeki tüm sistemler uygun değer ayarlarında kullanılacağı için enerji (para ve
zaman) tasarrufu sağlar.

Yardım menüsü
İhtiyaç duyulduğunda ekrandaki yardım menüsü kullanılabilir.

Resim 1.21: Yardım menüsü

Kontrol mekanizmaları ise şunlardır:

Dokunmatik ekran (touch screen) ile kontrol
Dokunmatik ekranda karşınıza çıkacak resimli menüler sayesinde kolay kullanım
imkânı sağlar.

Resim 1.22: Dokunmatik ekran
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Dokunmatik uzaktan kumanda ile kontrol
Evin içinden herhangi bir odadan veya bahçeden uzaktan kumanda ile perdeleri,
panjurları, ışıkları açıp kapatabilir, evin sıcaklık derecesini değiştirebilir, bahçeyi sulayabilir,
oluşturulan senaryoları (sinema modu, akşam yemeği senaryosu) çalıştırarak o anda olması
istenen atmosfer tek tuşa basılarak oluşturulabilir.
Evin plan ve fotoğrafları ekrana kaydedilerek o odanın ekranından o odanın
kontrolleri yapılabilir.

Resim 1.23: Kontrol telefon araçları

Seçilen film, salondaki veya yatak odasındaki televizyona aktarılarak izlenebilir,
çekilen fotoğraflar salondaki televizyondan slayt gösterisi şeklinde seyredilebilir ve aynı
zamanda istenilen müzik parçası istenilen odadan dinlenebilir.


Telefon ile kontrol

Herhangi bir marka, model telefon kullanılarak ev dışından sabit veya cep
telefonu ile ev içinden dâhili hat ile erişilebilir, tüm fonksiyonlara
müdahale edilebilir ve kontrol sağlanabilir.

Resim 1.24: Telefon ile kontrol




Evdeki telsiz telefon evin kumandası olarak kullanılabilir.
Ev dışından aramalarda sistem, güvenlik kodunu soracaktır. Kodu doğru
girme durumunda evdeki tüm sistemler kontrol edilebilir.
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NOT: Ev dışından aramalarda güvenlik kodu belli bir sayıdan fazla yanlış girilirse
sistem, telefonu otomatik olarak kapatır.


Kişisel bilgisayar ile kontrol

Resim 1.25: Bilgisayar ile kontrol

Evdeki herhangi bir bilgisayardan kontrol ve programlama yapılabilir (Yataktan
çıkmadan kahve makinesi çalıştırılabilir, müzik seti açılabilir, bahçe sulanabilir, evin sıcaklık
derecesi değiştirilebilir.).

Dijital anahtar ile kontrol
Dijital anahtar sayesinde giriş kapısı anahtarsız açılabilir, alarmı devre dışı bırakır ve
ev ayarlarını isteğe göre programlanmış hâle getirir (ışıkları aç, perdeleri kapat, müzik
çalmaya başla vb.).

Resim 1.26: Dijital anahtar







Kablolu sistemde gönderilen komutun yerine getirildiğinden % 100 emin
olunur. Frekans çakışmaları, hataları gibi sorunlar olmaz. Evin güvenliği
ve elektrik altyapısının bu sisteme emanet edildiği dikkate alınırsa çok
önemli bir özellik olduğu görülebilir. Kablosuz sistemlerde enerji ve pil
sorunu gibi devamlılık arz eden sıkıntılar ortaya çıkabilir.
Bu sistem, şu anda konutlarda uygulanan elektrik alt yapısı ile akıllı ev
sistemi uygulayabilme imkânı sağlar.
Herhangi bir marka model anahtar, priz kullanılabilir. Kablolamada
olduğu gibi anahtar prizde de yıllar sonra çıkabilecek sorunlar sistemi
kuran firmaya bağımlı olmadan kolaylıkla giderilebilir.
Akıllı eve giriş ve çıkışlarda güvenlik paneline ayrı, otomasyon sistemine
(aydınlatma, prizler, ısıtma sistemi, panjur perdeler vb.) ayrı müdahale
gerektirmeden tek tuş ile evin tüm ayarları istenilen duruma getirilebilir,
Gerçek anlamda kolaylık sağlar.

20













Çoğu sistemde ileride ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olması
durumunda senaryo ilave etmek ya da değiştirmek için kullanıcı kendisi
yeni senaryolar ilave edebilir, değiştirebilir.
Akıllı evlerde resimli menüler, özel tasarlanmış kullanıcı ara yüzü
sayesinde yediden yetmişe herkes tarafından kullanılabilir. Her
kullanıcıya özel ayarlar ve isimlendirme ile ilave kolaylık sağlama imkânı
vardır.
Akıllı ev sistemlerinde arıza bile olsa aydınlatma ve cihaz kontrolleri
bağımsız olarak çalışabilmektedir. Evdeki insanların normal yaşamını
etkilememesi çok önemlidir. Tüm müdahale merkezi üniteden olacaktır.
Anahtar prizlerde hiçbir işleme gerek kalmamaktadır.
Akıllı evlerde kişiye özel dijital anahtarlar sayesinde eve giriş ve
çıkışlarda koşul, durum, zamana bağlı kişilere özel yetkilendirmeler
yapılabilir. Bu yetkilendirme ev sahibi tarafından her an değiştirilebilir,
kişiler ilave edilebilir veya çıkarabilir.
Akıllı evlerde örnek olarak temizlikçiye verilen dijital anahtar, sadece
ona tanımlanan saat ve günlerde eve giriş imkânı sağlayacaktır. Çocuğun
okuldan eve ebeveynlerinden erken girmesi durumunda gaz vanası kapalı
hâle gelebilir veya her türlü farklı ihtiyaç kullanıcı tarafından istenildiği
anda tanımlanabilir ve uygulanabilir.
Kullanıcıların anlayabileceği şekilde ve seri üretim yapılan bir ürün
kılavuzu olacaktır.
Sistem içindeki yazılım dışında herhangi bir yazılıma ihtiyaç duyulmaz.
Daha sonra ilave edilebilecek tüm modüller, sadece mevcut dokunmatik
LCD ekranında birkaç dokunuşla konfigürasyonların değiştirilmesi
sayesinde kullanılabilir.

1.4. Konutun Fonksiyonları


Barınma: İnsanların beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarından biri olan
barınma ihtiyacını güvenli ve sağılıklı şekilde karşılayacak özellikleri taşıması
gereken ve belli bir mekânsal büyüklükteki yapı olan konut, tekil kişiler veya
aile için barınak olmanın yanında toplum için sosyal, ekonomik ve fiziksel
içeriği olan bir kavramdır. Aynı zamanda konut kavramı, sadece konutların
oluşturduğu bir yığını anlatmak için kullanıldığında yetersiz kalacaktır. Konut,
sadece bir meta değil; karmaşık bir süreçle meydana gelen ve akabinde sosyal
ve siyasal bileşkelerin de etkili olduğu bir toplamdır. Konut tarihsel gelişim
içinde doğa koşullarına, toplumun gelenek ve göreneklerine, siyasal yapının
özelliklerine, üretim ilişkileri ve biçimine, nüfus yapısı ve özelliklerine,
kentleşme tipine ve birçok başka sebebe bağlı olarak dinamik bir ilişkiler
toplamı şeklinde meydana gelmiştir.



Güvenlik: Konut aile bireylerini sıcak, soğuk, kar, yağmur gibi doğa
olaylarından koruyan güvenli bir barınaktır.
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Konutlarda meydana gelebilecek soygun, yangın, gaz kaçağı, su baskını, tıbbi
sorun, deprem gibi birçok istenmeyen olayın başlangıç anından itibaren
haberdar olabilmek can ve mal güvenliği açısından son derece önemlidir.
Konutların güvenliğinin bunlar göz önüne alınarak sağlanması gerekir.
Türkiye'nin çok önemli bir deprem kuşağında bulunması ve buna uygun
yapılaşma ihtiyacının düşeyden yataya, çok katlı binalardan az katlı binalara
doğru gelişmesi konutlarda diğer güvenlik ihtiyaçlarını yeniden tanımlama
gereğini doğurmaktadır. Yüksek binalarda sadece alt katlar hırsızlık tehdidi
altında bulunmakta ve bilinen yöntemlerle çareler aranmaktadır. Az katlı
binalarda bu risk daha da yüksektir. Seyrekleşen konutlar arasında azalan insan
trafiği, hırsızın çalışma şartlarını daha da kolaylaştırmaktadır. Pencere ve kapı
kanatlarının kanırtılarak açılmasını engellemeye yönelik güvenlik tedbirleri
alınmalıdır. Konutlarda güvenlik kamera, bir bekçi kulübesi ve görüntülü
diyafon sistemiyle sağlanabilir. Konut sahipleri, ziyaretlerine gelen misafirlerini
dış kapıdan görüntülü diyafon sistemi sayesinde görebilir. Depreme dayanıklı
radye temel-tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlarda ayrıca; yangın dolabı,
çift asansör, kombi sistemi, gaz alarmı, çelik kapı bulunması güvenlik açısından
önemlidir.
Niteliksiz bir konut, yukarda sıralanan görevleri yerine getirememenin yanı sıra
kendisi çeşitli sorunların kaynağı hâline gelebilir. Uygun şekilde
yerleştirilmemiş konutlar ulaşım sorunlarına, hava kirliliğine, sel ve toprak
kayması gibi doğal olaylardan içindekilerin zarar görmesine yol açabilir. Yeterli
sağlamlıkta yapılmayan konutlar, deprem gibi doğal olaylarda yıkılarak
içindekilerin sağlığını tehdit edebilir. Yeterli iç donanıma sahip olmayan
konutlar ev içi kazalara, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ve ev içi hava
kirliliğine zemin hazırlayabilir. Ayrıca olumsuz konut koşulları, içinde
yaşayanların ruh sağlığının bozulmasına da yol açabilir.
Gizlilik: Konut, ailenin kuruluşunda ve devamında etkili rolü olan bir
mekândır. Ev, sadece soğuk ve sıcağa karşı sığınılacak bir yer değil aynı
zamanda gizliliği sağlama yeridir. Gizlilik kişilere, ailelere hatta topluma
mahsus özel alanların, yabancılara kapalı olan özel alanların dokunulmazlığıdır.
Konutların bu gizliliği sağlayacak yapıda olması gerekir.
Ekonomiklik: Konut, dış ortam koşullarına karşı koruma sağlarken insanın
temel gereksinimlerinin yerine getirilmesinde de en önemli faktörü
oluşturmaktadır. İnsan konutunda yemeğini yer, uyur, öğrenir, rahatlar ve çoğu
kez sorunlarını çözer. Bu temel gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde bir
konuta sahip olmak tüm bireylerin hakkıdır.
Kullanışlılık: Konut içinde yaşayan bireylerin sağlık, güvenlik, hijyen, konfor
ve mahremiyetini sağlamak için yeterli fiziksel, sosyal ve psikolojik koşullara
sahip olması gerekir. İnsanların fiziksel ve ruhsal sağlık gereksinimlerini
sağlamalıdır.
Rahatlık: Konutta yaşama alanı, etkinlik alanı, oda büyüklükleri ve ilişikleri,
araç gereç, donanım ve mobilya özellikleri göz önüne alınmalıdır. Aile
bireylerinin fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan ihtiyaçlarını karşılayacak
nitelikte olmalıdır.
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1.5. Ailenin Konut İhtiyacını Belirleyen Faktörler
Kimi şehrin merkezi bir yerinde dükkânlara, sinemalara ve iş yerlerine yakın bir
konutu tercih eder kimisi ise merkeze yakın, daha sakin bir yerde oturmayı ister. Tercihler ne
olursa olsun bir ev yaptırılacağı, kiralanacağı ya da hazır satın alınacağı zaman sonradan
birtakım dertler ve sıkıntılarla karşılaşmamak için bazı noktalara dikkat edilmelidir.
Konut yaptırmadan kiralamadan ya da satın almadan önce bu önemli noktalar
öncelikle konut yapımı bakımından sonra da hazır bir konut satın alınması açısından
incelenmelidir.

