
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anabilim Dalı : Mimarlık 

Programı : Mimari Tasarım 

 

 

 

 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

İSTANBUL’DA KÜRESEL ETKİ BAĞLAMINDA SON 20 YIL 

İÇİNDE LEVENT – MASLAK AKSI ARASINDAKİ YÜKSEK 

KATLI KONUT YAPILARI  

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
Onur DURMUŞ 

 

 

OCAK 2010 



 

OCAK 2010 

 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Onur DURMUġ 

(502051052) 

 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 25 Aralık 2009 

Tezin Savunulduğu Tarih : 26 Ocak 2010 

 

Tez DanıĢmanı : Prof. Dr. Yurdanur DÜLGEROĞLU 

YÜKSEL (ĠTÜ) 

Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Gülçin PULAT GÖKMEN 

(Ġ.T.Ü.) 

 Prof. Dr. Nilgün ERGÜN (Ġ.T.Ü.) 

  

  

 

ĠSTANBUL’DA KÜRESEL ETKĠ BAĞLAMINDA SON 20 YIL  

ĠÇĠNDE LEVENT – MASLAK AKSI ARASINDAKĠ YÜKSEK  

KATLI KONUT YAPILARI 





iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aileme… 

 





v 

ÖNSÖZ 

Bu çalıĢma süresince baĢta, tezimi hazırlarken bana sürekli destek veren , yazım 

aĢamasında biçimlenmesinde ve bilimsel bir hale gelmesinde katkı ve görüĢlerini 

esirgemeyen danıĢmanım Sayın Prof. Dr. Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL‟e 

teĢekkür ederim. 

Ayrıca araĢtırmam sırasında, tezim hakkındaki görüĢleri ve desteğiyle yardımcı olan 

Mimar Doç. Dr. Engin ÜNAL , araĢtırmasını yaptığım projenin teknik detaylarında 

desteklerini esirgemeyen Mimar  Fatma OK‟a ilgi ve alakalarından dolayı teĢekkür 

ederim. 

Profesyonel iĢ hayatımda ve araĢtırmasını yaptığım Mashattan Projenin Mimar‟ı 

Ġbrahim ÖZTÜRK‟e olanaklarını kullanmam için sunduğu imkanlardan dolayı ve 

desteklerinden ötürü  teĢekkürlerimi sunarım. 

Son olarak yaĢamım boyunca yanımda olan, attığım her adımda beni maddi manevi 

destekleyen ve çabalarıma ortak olan kardeĢim Uğur DurmuĢ, sevgili babam Mimar 

Ġbrahim DURMUġ ve biricik annem Cemile DURMUġ‟a  sonsuz sevgilerimle  

birlikte teĢekkür ederim. 

 

Ocak 2010 Onur DURMUġ 

 (Mimar) 

 





vii 

ĠÇĠNDEKĠLER 

 Sayfa 

KISALTMALAR ...................................................................................................... ix 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ .................................................................................................. xi 

ġEKĠL LĠSTESĠ ...................................................................................................... xiii 

ÖZET ......................................................................................................................... xv 

SUMMARY ............................................................................................................ xvii 

1 GĠRĠġ ...................................................................................................................... 1 

1.1 Tezin Amacı ...................................................................................................... 2 

1.2 Tezin Kapsamı ................................................................................................... 2 

1.3 Tezin Yöntemi ................................................................................................... 3 

2 DÜNYA ÖLÇEĞĠNDE METROPOLĠTEN KENT OLGUSU VE DEĞĠġĠMĠ 

  ................................................................................................................................. 5 

2.1 Kavramsal Bir BaĢlangıç: Kent Nedir? ............................................................. 5 

2.2 Kentlerin Tarihsel GeliĢimi ............................................................................... 7 

2.3 Sanayi Kenti Olgusu (1789 – 20. yy) .............................................................. 10 

2.4 KüreselleĢme ve Dünyadaki Etkileri ............................................................... 11 

2.5 Küresel Kent Olgusu ve Ġstanbul (20. yy sonrası) ........................................... 14 

3 ĠSTANBUL’DA KÜRESEL ETKĠ BAĞLAMINDA Ġġ VE KONUT 

ALANLARINDA YAġANAN DEĞĠġĠM .............................................................. 19 

3.1 Son 20 yıl Ġçinde ĠĢ Alanlarının DeğiĢimi ....................................................... 20 

3.2 Son 20 yıl Ġçinde Ġstanbul‟da Konut Alanlarının DeğiĢimi ............................. 22 

3.2.1 Ġstanbul‟un Çeperlerinde GeliĢen Az Katlı Kapalı Lüks Konut Siteleri ....... 

