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Köşe Yazızı Pelin KORKUT / Peyzaj Mimarı - Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Yedi Yıldızlı Kentte

Etkileyici Bahçeler

Yaz aylarının içinde olduğumuz şu günlerde 
bahçemizde ya da balkonumuzda değişiklikler 
yapma isteği daha fazla olur. Bakımı kolay aynı za-

manda da rengini kaybetmeyen bitkiler kullanmak isteriz. 

Hep birlikte Başiskele’nin güzelliğine güzellik katma-
ya ne dersiniz?

Bahçesinin tüm yıl boyunca renkli olmasını isteyenlere 
verebileceğim en iyi örnek ‘’funda’’ dır.

Latince ismi ile Calluna vulgaris. Ağustos ayından itibaren 
toplanabilen çiçeklerinden yapılan süpürge nedeni ile 
halk arasında bilinen diğer adı ‘Süpürge Otu’ dur.

Çalı formlu bir bitki olması sebebi ile mevsimlik çiçeklere 
göre daha gösterişli bir yapıdadır. Çok yıllık bir bitkidir. 
Hemen hemen her tip toprağa uyum sağlayabilirler. 
Fundaların en doğal biçimde yetişmesi için informal 
şekilde alana aplike etmeniz yeterli olacaktır. Çiçek 
açtıkça sonra düzenli budanma ile maki tipli çalı halinde 
büyüyebilirler. Bahçenizde dar ve bakımının yapılması 
zor alanlarınız varsa funda işte tamda burada devreye 
girer. Alanı tamamen kaplayarak güzel bir görünüm 
kazandırırken hem de sizi bakım yapmak durumunda 
bırakmaz.

Aynı zamanda bahçenizde yetiştirdiğiniz bitkinizi 
çoğaltarak balkonunuzda, evinizde de dekoratif olarak 
kullanabilir hatta sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.









YAPI KULLANMA BELGESİ  (İSKAN)  NEDİR?
            İskan; oturma izni, yapı kullanım izni olup, inşaatın belediye tarafından tasdik edilmiş proje ve ruhsat eklerine  
uygun yapılıp bitirilmesi durumunda, ilgili belediyece verilen bir belgedir. Yapı Kullanma izin belgesi alınmadan kamu 
hizmetlerinden yararlanılamaz. Elektrik, su, doğalgaz abonelikleri yapılamaz. Yapı kat mülkiyetine dönüştürülemez.

YAPI KULLANMA BELGESİ  (İSKAN) NASIL ALINIR?
             Yapı kullanma izin belgesini bir diğer adıyla iskanın alınabilmesi için, ilgili yapının inşasının tamamlanmış olması, 
yapı ruhsatının alındığı tarihten itibaren 2 sene içinde inşaata başlanmış olması ve inşaat çalışmalarının 5 sene içerisinde 
bitmiş olması gerekiyor. İskanı almak için ilgili yapı tamamlandıktan sonra, belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne 
yapının bitmiş olduğu dilekçe yoluyla bildirilir. 

Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne başvuruda bulunurken gerekli belgeler ve şartlar ise şunlardır:

YAPI RUHSAT FOTOKOPİSİ
TAPU FOTOKOPİSİ
TAPU KAYIT ÖRNEĞİ  (TAPU MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLI GÜNCEL KAYIT)
TEKNİK RAPOR  (TUS’LU BİNALARDA PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ)
TEKNİK RAPOR  (YAPI DENETİMLİ BİNALARDA, DENETÇİLER VE YAPI DENETİM TARAFINDAN iMZALANMIŞ)
İŞ BİTİRME TUTANAĞI  (YAPI DENETİMLİ BİNALARDA)
BİNA TESPİT KROKİSİ  (EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ)
ENERJİ KİMLİK BELGESİ
İTFAYE ONAYI  (YAPI RUHSAT AŞAMASINDA İTFAİYE ONAYI YAPILMIŞ YAPILARDA)
SIĞINAK ONAYI  (YAPI RUHSAT AŞAMASINDA  SIĞINAK ONAYI YAPILMIŞ YAPILARDA)
KONUT VE İŞ YERLERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA 1 ADET IHLAMUR AĞACI DİKİLECEKTİR
SANAYİ İNŞAATLARINDA m²/50 ADET IHLAMUR AĞACI DİKİLECEKTİR

Gerekli belgelerin tamamlanmasında sonra Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün teknik ekiplerince yapının ruhsat eki projeye 
göre yerinde kontrolü yapılır. Projeye göre uygun bulunan yapıların iskan işlemleri devam eder, uygunsuz bulunanların 
ise işlemleri durdurulur. Uygunluk raporu alan yapılar Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün iskan biriminden aldıkları resmi yazı 
ile birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna ve Vergi Dairesine giderek gerekli işlemleri tamamlarlar. Bu işlemlerden sonra 
yapı kullanma izin belgesi yazılır. Fenni mesullerinin imzaları tamamlanır ve  belediye onayı yapılarak yapı kullanma izin 
belgesi vatandaşa teslim edilir.

Köşe Yazızı Ömer DURGUN / İnşaat Mühendisi - Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kullanma İzin BelgesiYapı Kullanma İzin Belgesi
İSKAN



Köşe Yazızı Tuğba ÇANAK / Mimar - Destek Hizmetler Müdürlüğü