1.5.1. Ailenin Geliri
Ailenin satın alma gücünü belirleyen etmenlerin başında ailenin gelir durumu gelir.
Gelir düzeyi, konutun semti, evin türü ve büyüklüğü gibi konular da bir belirleyicidir.

1.5.2. Evin Özellikleri
Evin özellikleri, konutların kiralanması veya satışında çok etkilidir. İçinde yaşayanları
sıcaktan ve soğuktan en iyi şekilde koruması, havalandırmanın kolay ve yeterli olması,
rutubet barındırmaması, gün ışığını yeterli alması; ailenin oturma, yemek yeme, yatma,
çalışma gibi yaşamsal aktivitelerine yetecek büyüklükte olması, gürültü almaması ve izole
edilmesidir. Çatı, duvar, tavan, zemin, kapı ve pencereler ile banyo, mutfak ve tuvaletlerde
dayanıklı, estetik malzemelerin kullanılmış olması; ısıtması kolay ve ekonomik olması, sıhhi
tesisatın yeterli ve sağlam olması, sıcak su tesisatının bulunması, elektrik tesisatının yeterli
olması gerekir. Ayrıca bahçe, depolama yerleri, teras, kablolu TV gibi özel isteklere de
cevap vermesi önemlidir.

Büyüklüğü ve Yönü
Konutun büyüklüğü belirlenirken bütçenin yanı sıra ailedeki birey sayısı etkilidir.
Kalabalık aileler için geniş ve oda sayısı fazla konutlar daha uygun olabilir. Ailenin
ihtiyaçlarının rahatlıkla karşılanmasını sağlar.
Konutun yönü de diğer önemli bir faktördür. Ülkemizin birçok bölgesinde genellikle
soğuk rüzgârlar kuzeyden eser ve genellikle kuzey taraf güneş almaz. Buna karşılık güneye
bakan ve aralarında boşluk bulunan çift cam takılmış pencereler, kış boyunca eve
kaybettirdiklerinden daha çok ısı kazandırır. Pencerelerin batıdan çok doğuya bakmasının
tercih edilmesinin nedeni ise bu pencereler aslında aynı derecede güneş görür ama yazın
güneş, günün en sıcak saatlerinde batı yönündeki pencerelere vurur. Kışın ise güneş doğu ve
batı pencerelerine çok az gelir. Güneşi en çok güney pencereleri alır. Onun için arsa uygun
olduğu takdirde yapılacak evin kuzey duvarında çok az pencere olmalıdır. Öte yandan güney
tarafının da yaz güneşinden korunması gerekir. Bunun için tenteler, kafesler ya da
ağaçlardan yararlanılır. Bütün bu kurallar duruma göre değiştirilebilir. Batı ya da kuzey
manzarası güzel olan bir arsaya buna uygun bir ev yapılabilir. O zaman da kışın ısıtma, yazın
da soğutma sorunlarının çözülmesi gerekir.
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Yaz ve kış rüzgârlarının da evin ısısını etkileyeceği unutulmamalıdır. Seçilen arsada
rüzgârların ne taraftan estiği öğrenilmeli; kış rüzgârlarının evin tepesinden ve yanından
dolaşarak uzaklaşması, yaz meltemlerinin ise içeriyi serinletmesi sağlanmalıdır.

Alışveriş Merkezlerine Yakınlığı
Konut ihtiyacını etkileyen etmenlerden biri de alışveriş merkezlerine yakınlığıdır.
Günlük alışverişler için başka semtlere gidilmek zorunda kalınacak mıdır? Böyle bir
durumda günlük masrafların artmasının yanında zaman ve enerji kaybı da artacaktır.
Konutun alışveriş merkezlerine yakın olması bu açılardan yararlı olacaktır.

Okul ve İş Yerine Yakınlığı
Çocukların okuyacağı okullar yakın mıdır? Yoksa küçükler okuyabilmek için bir hayli
uzağa gitmek zorunda mı kalacaklardır? Bu gibi soruların yanıtı çok önemlidir. Okula yakın
olması konut tercihinin önemli sebeplerindendir. Bunun dışında iş yerlerine yakın olması
veya kolay ulaşımın olması da ailenin konut ihtiyacının belirlenmesinde önemli bir etkendir.

Ulaşım İmkânları
Konutun bulunduğu mevki, ulaşımı kolay bir konumda ise konutun tercih
edilebilirliğini artıracaktır. Ulaşım imkânları (toplu taşıma), konut seçiminde oldukça
önemlidir.

Depreme Dayanıklılığı
Ülkemizin genel olarak deprem kuşağında olması ve yaşanan depremler sebebiyle
konutların depreme dayanıklılığı ayrı bir önem kazanmıştır. Konutların depreme
dayanıklılığının yanı sıra zemininin de uygun olması ya da zemine uygun tekniklerle ve
malzemelerle konutun yapılması çok önemlidir.

Sağlık Merkezlerine Yakınlığı
Konut ihtiyacını belirleyen etmenlerden biri de sağlık merkezlerine yakınlığıdır. Bu
etken de önemli olmakla beraber genellikle şehir merkezlerinde yaygındır. Ayrıca şehir
merkezlerinin dışında da sağlık merkezleri bulunmaktadır. Dolayısıyla konutun sağlık
merkezlerine yakınlığının yanı sıra kolay ulaşım imkânlarının olması da önemli olabilir.

Evin Sağladığı İmkânlar
Konut ihtiyacını belirleyen etmenlerden biri de konutun sağladığı imkânlardır. Evin
konumu, genişliği, yönü; okul, iş yeri, hastane vb.ne yakınlığı da imkânlar açısından oldukça
önemlidir.

1.5.3. Ailenin Yaşam Dönemleri
Her ailenin yaşam süreci içinde içinden geçtiği çeşitli evreler vardır. Her evrede yeni
durumlarla karşılaşılır ve bu durumlara uyum sağlayabilmek için yeni beceriler edinmek
gerekir. Bu yaşam deneyimleri, aile yaşam döngüsü olarak kavramsallaştırılmıştır.
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İnsanlar, bebekliklerinden yaşlılıklarına kadar birçok fiziki ve ruhsal aşamadan
geçerler. Bu değişimler genelde aile içinde yaşanır. Kısaca her ailenin yaşam süreci içinde
içinden geçtiği çeşitli evreler vardır.
Her evrede kişiler yeni durumlarla karşılaşırlar. Bu durumlara uyum sağlayabilmek
için yeni bilgi ve beceriler edinmeleri gerekir.
Aile yaşam döngüsü, zaman içinde ailenin karşılaşabileceği sorunları ve bu sorunlara
yönelik sosyal hizmet müdahalelerini açıklamak iyi bir harita sunmaktadır.
Bağımsızlık evresi, eş seçimi ve evlilik, ebeveynlik; çocuğun bebekliğinden
adölesanlığına (çocukluktan erişkinliğe geçiş süreci) kadar olan dönem, yetişkin çocuklara
sahip aile evresi, emeklilik ve yaşlılık evresi vb.

Bağımsızlık evresi
Bu evre, aile yaşam döngüsündeki en kritik evredir. Bireyin genç yetişkinliğe geçişte
kök ailesinden bağımsızlaştığı ve bağımsız genç yetişkinlik dönemleridir. Bu dönemde birey
duygusal, fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak yeterli bir yetişkin hâline gelir. Bu süreçte
bireyin şahsi özellikleri ve karakteristikleri belirginleşir ve böylece bir kimlik geliştirir.
Örneğin çalışmaya başlamak, bir meslek kimliği edinmek, yeni bir sosyal çevre, mali
bağımsızlığıyla kendi harcama alanlarını belirleme vb.
Bu dönemde kişinin özel hayatında da ciddi flörtler gibi değişiklikler yaşanır, bunlar
eş seçiminin de başlangıcıdır. Nitekim eş seçimi bu dönemde yapılır ve evlilik birliği
kurulur.

Eş seçimi ve aile kurma evresi
Sağlıklı bir aile yaşamının ön koşulu şüphesiz doğru ve sağlıklı eş seçimidir. Aile,
toplumsal olarak benimsenen ve desteklenen bir yaşam organizasyonu olduğu için bireyler
hayatlarının bir döneminde bu yaşam organizasyonunun içinde yer alır. Bireylerin aile
kurmasında üç temel etmen vardır. Bunlar;




Ailenin toplumsal olarak desteklenen pozitif bir değer olması,
Ailenin bir toplumsal norm olması,
Bireylerin kendi ihtiyaçlarıdır.

Bireyler, evlilik birliğini kurarken oluşabilecek stresler açısından aile danışmanına
ihtiyaç duyabilirler. Bu noktada aile danışma merkezlerine başvurarak sosyal hizmet
uzmanlarından danışmalık alabilirler. Evlik kurulmasından sonra genelde ilk iki yıl çocuksuz
aileler olarak yaşanır. Bu süreçte eşler eş olma rollerine uyum sağlarlar, birbirleriyle daha
sıkı ve yoğun bir ilişki içine girerek birbirlerini daha yakından tanırlar.
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Ebeveynlik evresi (çocuğun bebekliğinden adölesanlığına kadar olan
dönem)
Çocuk sahibi olduktan sonra çiftlerin ebeveynlik dönemleri başlar. Bu dönem,
Duvall'in aile yaşam döngüsü modelinde dört evreye ayrılmıştır. Bunlar:





Bebekli aileler
Okul öncesi dönemde çocuğu olan aileler
Okula giden çocukları olan aileler
Ergenlik çağında çocukları olan aileler

Bebekli çiftler, öncelikle aileye gelen bu yeni ve bakıma muhtaç bireye ve analık ve
babalık sorumluluklarına uyum sağlamak durumundadırlar. Bebeğin gelişimi ve onun
uyumlu, güvenli bir ortamda büyümesi ve beslenmesini sağlamak için uzmanlardan yardım
almak hem doğum öncesinde hem de doğum sonrasındaki süreçte çok önemlidir.
Ergenlik çağının sorunsuz geçirilebilmesi için sosyal hizmet desteği almakta fayda
vardır. Bu dönemde akranlarla ilişkiler çok önemli ve çocuk açısından belirleyicidir. Ergen
çocuğun duygusal ihtiyaçları eskiden tamamen aileden karşılanırken artık yavaş yavaş bu
ihtiyaçların karşılanmasında arkadaşların da rolü olmaya başlar. Çocukların ergenliklerinin
bitimi ve yetişkinliklerinin başlamasıyla yetişkin çocuklara sahip aile evresi başlar. Çiftlerin
ana-babalık ve eşlik rollerine harcadıkları süreler de değişmeye başlar.

Yetişkin çocuklara sahip aile evresi
Çocuklar dışarıda sosyalleşerek daha fazla zaman geçirmeye başladıkça çiftlerin de
aile içindeki ilişkilerde eşlik rollerine ve kendi kariyerlerine daha fazla odaklaşabilecekleri
zaman ve enerji oluşur. Bu arada kalan zaman ve enerji, çocuklar kendi hayatlarını kurunca
çok daha artacaktır. Bu nedenle çocukların yetişkinliğe geçiş ve yetişkin olmaları arasındaki
geçiş evresinde çiftler, kendi içlerinde yeni bir denge kurmak durumunda kalırlar.

Emeklilik ve yaşlılık evresi
Emeklilik ve yaşlılık evresi, ebeveynler için alışılması en zor dönemlerden biridir. Bu
dönemde emeklilik, sosyal hayatı ve zamanı kullanma biçimlerini büyük ölçüde değiştiren
bir deneyimdir. Sosyal hayatın azalmasına alışmak, yeni bir sosyal hayat kurmak ve yaşlılığı
kabullenmek bu dönemde başarılması gerekenlerdir. Aynı zamanda yaşlılıkla beraber sağlık
sorunları da ortaya çıkabilir. Yine bu dönem büyük anne ve büyük baba rollerinin oynandığı,
çocukların ailelerinin kurulduğu ve bu ailelerle ilişkilerin oluşturulup geliştirildiği dönemdir.
Yaşlıklı süreci içinde çocuklarla ebeveynlerin ilişkileri, bakma bakılma sistemi
açısından da değişir. Yetişkin çocuklar, ana babalarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar.
Bu noktada da kurum bakımı gibi unsurlar gündeme gelebilir.
Yaşlılık, değişime ayak uydurmanın daha zor olduğu bir süreçtir. Aynı zamanda
yaşamda kayıplar, eş ölümleri bu dönemde yaşanır. Dul olmaya alışmak, eşin hayatta
yarattığı boşluğu kabullenmek ve doldurmak belki bu dönemin en ağır uyum süreçlerinden
biridir. Değişimlerin sert yaşandığı ve uyum yeteneğinin, enerjinin azaldığı bu dönemdeki
değişimleri kabullenmek ve uyum için sosyal hizmete ihtiyaç duyulur.
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Grafik 1.1: Ailenin yaşam dönemleri

1.6. Acenteler
Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye
dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren
anlaşmalarda aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimseye
“acente” denir.
Acenteler, alıcı ile satıcı ve kiraya veren ile kiracı arasındaki köprü görevini
profesyonelce yerine getirir. Acenteler, ekspertiz çalışmalarıyla müşterilerine en doğru
yatırımı ne zaman ve nerede yapacakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Hızla verilen
hizmet ile kalite, müşteri memnuniyeti ve güven oluşmaktadır.


Emlak acentesinin görevleri

Emlak pazarlama

Değerleme (ekspertiz)

Fizibilite pazar araştırması

Emlak yatırım danışmanlığı

Proje danışmanlığı

Emlak finansmanı

Portföy yönetimi

Emlak geliştirme danışmanlığı

Emlak pazarlama organizasyon



Emlak hizmetleri ilkeleri

Profesyonellik

Güvenilirlik

Kalite

Müşteri memnuniyeti



Acentecinin kiracıya konutu kiralamadan önce yapması gerekenler

Ev sahibiyle mutlaka kira kontratı yapılmasını sağlamalıdır.

Kontratta kira artış oranının net olarak yazılmasını sağlamalıdır.

27







Kiralanacak evle ilgili bir eksiklik varsa bunu sözleşmede mutlaka
belirtmelidir.
Şofben, kombi gibi cihazların çalışır vaziyette olup olmadığını kontrol
etmeli, bu tip cihazların çalışır vaziyette olup olmadığının sözleşmede
ifade edilmesini sağlamalıdır.
Verilen depozito ve yapılacak masrafların sözleşmeye yazılmasını
sağlamalıdır.
Apartman aidatını net olarak öğrenmeli ve sözleşmede aidata yer
verilmelidir.

Emlak acenteciliği yapacak kişilerin özellikleri: Emlak acenteciliği yapacak
kişiler;

Pazarlama teknikleri,

Hukuki mevzuat,

Vergi,

İmar,

Harita bilgisi, bilgisayar kullanma becerisi,

Reklam ve iletişim konularına hâkim olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Konut tiplerinin benzerlik ve farklılıklarını ortaya çıkarmak üzere bir pano
hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Konut tiplerini araştınız.

 Yazılı ve görsel kaynaklardan
yararlanabilirsiniz.

 Konut tipleri ile ilgili görsel materyaller
araştırınız.

 Günlük hayatta en fazla tercih edilen
konut tiplerini resim ve fotoğraflarla
destekleyebilirsiniz.

 Konut tiplerini ve özelliklerini
araştırınız.

 Konut tiplerinin özelliklerini sırası ile
yazarak resimleyebilirsiniz.

 Apartman dairelerinin diğer konut
tiplerinden farklılıklarını araştırınız.

 Farklılıkları sırası ile yazabilirsiniz.

 Müstakil evlerin diğer konut tiplerinden
farklılıklarını araştırınız.

 Farklılıkları sırası ile yazabilirsiniz.

 Hazırladığınız panonun dikkat çekici
olmasına dikkat ediniz.

 İlgi çekici bir başlık yazabilirsiniz.
 Renkli kalemler ve kartonlar
kullanabilirsiniz.

 Hazırladığınız panonuzu asınız.

 İlgili birimde herkesin görebileceği bir
yer seçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

……………… ……………, bir kişinin barınabilmesi için kişi başına düşen en küçük
yeterli mekânı ifade etmektedir.

2.

Hızlı nüfus artışı ve göç gibi nedenler eklenince özellikle konut ihtiyacının

3.

boyutlarının ………………. görülmektedir.

4.

Ev seçimini bireylerin veya ailelerin …………. …………… etkiler.

5.

Konut, genel anlamıyla insanların en önemli gereksinimlerinden biri olan,…….

6.

…………… ……..……… karşılayan bir araçtır.

7.

Göçlerin ve nüfusun artması sonucunda insanların ihtiyacını karşılayacak

8.

…………….. …………. yapılması da gündeme gelmiştir.

9.

İyi seçilmiş bir ev, aile bireylerinin tüm ……………….. cevap vermelidir.

10.

Güneşi en çok güney pencereleri alır. Onun için arsa uygun olduğu takdirde yapılacak
evin

11.

…………. yönündeki duvarında çok az pencere olmalıdır.

12.

Konutun büyüklüğü belirlenirken bütçenin yanı sıra ailedeki ………. ……….
etkilidir.

13.

…………. …………. …………, ailenin yaşam yeri, aile bireylerinin yaşı, cinsiyeti,
meslekleri gibi demografik özelliklerdir.

14.

…………. ………..…. ……………….. kötü mesken koşullarında, bulaşıcı
hastalıklara yakalanma riski ve ev kazalarının ortaya çıkma olasılığı açısından çok
önemlidir.

15.

…………... daireleri birden fazla yaşam biçimini içeren yapı olarak tanımlanabilir.

16.

………… ………., bahçe içinde yapılmış, çok katlı olmayan, bağımsız, lüks evlerdir.

17.

Müstakil ev çeşitleri; ………… , ..……….., villa, köşk ve yalıdır.

18.

Bağ evi ……… içerisine yapılarak yaz aylarında kalınan evdir.

19.

Dağ evi ……....... yerlerde kurulmuş evdir.

20.

……….. su kıyısında yapılmış, görkemli evdir.
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21.

Köşk, bahçe içinde yapılmış ….….. ….., ………..dır.

22.

……..…, yazlık olarak veya şehir dışında, bahçeli müstakil evdir.

23.

…………. ………….. evler mevcut cihaz ve sistemlerin çeşitli kumanda sistemleri ile
kolaylıkla kontrol edildiği evlerdir.

24.

……….……….. …….. kontrol edilebilir evlere göre daha gelişmiş bir sınıftır.

25.

………. …………. sahip evler programlanabilir evler ile benzerlik gösterir fakat
programlanabilir evlere göre daha gelişmiştir.

26.

Yapay zekâya sahip evlerde senaryo …………. yapılmaz.

27.

Akıllı evler, tüm elektrikle çalışan cihazlar ve sistemlerin (perde, panjur, TV vb.
programlanarak veya senaryolar oluşturularak) olması gereken zaman ve ayarlarda
çalışmasını sağlayarak …..…….…. ve konfor sağlayabilir.

28.

Akıllı ev sistemleri, ailenin ve eşyalarının her zaman tam olarak ….……….. altına
alınmasını sağlar.

29.

……., evde çok acil durumlarda (hırsızlık, yangın ve tıbbi) gerekli yerlere haber
verme özelliği sayesinde doğrudan (direkt) kontrol panelinden tek tuşa basılarak konu
ile ilgili kişi ve birimlere sistemin haber vermesi mümkün olmaktadır.

30.

Evdeki tüm sistemler en uygun ayarlarda kullanılacağı için ……….. (para ve zaman)
tasarrufu sağlar.

31.

Akıllı evlerde kontrol mekanizmaları dokunmatik ekran ile dokunmatik uzaktan
kumanda ile ………….. ile …………. ………….….. ve …………. ………..….

32.

ile sağlanır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam ve
koşullar sağlandığında konut satın alma veya kiralama işlemlerini yürütebileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Konut kiralamada kullanılan temel kavramları, yazılı ve görsel kaynaklardan ve
İnternetten araştırınız.
Bir emlak bürosuna giderek ev kiralanırken evrakların nasıl doldurulduğunu
inceleyiniz.
Konut kiralarken nelere dikkat edildiğini araştırınız.
Konut kiralarken uyulması gereken etik kuralların neler olduğunu araştırınız.

2. KONUT SATIN ALMA VE KİRALAMA
Konut, öncelikle insanın yaşamını devam ettirdiği yerdir. Zamanın çoğu evde
geçmektedir. Bundan dolayı seçilecek kiralık konut, insanın temel ihtiyaçlarına cevap
verebilmelidir.

2.1. Konut Kiralama
Bir konut kiralanırken çok dikkat edilmelidir.


Konut kiralarken dikkat edilmesi gereken hususlar

Bir gayrimenkul kiralamaya karar verildiğinde öncelikle kira
sözleşmesini imzalayacak olan kişinin gerçekten evin sahibi olup
olmadığı kontrol edilmelidir.

Kiralanan yer ile görülen yerin aynı olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Apartmanın hidroforu, su deposunun hacmi, evin ısınma probleminin
olup olmadığı ve her şeyden önemlisi yakıt ve genel giderler için aylık
olarak ödenen tutar konusunda yeterince bilgi alınmalıdır.

Kiralanacak gayrimenkulün elektrik, su ve varsa doğal gaz sayaçlarındaki
rakamlar mutlaka kira akdi veya sözleşmesine eklenmelidir.

Kiralanan gayrimenkulün içi dikkatle gezilerek gayrimenkulün hangi
koşullarda teslim edildiği, gayrimenkul ile birlikte teslim edilen
muhteviyatın sağlam ve işler durumda olup olmadığı tespit edilmelidir.

Kiralanacak gayrimenkul için bir depozito veriliyorsa bu depozito
bedelinin sözleşmeye yazdırılmasına dikkat edilmelidir.
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Kira sözleşmesinin noter huzurunda yapılması ve mümkünse tapu
kaydında bu konuyla ilgili şerhe yer verilmesine dikkat edilmelidir.



6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasa’nın uygulanma
alanları
6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasa’nın uygulamasına göre konut yani
kiralanan taşınmaz, belediye sınırları içersinde olmalıdır. Kiralanan konutun üstü kapalı
olmalıdır. Konut da iş yeri, fabrika gibi kalıcı yerlerden olmalıdır.
Ayrıca kiralanan yer istasyon, iskele veya limanlarda bulunuyor ve üstü kapalı ise bu
taşınmazların kira sorunlarının çözümlenmesinde 6570 sayılı Yasa hükümleri uygulanır.


Kira ödenmemesi durumunda çekilecek ihtarnamede dikkat edilecek
hususlar

Kira sözleşmesi altı ay ve daha fazla süreli ise istenen kiranın ödenmesi
için kiracıya otuz günlük bir süre verilmelidir. Bu, gün olarak
yazılmalıdır ve otuz gün olarak belirtilmelidir.

Kiracı otuz gün içinde ödemez ve otuz gün sonra ödeme yapar ise artık
temerrüde düşmekten kurtulamaz.

Kira sözleşmesi altı aylık bir süreden az ise kiracıya ödemede bulunması
için altı günlük süre verilir.

İhtarnamede verilen süre içerisinde kira parası ödenmezse kira
sözleşmesinin fesh edileceği, tahliye davası açılacağı açıkça
belirtilmelidir. Aksi takdirde boşaltma davası açılmaz. Ancak ihtarname
çekilme tarihine kadar işlemiş olan kiranın parası istenebilir.

2.1.1. Temel Kavramlar
Konut kiralama ve satın alma işlemlerini yaparken temel kavramlar hakkında bilgi
sahibi olmak işlemleri yaparken konunun daha net açıklanmasını ve anlaşılmasını sağlar.
Konut kiralama ve satın alma işlemlerini yaparken bu konularla ilgili temel kavramlar
şunlardır:


Konut: Bir ya da birkaç ev halkının yaşaması için yapılmış, insan yaşamının
gerekli kıldırdığı uyuma, yemek pişirme, soğuktan ve sıcaktan koruma,
yıkanma ve temizlik gibi temel gereksinme konularında kolaylıkları bulunan ev
demektir.
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Resim 2.1: Temel ihtiyaçların yeri konut



Toplu konut: Sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda
konut birimini anlatmak için kullanılan terimdir.

Resim 2.2: Birçok faaliyet alanlarının bulunduğu toplu konut



İnşaat: Yapımı süren binaya denir.

Resim 2.3: Yapımı tamamlanmamış bina



Kira: Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel
karşılığında bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesidir.
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Kiralayan: Kiraya verilen bir maldan bir bedel karşılığında yararlanmaya razı
olan kimseye denir.
Kiracı: Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, kiralama işlerinde kiraya konu
olan malların kullanım hakkını devralan kişidir.
Depozito: Taahhüt sırasında yatırılan güvence veya bağlanma parasıdır.
Kiralanan: Kira sözleşmesine konu olan mala denir.
Ev sahibi: Evi veya konutu yasalara göre tasarrufu altında bulunduran evin
sahibi olan kimsedir.
Tevsi: Genişletme, yaymadır.
Sözleşme: Karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarından meydana gelen
hukuki muameleye denir.
Kira sözleşmesi: Kiralama işinde karşılıklı yükümlülükleri belirten resmî
belgedir.
Gayrimenkul: Bunlar arz üzerinde sabit olan, bir yerden başka bir yere özünü
değiştirmeden taşınması mümkün olmayan şeylerdir (arsa, ev, apartman, bağ ve
bahçeler).
Emlak: Ev, arsa, bağ, bahçe yani gayrimenkullerin ortak adıdır.

Resim 2.4: En güvenilir konut kiralama yeri emlakçı





Emlakçılık: Gerçek veya tüzel kişiliğe sahip olarak belirli bir zaman içinde
mevcut yasal mevzuatlara göre kişi veya kurumlara tesis ettiği bir iş yerinde
düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesine dayanarak gayrimenkul alış satış,
kiralama, ekspertizlik (inceleme), danışmanlık vb. konularda aracılık eden,
problemlerin çözümüne yardımcı olma bilgi ve becerisine sahip uzman kişidir.
Emlak bürosu: Gayrimenkul alım ve satımının yapıldığı yere denir.
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Resim 2.5: Emlak işlerinin yürütüldüğü yer





Emlak beyanı: Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak
bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen
belgeye denir.
Mezkûr: Adı geçen, sözü edilen demektir.

2.1.2. Gayrimenkul Aracılık Hizmetleri
Gayrimenkul kelime olarak yabancı, başka anlamına gelen “gayr” sözcüğü ile
nakledilmiş, taşınmış anlamına gelen “menkul” sözcüğünün birleşmesiyle oluşmuştur. Bu
nedenle taşınmaz mal olarak da tanımlanmaktadır. Gayrimenkul diğer adıyla taşınmaz mal;
bir yerden başka bir yere taşınması olanaksız olan, durağan malları ifade etmektedir.
Toplum hayatında hukuk düzeninin kişilere tanıdığı ve kanunların koruduğu çeşitli
haklar ve bu hakların sağladığı yetkiler bulunmaktadır. Bu doğrultuda hak, hukukun kişilere
tanıdığı ve kanunların koruduğu yetkilerdir. Haklar çeşitlilik arz etmektedir. Alacak hakkı,
kişi hakları, fikir ve sanat eseri üzerindeki haklar ve mülkiyet hakkı ilk akla gelen haklar
arasında sayılmaktadır. Bunlardan mülkiyet hakkı ayrı bir öneme sahiptir.


Gayrimenkul aracılık hizmetlerinde geçen kavramların bazıları

Alıcılar; gayrimenkul aracılık hizmetlerinde alma işlemini yapan kişi
veya kurumlara denir.

Satıcılar; gayrimenkul aracılık hizmetlerinde satma işlemini yapan kişi
veya kurumlara denir.

Değerlendirmeciler; gayrimenkul aracılık hizmetlerinde alma ve satma
işlemindeki aşamada rol oynar, durum değerlendirmesi yapar.

Emlak komisyoncuları; gayrimenkul aracılık hizmetlerinde alım satım
işlemine aracılık ederek belirli bir komisyona göre çalışır.

Kiraya verenler; gayrimenkul aracılık hizmetlerinde gayrimenkulü kira
karşılığı verene denir.

Bankalar ve finans kurumları; gayrimenkul aracılık hizmetlerinde alım
satım işlerinde kredi gibi olanaklar sağlama görevi yapar.

Proje geliştiricileri; gayrimenkul aracılık hizmetlerinde gayrimenkul
üzerinde yapılacak projeyi ve çalışmayı sağlar.

Yatırımcılar; gayrimenkul aracılık hizmetlerinde yapılan yatırımların
yapımını sağlayanlardır.
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1982 tarihli T.C. Anayasası’nın 35. maddesinde ‘‘mülkiyet hakkı’’ndan
bahsedilmiştir. Buna göre; ‘‘Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, en çok
kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına
aykırı olamaz.’’ Anayasada yapılan bu düzenleme, mülkiyet hakkının önemini vurgulayan en
önemli göstergelerden biri olmaktadır.

Gayrimenkul sayılan mal ve haklar
Medeni Kanun’un 704. maddesine göre gayrimenkul mülkiyetinin konusunu şunlar
oluşturmaktadır:




Arazi
Tapu kütüğünde ayrı sayfada kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar
Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler

2.1.3. Kira Sözleşmesi
Kira sözleşmeleri, kullanmanın bir bedel karşılığında devri borcunu doğurur.
Bu sözleşmelerin de adi kira ve hâsılat kirası olmak üzere iki çeşidi vardır.
Kirayı, taşınır veya taşınmaz bir malı, bir bedel karşılığında geçici bir süre
kullanılmasını bir başka kimseye terk etme olarak da tanımlamak mümkündür. İşte bu
konudaki anlaşmaya da “kira sözleşmesi” denir.
Kiraya verilen bir maldan bir bedel karşılığı yararlanan kişiye “kiracı”; bu
yararlanmaya razı olan kimseye “kiralayan”; kira sözleşmesine konu olan mala da
“kiralanan” denir. Ancak uygulamada yanlış algılamalara meydan vermemek bakımından
kiralayana “kiraya veren” denildiği olur.
Hâsılat kirası: Hâsılat (ürün) veren bir mal veya hakkın kullanılmak, semerelerinden
yararlanılmak ve işletilmek üzere bir bedel karşılığında kiralayan tarafından kiracıya devri
borcunu doğurur. Adi kira da bir akittir. Bununla kiralayan, bir şeyin kullanılmasını bir bedel
karşılığında kiracıya terk etmek borcu altına girer. Bu öğrenme faaliyeti bu akit ile ilgili
bilgileri içermektedir.


Kira sözleşmesinin esaslı unsurları

Anlaşma: Kira rıza bir akittir. Tarafların kira konusunun kullanılmasının,
bir bedel karşılığında devri hususunda anlaşması akdin tamamlanması
için yeterlidir. Kira konusu olan şeyin teslimi, akdin vücut bulmasının
şartı değildir.

Akdin konusu olan mal veya hak: Kira sözleşmesinin konusunu
oluşturacak mal veya hak, genellikle kiralayana ait olmakla birlikte böyle
olması şart değildir. Bu kira akdinin sadece borç doğurucu bir akit
olmasının bir sonucudur.

Akdin konusunun kullanılmasının devri: Kiralayanın kullanmayı devir
borcu sadece konutun teslimi ile yerine getirilmiş olmaz.
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Önceden belli olan veya sonradan belli edilen bir süre sonunda
konutu geri verme borcu: Kullanmanın devri bir zamanla sınırlı
olmalıdır. Kira süresini ne kadar olacağının önceden kararlaştırılmış
olması şart değildir.
Kira bedeli: Kira akitlerinde kullanma bir bedel karşılığında terk edilir.
Kira bedeli genellikle bir miktar paradan ibarettir. Misli eşya da olabilir.
Kira bedeli yerine tarafların taşınmazlarından yararlanma haklarını
karşılıklı olarak birbirlerine bırakmaları hâlinde de Yargıtay, bir kira
sözleşmesinin varlığını kabul etmektedir.


Kira sözleşmesinin düzenlenmesi
Kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı olması veya belirli bir şekilde
yapılmasının şart olmadığı belirtilmişti. Ancak ispat açısından kira sözleşmesinin yazılı
yapılmasında sayısız yarar bulunmaktadır.
Bir kira sözleşmesinde kiralayan ve kiracının adları, soyadları ve ikametgâhları ayrı
ayrı yazılı olmalıdır. Ayrıca kiralananın bulunduğu adres veya açık adres yoksa tapu bilgileri
yazılmalıdır. Kira bedeli ve kira süresi hem rakamla hem de yazıyla yazılmalıdır. Kira
bedelinin ne suretle ve nereye, her ayın kaçıncı gününe kadar ödeneceği yazılmalıdır.
Kiralananın tahsis amacı (ne için kullanılacağı) ve kiralayanın yazılı onayı olmaksızın
değiştirilemeyeceği yazılmalıdır. Kiralananın kiracıya teslim edildiği andaki durumu
etraflıca açıklanmalı, gerekiyorsa fotoğrafları çekilerek tarafların imzaları sözleşmeye
iliştirilmelidir. Kiralanan ile teslim edilen demirbaş eşyanın nelerden ibaret bulundukları ve
ne hâlde oldukları belirtilmelidir.
Ayrıca bunlar dışında, tarafların anlaşmalarına uygun olarak kiralananda kimlerin
oturacağı ve bir başkasına devredilemeyeceği, herhangi bir aya ait kira bedelinin vadesinde
ödenememesi hâlinde o dönem sonuna kadar işleyecek kira bedelinin ihtara hacet
kalmaksızın o anda muaccel olacağı (vadeleri gelmiş sayılacağı) gibi pek çok husus kira
sözleşmesinin “özel şartlar” bölümüne veya sözleşmeye eklenecek tutanaklara yazılmalıdır.
Kiracı veya kiraya veren adına bir başka kişi, temsilci veya vekil sıfatıyla sözleşmeyi
imza edeceklerse mutlaka bu sıfatlarını isimlerinin yanına yazmalıdırlar. Sözleşmeyi
kiracının müşterek ve müteselsil kefili sıfatıyla imzalayan bir başka kişi varsa bu kişinin
kefilliğinin hangi süre için geçerli olduğu net bir şekilde belirtilmelidir.
Zira sözleşmenin yenilenmesi hâlinde ve yenilendiği sürece kefilliğin geçerli
olacağına dair konulan kayıtlar, kefilin belirsiz bir süre sorumluluğunu doğuracak nitelikte
olmakla sözleşmenin yenilenmesi hâlinde yeni dönemler için kefalet ilişkisinin Yargıtay
içtihatlarına göre geçerli olmayacağı belirtilmektedir.

Kira sözleşmesinin tapuya şerhi
İmzaları noterlikçe tasdik edilmiş kira sözleşmesini, taraflardan her biri tapu idaresini
verip tapu kütüğüne şerh edilmesini isteyebilir. Bu takdirde kiralanan, henüz kira müddeti
dolmadan bir üçüncü kişiye satılırsa satın alan malik, bir ay içerisinde ihtar gönderip satın
alma tarihinden itibaren 6 ay sonra dava açamaz; ihtiyaç iddiasıyla dava açabilmek için
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mutlaka dönem sonunu beklemesi gerekir. Bu şekilde şerhin özellikle 3–5–10 yıl gibi uzun
süreli kira sözleşmelerinde kiracı yönünden büyük yararı vardır.

Resim 2.6: Yapılan işlemleri imza altına almanın birçok sorundan kurtarması
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KİRA SÖZLEŞMESİ
DAİRESİ
MAHALLESİ
SOKAĞI NUMARASI
KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ
KİRAYA VERENİN ADI
SOYADI
KİRAYA VERENİN
İKAMETGÂHI
KİRACININ ADI SOYADI
KİRACININ İKAMETGÂHI
KİRACININ İŞ ADRESİ VE
TELEFON NUMARASI
BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI
BİR SENELİK KİRA
KARŞILIĞI
KİRANIN NE ŞEKİLDE
ÖDENECEĞİ

RAKAM
İLE
RAKAM
İLE

YAZI İLE
YAZI İLE

KİRA MÜDDETİ
KİRANIN BAŞLANGICI
KİRALANAN MECURUN
ŞİMDİKİ DURUMU
KİRALANAN MECURUN NE
İÇİN KULLANILACAĞI
Tablo 2.1: Kira sözleşmesi örneği

KİRALANAN İLE BERABER TESLİM ALINAN DEMİRBAŞ BEYANI

1/7/1984 tarih ve 488 sayılı damga vergisi Kanunu’nu değiştiren 29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı
Finansman Kanunu gereğince; mal sahibi ve kiracı için % 1, kefil, % 5 olmak üzere mukavele
müddetine göre bütün kira bedellerinin binde altısı nispetinde damga pulu yapıştırılacaktır. Pullar tarih
ile beraber imza ve mühür konuşmak suretiyle iptal olunacaktır. İki pul için bir iptal muamelesi kabul
edilebilir. Bu kira sözleşmesi 210 sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince 200 TL’lik damga pulu
yapıştırınca geçerlidir.

40



Özel şartlar

Kiracı taşınmazı amacı dışında kullanamaz, kısmen veya tamamen devire
ciro edemez, bir başkasının istifadesine sunamaz.

Taşınmazın aylık kira bedeli net......................... TL'dir. Kira bedeli her
ayın ..............'e kadar belirtilen banka hesabına veya elden ödenecektir.

Banka hesap nu:

Aynı dönem içerisinde kira bedelinin iki ay ödenmemesi hâlinde
ödenmeyen aydan, dönem kirasının sonuna kadar olan kira bedelleri
muacceliyet kesbedeceği gibi bu hâl, taşınmazın tahliyesi sebebidir.

Taşınmaza ait olan elektrik, su ve aidat giderleri ile çevre temizlik vergisi
taşınmazı kiraladığı andan tahliye ettiği ana kadar kiracıya aittir.

Kiracı apartman yönetiminin alacağı kararlara aynen uyacaktır.

Yıllık kira artış oranı % ...................... olarak artacaktır.

Kiracı taşınmaz sahibine teminat olarak ....................................................
verilmiştir. Tahliye hâlinde taşınmazın kira, elektrik, su, doğal gaz, çevre
temizlik vergisi, yönetim giderleri sıfırlanıp taşınmazın hasarsız olarak
boş teslimi takiben taşınmaz sahibi tarafından kiracıya hemen iade
edilecektir.

Kefilin kefaletini müşterek ve müteselsil olup kefil, kontratın ilk
yapıldığındaki kira dönemi ve belirlenen süre için kefaletin
mevcudiyetinin devamını beyan ve imzasıyla kabul ve taahhüt eder.

Taraflarca kira sözleşmesinde yazılı adresler kanuni ikametgâh adresi
olarak kabul edilmiştir. Bu adreslerin değişmesi hâlinde taraflar keyfiyeti
bir hafta zarfında yazılı olarak birbirlerine bildireceklerdir. Aksi takdirde
kontratta yazılı adreslere yapılacak tebligat muteber sayılacaktır.

Kira kontratı ............................. yıllıktır. Kontratın sona ermesinden bir
ay önce taraflar yazılı olarak ihtarda bulunmadıkları takdirde kontrat bir
yıl daha uzamış ve yenilenmiş olur.

İş bu kontrat ........................... maddeden ibaret olup ihtilaf hâlinde
............................. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Mezkur ......................... iki tarafın rızasıyla ve yukarıda yazılı şartlarla
kiralanmış olduğuna dair bu kontrat ........................ nüsha olarak tanzim ve teati edilmiştir.
KEFİL

KİRACI

KİRAYA VEREN

Tablo 2.2: Kiralanan ile alınan demirbaş beyanı

2.1.4. Ödenen Kira Teslimat Formu
Ödenen kira teslimat formu, bireyin sahibi olduğu malı kiraya vermesi sonucu elinde
bulundurduğu bir belgedir. Bu belgede ödenen paranın miktarı, teslim tarihi, teslim eden
kişinin kim olduğu ve alan kişinin isimlerinin yazılı olduğu matbu belgedir.
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KİRAYA VERENE YAPILAN ÖDEMELER
LİRA

TESLİM
TARİHİ

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

Tablo 2.3: Kira teslimat formu

2.1.5. Çalışma Şekli
Çalışma şekli, her alanda olduğu gibi konutu kiraya veren ve kiralayan arasında
birtakım uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallar karşılıklı olarak okunur ve sonunda
imza altına alınır. Bir anlaşma olan bu kurallar bütününe uyulmadığı takdirde belirli
yaptırımlar yükler kişiye. Aşağıda uyulması gereken kurallar sıralanmaktadır. Bunlar:





Kiracı, kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmamasına, evsaf ve
meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve içinde
oturanlara (varsa) onlara karşı iyi davranmaya mecburdur.
Kiralanan yerin su, elektrik, doğal gaz, yakıt masrafları, kapıcı parası kiracıya
aittir.
Kiracı kiraladığı konutun kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya
tamamen kiralanıp taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi bir
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suretle tahrip ve tadil edilirse mal sahibi kira akdini bozabileceği gibi bu yüzden
vukua gelecek zarar, ziyanı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur. Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından
yapılmış olması mal sahibinin birinci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.
Kiralanan konutun tamiri lazım gelir ve üçüncü bir şahıs onun üzerinde bir hak
iddia ederse kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber
vermezse zarardan mesul olacaktır. Kiracı zaruri tamiratın ircaına müsaade
etmeye mecburdur. Kiralanan şeyin alelade kullanılması için menteşelemek,
cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek
kusurlar mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden kiracı
tarafından yaptırılırsa masraflar mal sahibinden istenemez.
Kiralanan konutun vergisi ve tamiri mal sahibine, kullanılması için lazım gelen
temizleme ıslah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta âdete bakılır.
Kiracı kiraladığı konutu ne hâlde buldu ise mal sahibine o hâlde ve âdete göre
teslim etmeye mecburdur. Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaş eşya
ve aletler kontrat müddetinin bitiminde tamamen iade ile mükelleftir. Gerek bu
demirbaşlar gerek kiralanan şeyin teferruatı zayi edilir veya kullanmaktan
dolayı eskirse kiracı bunları kıymetiyle tazmine ve mal sahibi talep eylediği
hâlde ödemeye mecburdur.
Kiracı kiraladığı konutu mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve
eşyasında husule geleneksizliği ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının
kiraladığı şeyi iyi hâlde almış olması esastır.
Kiracı mukavele müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmek için gelen
taliplerin gezip görmesine ve vasıfların tetkik etmesine karşı koyamaz.
Kira müddeti bittiği hâlde kiralanan konutu boşaltmadığı takdirde kiracı mal
sahibinin bundan doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir.
Kontrata yapıştırılması icap eden damga pulları ve kontrat bedel harçları ve
belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya aittir.
Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati
için ciddi bir tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı
için kiralanan konutu tesellümden imtina ve kira müddeti içinde zuhuru hâlinde
kontratı bozmaya ve kiradan bir miktar kesmeye talepte bulunamaz.
Kiracı kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları
kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf
için tazminat istemeye hakkı olmayacak ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal
sahibinin olacaktır.
Kiracı, mal sahibinin rızasını almadan masrafı kâmilen kendine ait olmak üzere
şehir suyu, hava gazı ve elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı
yoksa hususi anten takabilecektir.
Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı
Kira Kanunu, Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti
Kanunu ve Diğer Yürürlükteki Alakalı Kanun ve Yargıtay Kanunları uygulanır.
Bu sözleşmede bulunan ölçütleri hem kiralayan hem de kiraya verenin
imzalarına yer verilmelidir.
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2.1.6. Etik Kurallar
“Etik”; töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili olarak tanımlanmaktadır. Etik,
ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insan davranışları ile ilgili problemleri
inceleyen felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır. Etik, ahlak felsefesidir. Etik, insanın bütün
davranış ve eylemlerinin temelini araştırır.
Yukarda da tanımlandığı gibi etik toplumsal bir süreçtir yani birlikte yaşanılan her
yerde belirli kurallar vardır. Bu kurallar tüm bireyler için en ince ayrıntısına kadar önemlidir.
Konut kiralamada da birtakım ilkeler vardır veya bir kiracı olarak uyulması gereken
kurallar bütünü vardır. Aşağıda genel olarak verilen maddelerle durum daha açık bir şekilde
ortaya çıkarılmıştır. Bu kurallar:
 Kiralayan (ev sahibi ya da emlakçı) kiralananı, sözleşmeyle güdülen amaca uygun
olarak kullanılmaya elverişli bir durumda kiracıya teslim etmek ve sözleşmede
devam ettiği sürece de bu şekilde bulundurmakla yükümlüdür.
 Kiralayan (ev sahibi ya da emlakçı) sözleşme süresince ortaya çıkan zorunlu
tamiratı yaptırmakla yükümlüdür.
 Kiralayan (ev sahibi ya da emlakçı) üçüncü kişilerin, kiralanan üzerinde kiracının
hakkıyla bağdaşmayan hak iddialarını veya kiracının, kiralananı sözleşme
gereğince kullanmasını önleyen engelleri ortadan kaldırmakla yükümlüdür.
 Kiracı kiralananı kullanırken tam bir özen göstermekle ve apartman (apartmanda
bir veya birkaç bağımsız bölüm) kirasında, yapıda oturanlara karşı gereken ödevleri
yerine getirmekle yükümlüdür.
 Kiracı kira parasını, sözleşme ile veya mahalli teamüle göre belli olan zamanlarda
ödemekle yükümlüdür.
 Kiracı sözleşmede gösterilen diğer paraları da ödemekle yükümlüdür.
 Kiracı kiralananda yapılması kiralayana düşen tamirat gerekliliği doğar veya bir
üçüncü kişi kiralanan üzerinde bir hak ileri sürerse kiralayana durumu hemen
bildirmekle yükümlüdür.
 Kiracı, sözleşme sonunda kiralananı aksi kararlaştırılmamışsa teslim aldığı
zamandaki hâliyle normal kullanıma bağlı yıpranmalar müstesna olmak üzere
teslim etmekle yükümlüdür.

2.2. Konut Satın Alma
Ev sahibi olmak pek çok insanın hedeflerinden biridir. İster ikinci el ister proje
aşamasında konut alırken mutlaka değerlendirilmesi gereken birçok konu ve dikkatli
olunması gereken bazı unsurlar vardır.
İster yatırım amacıyla ister içinde oturmak için olsun emlak almak ciddi iştir. Emlak
satın almak için en önemli öge bilgidir. Çünkü karar mekanizması bilgi üzerine kuruludur.
Öncelikle nasıl bir mülk arandığı ve bunun için ayrılan bütçe belirlenmelidir.
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Ev alınacaksa yapılması gereken ilk şey, bağlı bulunulan belediyeye gidilip satın
alınacak evle ilgili olarak bölgede nasıl bir çalışma olduğunun araştırılmasıdır. Satın alınacak
evin bulunduğu bölge yeşil alan ilan edilmişse yıkıp yapılamaz. Okul, cami ya da spor alanı
ilan edilmişse mevcut durumu muhafaza edilir ama yıkıldığında bir daha yapılamaz. Belki
otoyol ya da metro istasyonu geçme ihtimali vardır. Bu durumda istimlâk edilecektir. Bu
nedenle mutlaka bir ön araştırma yapılmalıdır.
Konut seçiminde ilk düşünülecek konu, alınacak konutun amaca uygunluğudur.
Yatırım amaçlı mı yoksa yaşamak için mi konut alınıyor bunun bilinmesi gerekir. Yatırım
amaçlı alınıyorsa mutlaka az maliyetle yüksek gelir getirebilecek konut tercih edilmelidir.
Amaç satın alınan konutta yaşamak ise konutun bulunduğu çevre ve kalitesi, çocuk varsa
okula mesafesi, araba varsa otoparkının olup olmaması gibi birçok farklı etken seçim
yapmaya yön verecektir.

Resim 2.7: Konut satın alma

2.2.1. Temel Kavramlar










Acente: Bir kuruluşun mali veya ticari işlerini kazanç karşılığında yürüten
ticarethaneye denir.
Kadastro ada: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl,
deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet
Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir.
Akit: Tarafların karşılıklı beyanlarının alındığı, resmî senet tanzimine tabi
işlemine denir.
Alt yapı: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen addır.
Anahtar teslim: Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından
karşılanıp bütünüyle bitirilmiş olarak mal sahibine teslim edilmesini öngören
sözleşme şeklidir.
Antre: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriştir.
Akar: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülktür.
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Arsa: Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan
planlarla iskân (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi
parçalarına arsa denir.
Ayni haklar: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan
ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.
Arazi: Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan
zemin parçasıdır.
Cephe: Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüzdür.
Kat irtifakı: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere
yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri
için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na
göre kurulan irtifak hakkıdır.
Daire: Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biridir.
Dubleks: İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konuttur.
Gecekondu: Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede
yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.
Kredi: Ödünç alınan veya verilen maldır.
Kroki: Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek
şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimidir.
Tapu: Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız
bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi
kanıtlanıncaya kadar geçerli resmî belgedir.
Müstakil tapu: Tek konut için verilen tapudur.
Hisseli tapu: Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.
Kadastro: Her çeşit arazi ve mülklerin alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip
plana bağlama işidir.
Kat karşılığı anlaşma: Taraflar arasında şekil, biçim adet (yüzde) karşılığı
bedel ödemeksizin tapu sicil müdürlüğünce senet altına temlik şeklidir.
Kat maliki: Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişidir.
Tapu haritası: Parselin geometrik şekillerini gösterir, belirli ölçekte çizilmiş
haritaya tapu haritası denir. Kadastro paftası da denilmektedir. İmar,
kamulaştırma haritalarına, tapuya tescil edilmekle tapu haritası vasfını kazanır.
Tapu sicili: Taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere
devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir.
Hisse: Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır.
Müşterek ve iştirak hâlinde mülkiyette maliklerden her biri taşınmaz malın bir
miktar hissesine sahiptir.
Hisse tevhidi: Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz
üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi hâlinde önceki hisseyle sonra alınan
hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir.
Ön cephe: Yapının yola bakan yüzüdür.
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Sahibinden: Bir mülkün, arada herhangi bir aracı olmadan doğrudan doğruya
sahibi tarafından satışa veya kiraya sunulmasıdır.
İfraz: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel hâline
getirilmesidir.
İstem: Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme talep,
arzudur. Başka bir tanım ise; irade veya isteğin eylem durumunda belirmesidir.
Malik: Bir şeye sahip, bir şeyi olana denir.
Vekâletname: Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış
belgeye denir.
Vasi kararı: Velayet altında bulunmayan küçüklerin veya ergin kimselerin bir
yargı kararıyla fiil ehliyetlerinin kısıtlanarak kendilerine temsilci atanmasına
“vesayet”, kısıtlıyı vesayeten temsil edecek kimseye de “vasi” denir.
Kayyım: Belli bir işin yapılması veya belli bir olayda kişinin temsil edilmesi
için mahkemece tayin edilen temsilci demektir. Gerçek veya tüzel kişiler için
kayyım tayin edilebilir. Genelde veli ile küçük, vasi ile kısıtlı arasında menfaat
çatışması bulunduğunda veya tüzel kişilerin yöneticileri hakkında sorunlar
yaşandığında kayyım tayin edilmektedir.
Mükellefiyet: Gayrimenkulün aleyhine tesis edilmiş yükümlülüklerin genel
adıdır. Örneğin gayrimenkul mükellefiyeti vb.
Satın alma: Kurum veya kuruluşlarda gereksinim duyulan malları almaya
yetkili birimdir. Satın alma işidir.

2.2.2. Konut Alırken Dikkat Edilecek Hususlar


Hukuki değerlendirme: Konutun tapusu tek kişi üzerine mi yoksa ortaklı mı?
Kullanım hakkı ve irtifa durumu nedir? Kat irtifakı bir arsa üzerinde yapılacak
veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o
arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu
hükümlerine göre kurulan irtifak hakkıdır. Dolayısıyla kat mülkiyetinden söz
ederken tamamlanmış bir yapının daire, büro, dükkân, depo, kat gibi
bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde
o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu
hükümlerine göre kurulan özel bir mülkiyet hakkından bahsedilmektedir. Satın
alınacak veya alınmış bağımsız bölümün tapusunda alınacak hisse arsa hissesi
olarak görünüyorsa kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmesini engelleyen
bir neden olabilir. Bu nedenle Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre cins değişikliği
yapılmamış demektir. Ayrıca bu konut iskânsız da olabilir. Bu konu mutlaka
önceden araştırılmalıdır. Unutulmaması gerekir ki konutun kredi ile alınması
planlanıyorsa konut kredisi sadece kat irtifakı / kat mülkiyeti alınmış konutlara
verilmektedir. Araştırılması gereken bir diğer konu da tapu kaydında konut
üzerinde herhangi bir kısıtlılık hâli bulunup bulunmadığıdır. Tapu dairesinden
öğrenilebilinen bu bilgiler alınması düşünülen konut üzerinde ipotek, haciz gibi
kısıtlılık hâlleri varsa satın alma durumunda çeşitli problemlerle karşılaşılması
kaçınılmazdır. Diğer dikkat edilmesi gereken konu ise varsa konut içinde oturan
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kiracılarla ilgilidir. Konutu satın almadan önce mutlaka kira sözleşmesinin
okunması gerekir.
Konum: Alınacak konutta öncelikle tercih edilen bölge ve sosyal çevre çok
önemlidir. Elde olan paranın tutarına göre bazı durumlarda çeşitli
fedakârlıklarda bulunulması gerekebilir. Merkeze yakın olmak çoğu zaman
fiyatları yukarı yönde etkilerken daha düşük veya eski standartlarda evlerle
yetinmeye neden olabilir. Merkezden uzaklaşıldıkça genelde fiyatın düşmesinin
yanında çeşitli artılara ulaşmak da mümkündür. Bu durum, şehre göre
beraberinde trafik gibi sorunları getirebilir. Yine de bazı noktalara dikkat etmek
faydalı olacaktır. Bunlar:



















Konutun iş yerine, okula, merkezlere uzaklığı ve ulaşım durumu
Konutun çevresinde kamusal alanlar ile binaya ait alanlar birbirinden
ayrılmış mı?
Sağlık hizmetlerine kolay erişilebiliyor mu?
Posta ve kargo gibi ulaştırma hizmetlerine kolayca erişilebiliyor mu?
Yakın çevrede yeşil alan var mı?
Konutun manzarası varsa ileride kapanma olasılığı var mı?
Etrafında çarşı, alışveriş merkezi en azından ufak tefek gündelik
ihtiyaçların karşılanacağı market vb. yerler var mı?
Acil durumlarda ambulans, itfaiye gibi hizmetler konuta kolayca
erişebilir mi?
Konutun bulunduğu çevre güvenli bir çevre midir?
Bölgedeki suç oranları nedir?
Konut dışındaki ses düzeyi nedir?
Özellikle evde çocuk veya hasta varsa bu düzeyin yüksekliği konutta
yaşayacak olanları etkileyebilir mi?
Bina çevresinde insan sağlığını etkileyebilecek yüksek gerilim hattı,
gürültü var mı?
Atık sular nasıl uzaklaştırılıyor?
Endüstriyel üretim tesisi gibi çevreyi kirleten kaynaklar var mı?
Deprem, sel gibi doğal afetlere açık bir bölge mi? Bunun için ne gibi
önlemler alınmış?

Ekonomi: Bunların dışında konutun alınacağı bölgede genel bir fiyat
araştırması yapmak ve alınması planlanan evi semtteki diğer evlerle kıyaslamak
faydalı olacaktır. Konutun satış fiyatı yanında kiralama fiyatlarının da uygun
düzeyde olup olmadığı araştırılmalıdır.
Alınacak konutun banka kredisine uygunluğu da bir diğer önemli konudur.
Alırken kredi kullanılmasa bile ileride satmak istendiğinde alıcıların büyük bir
kısmı krediye uygun ev arıyor olabilir.
Konutun geçmiş yıllara ait elektrik, su, çevre vergisi, emlak vergisi gibi
borçlarının olup olmaması önemli bir konudur. Ayrıca geçmiş yıllara ait ödenen
ısınma bedellerini öğrenmekte büyük fayda vardır. Hem bütçe planlaması hem
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de binada yeterli yalıtım olup olmadığını öğrenmek için bu bilgiler varsa
komşuların geçmiş faturalarına bakılarak araştırılabilir.
Alınacak konutun tadilat ihtiyacı da diğer bir bütçe kalemidir. Keyfi
yenilemelerin dışında tadilat, bakım ve onarım gerektiren bölüm ve cihazlar
varsa bunların evin satış bedelinin üstüne eklenerek evin toplam maliyetini
artıracağı düşünülmelidir. Özellikle kirli/temiz su ve elektrik tesisatlarının eski
olması ekstra maliyete yol açabilir, denetlenmesinde fayda vardır. Binanın
tadilat ihtiyaçları ve bunlara dair planlamalar göz önünde bulundurulmalıdır.
Yenilenen ve taksitlere bölünmüş olan asansör, boya, çatı, yalıtım gibi giderler
ev satın alındıktan sonra eski sahibine mi yoksa yeni alan kişiye mi aittir? Bu
tarz binaya ait büyük değişimler gerekiyorsa ödenen ev taksidi yanında fazladan
çıkan masraflar maliyetleri artıracağı için göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca
binanın yönetim ve aidat sistemi, katılım gibi konularda önceden araştırma
yapmakta fayda vardır.
Binaya ait özellikler: Konutla ilgili ilk bakılması gereken özelliklerden biri
bugünkü ihtiyaçların yanında gelecekteki ihtiyaçları da karşılayıp
karşılamayacağıdır. Örneğin aileye katılacak yeni bireyler, uzun süreli
misafirler, büyüyen çocukların artan alan ihtiyaçları gibi ileriye dönük ihtiyaçlar
için modifiye edilebilecek bir konut düşünmek uzun vadede kazanım
sağlayacaktır. Varsa özellikle engelliler ve yaşlılar için de gözlemde bulunmak
gereklidir. Örneğin, koridorların tekerlekli sandalye için uygun genişlikte
olması, merdiven ve sahanlıkların dönüşe uygun olması vb. Aynı zamanda bina
girişlerin de olması gereken rampalar, modifiye edilebilecek olan tuvalet ve
banyo gibi özellikler sanıldığından çok daha önemli olabilir. Ayrıca acil
durumlarda sedye taşınabilmesi için uygun genişlikte koridor ve asansörlere de
ihtiyaç duyulabilir. Bebek arabaları için de aynı durum söz konusudur.
Binanın dış girişi de seçimi etkileyebilecek etkenlerden biridir. Girişte rüzgâr,
kar, yağmur gibi dış etkenlerden korunmak için rüzgârlık veya saçak bulunması,
gece yarısı güvenli bir şekilde girilebilecek gibi aydınlatılıyor olması ve
yabancıların girişini caydıracak düzeneklerin bulunması bina adına artı puan
sağlar. Binada olabilecek çöp bacası, sığınak gibi ekstralar da hayatı
kolaylaştırmak açısından önemlidir.
Taşıyıcı sistem ve deprem dayanımı: Bina ve zemin etüdü yapılmış binalara
yerleşmek her zaman için çok avantajlıdır. Eğer binanın onaylı bir taşıyıcı
sistem projesi varsa düşünmeden yerleşilebilir. Fakat çoğu eski yapı, yeni
deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmemiştir. Böyle bir durumda bir
uzmandan faydalanılarak binanın taşıyıcı sisteminde önceden onarım yapılıp
yapılmadığının kontrolü, binada bulunan çıkmalar, sonradan müdahale ile açılan
boşluklar, kaldırılan duvarlar, bodrum katı olup olmaması, hazır beton
kullanımı, suya karşı alınan önlemler, çevredeki diğer binaların durumu ve
etkisi kontrol edilmelidir. Bir uzmana danışmakta her zaman fayda vardır.
Mutfak ve banyolar: Mutfak ve banyolar için en önemli unsur tesisatların iyi
bir şekilde çalışması ve kullanım alanının yeterliliğidir. Çamaşır, bulaşık vb.
makineler için tesisat bağlantıları, sıcak su tesisatının olup olmaması,
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havalandırma ve ışık kontrolü, donatılarda (lavabo, küvet vb.) çatlama, kırılma
ve su sızdırma gibi unsurlar dikkat edilmesi gereken diğer konulardır.
Duvarlar, tavanlar, döşemeler: Duvarlarda siyah leke, küf gibi sorunlar varsa
gerekli ısı ve su yalıtımı yapılmamıştır. Özellikle sıcak ve kuru mevsimlerde
yeni yapılmış boya badana söz konusuysa konuyu ayrıntılı olarak araştırmak
gerekir. Duvar, tavan ve döşemelerde çatlama, dökülme, kabarma, küflenme,
solma vb. problemler; balkon ve teraslarda suyun rahatça uzaklaşabilmesi,
döşemelerin kolay temizlenebilir olması ve farklı döşeme birleşimlerinde uygun
çözümlerin uygulanmış olması dikkat edilmesi gereken diğer konulardır. Ayrıca
süpürgeliklerin döşeme ve duvarla birleşim yerlerine de dikkat etmek gerekir.
Kapılar ve pencereler: Aksamı tam ve düzgün çalışan kapı ve pencereler,
özellikle ısı ve ses yalıtımı da yapılmışsa ihtiyacı karşılayabilir. Fakat eşya giriş
çıkışları için genişlikleri, eşik ve denizliklerde bozulmalar, kırılma, ayrılma gibi
problemler gene de dikkat edilmesi gereken noktalardır. Ayrıca pencerelerin
dışarıdan kolay temizlenebilir olması önemlidir.
Çatılar ve bodrum katları: Çatı ve bodrum katlarının performanslarını takip
etmek için özellikle yağmurlu günler seçilmelidir. Bunun dışında gerekli
yalıtımların yapılıp yapılmadığı, varsa ısıtma sistemlerinin uygunluğu ve
havalandırması gibi konularda uzmandan yardım almak gerekebilir.
Elektrik, telefon ve aydınlatma sistemi: Öncelikle elektrik sisteminin sahip
olunan cihazların yükünü kaldırabilecek seviyede olup olmadığının ve
topraklama sisteminin kontrolünün yapılması gerekir. Ayrıca mekânlardaki priz,
anahtar ve aydınlatma elemanlarının çalışıp çalışmadığı, sayıca yeterliliği,
uygun konumlandırılması ve ayrı sigortalardan çalışıp çalışmadığının kontrolü
yapılmalıdır. Kablo TV, anten, gibi bina içinde ortak kullanıma uygun sistemler
olup olmaması, telefon hatlarının çekilmiş olması ayrıca varsa kapı zili, diyafon
ve videonun çalışır durumda olması dikkat edilecek diğer hususlardır. Bahçe,
balkon ve teraslarda da elektrikli cihazlar için priz olması avantajdır.
Apartmanın ortak alanlarında yer alan aydınlatmalarda elektrik kesilmesi gibi
normal dışı durumları destekleyecek sistemler, hareket sensörleri, olabiliyorsa
jeneratör konfor ve güvenlik açısından önemlidir.
Ayrıca binanın ve dairenin ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi, kullanılan
sıhhi tesisatlar ve yangın güvenliği gibi konuları da kontrol etmekte fayda
vardır.
Eğer inşa hâline bir konut alınıyorsa yukarıdaki önerilerin dışında bir de
satıcının güvenilirliği, mali durumu, geçmişte sattığı konutlar, taahhüt ettiği
süre, maliyet ve kalite koşullarını sağlayıp sağlayamayacağı gibi konular söz
konusudur. Eğer inşa hâlinde bir konut satın alınılıyorsa yukarıda sayılan
konular dışında bu konuları da dikkatle incelemek gerekir.
Konut satın almanın yedi adımı

Birinci adım: Bir bütçe belirleme

İkinci adım: Ev satın almak istenen bölgeye karar verme

Üçüncü adım: Aramaya başlama

Dördüncü adım: Bir teklif yapma
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Beşinci adım: Bankalarla konut kredisi konusunda görüşme yapma
Altıncı adım: Transfer
Yedinci adım: Taşınma

2.2.3. Belediyede Yapılacak İşlemler
Eldeki tapu fotokopisi ile birlikte gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin emlak
bölümüne gidilerek şu işlemler yapılır:







Gayrimenkule ait emlak vergisi (bazı belediyelerde çöp vergisi su faturalarına
yansımıyorsa), çöp vergisi olup olmadığına bakılır.
Borcu var ise satıcıya bildirerek bu borçların kapatılması talep edilir. Daha önce
ödemiş olduğu vergi makbuzları istenerek borç miktarının tekrar teyidi alınır.
Satıcının borcunun ödenmesini istediği takdirde emlak ve çöp vergileri ödenir.
Emlak ve çöp vergileri ödendikten sonra gayrimenkulün satış beyan değeri ilgili
belediyeden yazılı olarak talep edilir. Burası çok önemli olup gayrimenkulün
satış beyan değerinden daha düşük bedelle satılması hâlinde ceza uygulaması
gelir. Örneğin gayrimenkulün satış beyan değerini 100.000 TL varsayalım.
Tapu işlemi yapılırken gayrimenkulün 85.000 TL’den satıldığı beyan edildiği
takdirde aradaki 15.000 TL vergi ziyanı farkı bilahare ödenir (üstelik gecikme
faizi ile birlikte) ama beyan değeri 100.000 TL olan bir gayrimenkul bu bedelin
üzerinde satılabilir.
Eğer kat mülkiyeti kurulmuş bir daire satılacaksa DASK (Deprem Afetleri
Sigorta Kurumu) deprem sigortasının yapılması gerekir (Arsa hisseli olan
dairelerde ve iş yerlerinin satışında bu belge istenmemektedir.).

Resim 2.8: Belediyeden satış beyan değeri ile ilgili belgenin alınması


Konut satanın belediyeye yapacağı bildirim
Konut satan kişi, ileride sattığı konuta ilişkin emlak vergisi ve çöp vergisi borcuna
yönelik bir takiple karşılaşabilir. Mükellef bu durumdan söz konusu konutu sattığını
kanıtlamak suretiyle kurtulabilir. Ancak bu duruma meydan vermeden konutlarını
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sattıklarında, satış bilgilerini içeren bir dilekçe ile belediyeye bildirimde bulunmalarında
yarar vardır.
Konutun satıldığına ilişkin bilginin belediyedeki emlak vergisi dosyasında yer
almaması nedeniyle satan mükelleften belediyece sonraki yılların emlak vergisi istenilmeye
devam edilebilir.
Mükellef, konutunu sattığını kanıtlamak suretiyle istenen vergileri ödemekten
kurtulabilir ama buna meydan vermeden konutu sattıklarında aşağıdaki gibi bir dilekçe
vermelerinde yarar vardır.

…………BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
………….
………….. numaralı kayıtlı bina vergisi mükellefiyim.
……
ada
……..
parseldeki
………..
büyüklüğündeki
………………………..adresinde
bulunan
gayrimenkulümü
……………………….tarihinde ……………………….TL’ye ………..’a satmış
bulunuyorum.
Bu gayrimenkulle ilgili olarak dairenizdeki emlak vergisi mükellefiyet
kaydımın silinmesini arz ederim.
Saygılarımla
(Adı-Soyadı)
Adres
:
…………………
………………..
Varsa yeni alıcının bilgileri veya tapu fotokopisi
Form 2.1: Konut satın alırken belediyeye bildirim yapılmasının gereği

2.2.4. Tapu Alırken Yapılması Gerekenler
Tapu sicili, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 4. maddesine göre; taşınmaz mal ile üzerindeki
hakların durumlarını göstermek üzere devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık
ilkelerine göre tutulan sicildir.
Tapu sicili sisteminde taşınmazların kaydı yapılırken her taşınmaza bağımsız bir sayfa
ayrılmaktadır. Taşınmaz için ayrılan bu bağımsız sayfaya o taşınmaza ilişkin bütün
özellikler, taşınmazın yüzölçümü, sınırları, maliki, taşınmaz üzerinde mevcut sınırlı ayni
haklar yazılmaktadır. Taşınmaz üzerinde ayni hak kazanılması, devri ve ortadan kaldırılması
tapu sicilinde yapılacak bir tescil işlemi ile mümkün olabilmektedir.
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Tapu sicili alenidir yani herkese açıktır. Hukuken bir menfaatinin olduğunu ispatlayan
herkes, tapu sicili kayıtlarını inceleyebilmektedir.
Gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişi temsilcilerinin tapu sicil müdürlüğüne
yapacakları başvurunun yazılı olması şart değildir. Dilekçe yazılması gerekmez. Kişiler
müdürlüğe gelip sözlü olarak başvurularını yapabilirler. Resmî kuruluşlar ise yazılı olarak
talepte bulunabilir.


Tapu siciline hâkim olan ilkeler

Tescilin gerekliliği (lüzumu) ilkesi: Bir ayni hakkın kazanılması için
tescilin yapılmış olması gereğidir.

Açıklık (aleniyet) ilkesi: Tapu sicilinin sadece ilgilisine açık olması
demektir.

Devletin sorumluluğu (mesuliyet) ilkesi: Tapu sicilinin
tutulmasından doğan zararlardan devletin (hazinenin) kusuru olmasa da
sorumlu olması demektir.

Tapu siciline güven (itimat) ilkesi: Tapu siciline güvenerek bir hak
iktisap etmiş kimsenin bu hakkının korunarak geçerli kabul edilmesi
demektir.

Sicile yapılan tescilin sebebe bağlılığı (illiyet) ilkesi: Tapu siciline
yapılan tescilin hukuken geçerli bir sebebe dayalı olması demektir. Aksi
hâlde tescil, yolsuz tescil sayılır.



Satış işlemleri

Satıcı ve alıcı birlikte nüfus cüzdanları, birer adet vesikalık resimleri,
kimlik numaraları, belediyeden alınmış emlak vergi beyanı değeri, kat
mülkiyeti kurulu ise deprem afet sigortası poliçesi ile birlikte ilçe tapu
sicil müdürlüğüne başvurmalıdır.

Sicil müdürlüğü, başvuruyu değerlendirecek, tapu kaydı ve kimlik tespiti
yapacaktır. Satışa engel herhangi bir hâl yoksa işlem başlayacaktır.

Binde 15 satıcıya, binde 15 de alıcıya ait olmak üzere emlak vergi beyan
değeri üzerinden binde 30 harç kesilecektir.

Taraflardan on beşer milyon özel işlem vergisi ve beşer milyon eğitime
katkı payını Ziraat Bankası’na ödemeleri istenecektir.

Döner sermaye ücreti saymanlığa yatırılacaktır.

Akit hazırlanır, müdürün huzurunda taraflara okunur. Satıcıya parasını
peşin alıp almadığı sorulur. Parasını almamışsa sorunların çözülüp
gelinmesi söylenir. Paranın bir bölümü alınmamışsa bunun için yasal
ipotek yapılır.

Anlaşmanın (akitin) altına “okudum” yazılarak tarafların imzası alınır.
Fotoğrafları üstüne de karşılıklı imza atılır. İlgili memur ve tapu sicil
müdürünün imzasıyla akit tamamlanır. Yevmiye defterine kaydedilerek
tescile hazır hâle gelir.

Hazırlanan tapu senedi alıcıya verilir.
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Resim 2.9: Tapu senedi örneği
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2.2.5. Konut Kredisi
Satın alınmak istenen konut için gerekli araştırma yapılıp satın alma kararı verildikten
sonra kredi başvurusu için bankaya başvurularak konut kredisi talep edilir.


Konut kredisi başvurusu yaparken bilinmesi gerekenler ve istenen belgeler

Konut kredisi çeşitleri: Türkiye’de uygulanan iki çeşit konut kredisi
vardır
o
TL bazlı konut kredisi
o
Yabancı döviz kuru bazında konut kredisi (USD veya EURO)

Konut kredisinin vadesi 5 ile 30 yıl arasında değişmektedir. Bankalar, dönem dönem
daha uzun vade uygulayabilmektedir.


Konut kredisi faizleri

Konut kredisi kullanımı düşünüldüğünde ilk olarak bankaların vermiş olduğu faiz
oranlarına bakmak gerekir. Fakat burada belirtilen faiz oranı, net ödenen aylık faiz oranı
değildir. Belirtilen faiz oranı üstünden % 5 oranında BSMV (Banka Sigorta Muamele
Vergisi) hesaplanmaktadır.
Örneğin bankanın aylık konut kredisi faiz oranı % 1,65 üzerine % 5 BSMV
eklendiğinde ödenecek aylık net faiz yaklaşık, 1,73 % olacaktır.

Resim 2.10: Konut kredi faizleri


Konut kredisi işlem masrafları
Konut kredilerinde faiz haricinde çeşitli işlemler için masraf alınmaktadır. Bu
masraflar genellikle verilen kredi tutarından düşülerek tahsil edilmektedir.
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Kredi işlem masrafı: Komisyon ve dosya masrafı olarak alınmaktadır
(Kredi tutarının belli bir yüzdesi olarak uygulanmaktadır).
Ekspertiz ücreti: Kredi kullanılan konutun metrekaresine göre
uygulanan sabit bir ücrettir.
Kredi hayat sigortası: Kredi tutarının belli bir yüzdesi olarak
uygulanmaktadır.
Zorunlu deprem sigortası (DASK): Kredi kullanılan konutun yeri, yaşı,
metrekaresine göre değişmektedir. Bina inşaat maliyeti 100.000 TL’ye
kadar olan binalar için deprem teminatının sigorta şirketi tarafından
ödenmesini sağlar.
Konut sigortası: Zorunlu deprem sigortası bina bedelinin 100.000 TL’ye
kadar olan kısmının ödenmesini sağlar. Konut bedeli daha yüksek ise
aşan kısım için sigorta yapılması gerekmektedir.

Resim 2.11: Konut satın alırken banka kredisinin kullanılabilmesi



Konut kredisi için gerekli evraklar

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi

Son döneme ait su/elektrik/doğal gaz/telefon faturası ya da ikametgâh
belgesi (Faturalar, kişinin kendi adına ya da aynı soyadı taşıyan aile
bireylerinde biri adına düzenlenmiş olmalıdır.)

Gelir durumunu gösterir belge, ücretliler; maaş bordrosu veya net maaş
tutarını gösteren iş yerince onaylı belge

Serbest bölge sahibi; vergi levhası

Şirket ortağı; vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan
kuruluş ilanı fotokopisi

Gayrimenkul geliri beyan edenler; tapu aslı ve fotokopisi

Emekliler; emekli maaş hesap cüzdanı

Kredi kullandırılacak konuta ait tapu fotokopisi ve yapı kullanım izin
belgesi

Kredi onaylandıktan sonra satıcı ve banka kredi yetkilisi ile tapu sicil dairesinde satış
işlemleri gerçekleştirilir ve satın alınan konut üzerine banka tarafından ipotek şerhi konulur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Grup çalışması yaparak kira kontrat sözleşmesi formunu doldurunuz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kefil, kiracı ve kiraya veren (ev sahibi)
hakkında gerekli bilgileri
oluşturabilirsiniz.
 Kira sözleşme formunu kırtasiyelerden
Çalışma ortamını hazırlayınız.
edinebilirsiniz.
 Muhtarlıktan ya da tapu kayıtlarından
Konutun adresini tespit ediniz.
faydalanabilirsiniz.
 Kefilin, kiraya veren (ev sahibi) ve
Tarafları, kefil ya da kefilleri
kiracının hazır bulunmasını ve
oluşturunuz.
imzalarını atmasını sağlayabilirsiniz.
Kontratın her sayfasının ayrı ayrı taraflar  Her sayfanın imzalanmasına dikkat
tarafından imzalanmasını kontrol ediniz.
edebilirsiniz.
İlk ödeme elden yapıldı ise kontratın
 Paranın elden alınmasını arka yüze
arka sahifesinde belirtip mal sahibi
yazılmasını sağlayabilir veya bir
bölümünü imzalayınız veya bir makbuz
makbuz hazırlayabilirsiniz.
hazırlayınız.
(Kira kontratında tarafların anlaşması ve  Tarafların hemfikir olmasını
kabulü ile tapuya şerh konulabilir.)
sağlayabilirsiniz.
 Eğer yabancı para cinsinden belirlenmiş
Kira kontratında Türk parası cinsinden
ise Türk parasına çevirimini
kira bedeli belirleyiniz.
sağlayabilirsiniz.
Tespit edilen kira miktarı Vergi Usul
Kanunu’na göre emlak beyannamesinin  Yönetmelikte belirtilen miktarda kira
% 5’inden az olamaz ibaresini
belirleyebilirsiniz.
sözleşmede belirtiniz.
Demirbaş eşya beyanı bölümüne,
 Demirbaş eşyaların tam yazımını
demirbaşların beyanını ve durumunu
sağlayabilirsiniz.
tam olarak yazınız.
Hazırladığınız bilgileri panoya
 Dikkat çekici renklerden fon kartonları
yerleştiriniz.
kullanabilirsiniz.
 Herkes tarafından rahatlıkla görülecek
Hazırladığınız panoyu asınız.
bir yer seçebilirsiniz.

 Dolduracağınız kira sözleşmesi için
tarafları belirleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Tapu dairesinden konut üzerinde herhangi bir …….. ya da ………… gibi kısıtlılık
hâlinin olup olmadığının araştırılmasıdır.

2.

Alınacak konutta öncelikle tercih edilen ………… ve …………… …….…. çok
önemlidir.

3.

Konutun alınacağı bölgede genel bir ………… ………….…. yapmak ve alınması
planlanan evi semtteki diğer evlerle kıyaslamak faydalı olacaktır.

4.

Alınacak konutta ……….… …… ………..…. önemlidir.

5.

………… ve ….….… …….…. yapılmış binalara yerleşmek her zaman için çok
avantajlıdır.

6.

Duvarlarda siyah leke, küf gibi sorunlar varsa ……….…. ….…. ve …… …..….….
yapılmamıştır.

7.

Çatı ve bodrum katlarının performanslarını takip etmek için özellikle ……………
…….…. seçilmelidir.

8.

Elektrik sisteminin sahip olunan cihazların yükünü kaldırabilecek seviyede olup
olmadığının ve …………….… ………...…. kontrolünün yapılması gerekir.

9.

Mekânlardaki ………, …..………. ve ……………. elemanlarının çalışıp çalışmadığı,
sayıca yeterliliği, uygun konumlandırılması ve ayrı sigortalardan çalışıp çalışmadığının
kontrolü yapılmalıdır.

10.

Ayrıca binanın ve dairenin ..………, ……….…. ve ..…………… ………….
kullanılan sıhhi tesisatlar ve yangın güvenliği gibi konuları da kontrol etmekte fayda
vardır.

11.

………… ve ……. ……...…... ……………… sonra gayrimenkulün satış beyan değeri
ilgili belediyeden yazılı olarak talep edilir.

12.

Kat mülkiyeti kurulmuş bir daire satılacaksa ……… (Deprem Afetleri Sigorta
Kurumu) deprem sigortasının yapılması gerekir.

13.

Türkiye’de uygulanan iki çeşit konut kredisi vardır. Bunlar; …… ……… ve
………….. ..……… ……….. ….……….. ………… …….…..dir.

14.

Zorunlu deprem sigortası konutun .……., ………, ………….… göre değişmektedir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…) İnsanoğlu önce kendine yiyecek ve giyecek temin etmiş, daha sonra da kendisini
dış etkilerden korumak için bir barınak bulma ihtiyacı hissetmiştir.

2.

( ) Konut ihtiyacı ile konut talebi birbirinden farklı anlamlar içermez.

3.

(…) Hızlı nüfus artışı ve büyük problem olan göç gibi kronik nedenler eklenince
özellikle konut ihtiyacının boyutlarının daha da arttığını göstermektedir.

4.

(…) Evde insan kendini güvende hisseder, ev aile ve bireyi dış dünyadan korur,
bireyin kendini rahat, huzurlu, dinlenmiş ve mutlu hissetmesini sağlar.

5.

(…) Evin özellikleri konutların kiralanması veya satışında etkili değildir.

6.

(…) Türkiye'de en ilkel saz meskenden en modern gökdelenlere kadar mesken tipleri
bulunmamaktadır.

7.

(…) Yazlık, yazın oturulan yerdir.

8.

(…) Bungalov ev, iki katlı evlerdir.

9.

(…) Zamana ve sensörlere tepki veren programlanabilir evlerde tüm sistem ve cihazlar
zamana göre programlanabildiği gibi çevredeki sensörler yardımıyla bilgi alıp tepki
verebilen evlerdir.

10.

(…) Zamana ve sensörlere tepki veren programlanabilir evler, evde yaşayan insanların
daha önceden girdiği eylem zincirine tepki verebilen evlerdir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11.

Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul aracı hizmetleri kavramlarından değildir?
A)
Alıcılar
B)
Ticaret Odası
C)
Satıcılar
D)
Yatırımcılar

12.

Ev, arsa, bağ ve bahçenin ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Emlak
B)
Gayrimenkul
C)
Emlakçılık
D)
Kira
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13.

Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul mülkiyetinin konusunu oluşturmaz?
A)
Tapu kütüğüne ayrı sayfada kaydedilen bağımsız haklar
B)
Tapu kütüğünde ayrı sayfada kaydedilen sürekli haklar
C)
Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler
D)
Hepsi

14.

Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesinin esas unsurlarından biri değildir?
A)
Anlaşma
B)
Akdin konusu olan mal veya hak
C)
Tutanak
D)
Geri verme borcu

15.

Bir kira sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi olmaz?
A)
Kiralayanın adı
B)
Kiracının adı
C)
İkametgâhları
D)
Kiracının maaşı

16

Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini
gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmî
belge aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Tapu
B)
Tapu haritası
C)
Tapu sicili
D)
İstem

17.

Belli bir işin yapılması veya belli bir olayda kişinin temsil edilmesi için mahkemece
tayin edilen temsilci aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Malik
B)
Vekâletname
C)
Vasi kararı
D)
Kayyım

18.

Aşağıdakilerden hangisi satış işlemlerinde gerekli değildir?
A)
Satıcının fotoğraflı nüfus cüzdanı
B)
Alıcının fotoğraflı nüfus cüzdanı
C)
Satıcının birer adet fotoğrafı
D)
Çalıştıkları iş yerlerinden onay

19.

Konut satın alan kişi aşağıdaki vergileri hangi durumda öder?
A)
Konutu aldığı yıl
B)
Satın alma işlemi belediyeye bildirilmese bile
C)
Konutu almasından bir yıl sonra
D)
Önceki ev sahibinin ödememesi durumunda
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20.

Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesinde bulunmaz?
A)
Kiraya veren ikametgâh adresi
B)
Kiracının kamu çalışanı olması
C)
Bir aylık kira karşılığı
D)
Bir yıllık kira karşılığı

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize
başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1

konut ihtiyacı

2

arttığı

3

yaşam biçimi

4

barınma ihtiyacını

5

ekonomik evlerin

6

ihtiyaçlarına

7

kuzey

8

birey sayısı

9

ailenin yaşam biçimi

10

konutun sağlığa uygunluğu

11

apartman

12

müstakil evler

13

dubleks, tripleks

14

bağ

15

dağlık

16

yalı

17

süslü ev, kasır

18

villa

19

kontrol edilebilir

20

programlanabilir evler

21

yapay zekâya

22

girişi

23

tasarruf

24

korunma

25

SOS

26

enerji
telefon ile kişisel bilgisayar ve
dijital anahtar

27
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ipotek, haciz
bölge ve sosyal çevre
fiyat araştırması
binaya ait özellikler
bina ve zemin etüdü
gerekli ısı ve su yalıtımı
yağmurlu günler
topraklama sisteminin
priz, anahtar ve aydınlatma
ısıtma, soğutma ve
havalandırma sistemi
emlak ve çöp vergileri
ödendikten
DASK
TL bazlı ve yabancı döviz kuru
bazında konut kredisi (USD veya
EURO)
yeri, yaşı, metrekaresine

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
D
Y
Y
D
Y
D
D

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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B
A
D
C
D
A
D
D
C
B
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