  ................................................................................................................... 23 

3.2.2 Ġstanbul‟da ġehir Merkezinde GeliĢen Çok Katlı Kapalı Lüks Konutlar ...... 

  ................................................................................................................... 26 

4 ÇOK KATLI REZĠDANSLAR .......................................................................... 29 

4.1 GiriĢ ................................................................................................................. 29 

4.2 Rezidansların Tarihsel OluĢum Süreci ............................................................ 31 

4.2.1 Rezidansın Tanımı ..................................................................................... 31 

4.2.2 Rezidans Kondominyum ĠliĢkisi ............................................................... 32 



viii 

4.2.3 Dünyada Yüksek Yapılar ve Rezidans Kavramı ....................................... 33 

4.2.4 Türkiye‟de Yüksek Yapılar ve Rezidans Kavramı .................................... 38 

4.2.4.1 Türkiye‟deki Önemli Rezidanslar .................................................... 47 

4.2.4.1.1 Ġstanbul‟daki Önemli Rezidanslar 48 

4.2.4.1.2 Ġstanbul Levent Maslak Aksındaki Önemli Rezidanslar 52 

4.3 Çok Katlı Rezidans Tipolojisi ......................................................................... 65 

5 ĠSTANBUL’DA KÜRESEL ETKĠ BAĞLAMINDA SON 20 YIL ĠÇĠNDE 

LEVENT – MASLAK AKSI ARASINDAKĠ YÜKSEK KATLI YAPILAR VE 

MASHATTAN ÖRNEĞĠ ......................................................................................... 67 

5.1 Levent – Maslak Aksı GeliĢim Süreci ............................................................. 68 

5.1.1 1980 Öncesi Dönemde Levent – Maslak Aksı .......................................... 68 

5.1.2 1980 – 1990 Arası Dönemde Levent – Maslak Aksı ................................. 70 

5.1.3 2000‟li yıllarda Levent – Maslak Aksı ...................................................... 71 

5.2 Örnek Ġncelemesi: Mashattan .......................................................................... 72 

5.2.1 Mashattan‟ın Temel Özellikleri ................................................................. 72 

5.2.2 Anket ÇalıĢmasının Amacı ........................................................................ 75 

5.2.3 Anket ÇalıĢmasında Uygulanan Yöntem ................................................... 75 

5.2.4 Mashattan‟da YaĢayan KiĢilerin Demografik Özellikleri ......................... 76 

5.2.5 Mashattan‟da YaĢayan KiĢilerin Maddi Durumları ................................... 77 

5.2.6 Mashattan‟ın Tercih Edilme Sebepleri ...................................................... 79 

5.3 Bölüm Sonucu ................................................................................................. 83 

6 SONUÇ VE ÖNERĠLER .................................................................................... 85 

KAYNAKLAR .......................................................................................................... 91 

EKLER ...................................................................................................................... 95 

 

 



ix 

KISALTMALAR 

MĠA : Merkezi ĠĢ Alanları 

Y.Y. : Yüz Yıl 

 

 





xi 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ 

Sayfa 

Çizelge 4.1: Türkiye‟nin ilk rezidansları, lokasyonları, toplam inĢaat alanları, daire 

sayıları ................................................................................................... 47 

Çizelge 5.1: Mashattan‟da YaĢayan YaĢ Dağılımı .................................................... 76 

Çizelge 5.2: Mashattan‟da YaĢayanların Medeni Hali .............................................. 77 

Çizelge 5.3: Mashattan‟da YaĢayanların Çocuk Sayısı ............................................. 77 

Çizelge 5.4: Mashattan‟da YaĢayanların Konut Sahibi Olma Durumu ..................... 78 

Çizelge 5.5: Mashattan‟da YaĢayanların Otomobil Sayıları ..................................... 78 

Çizelge 5.6: Mashattan‟da YaĢayanların Ġstanbul DıĢındaki Konut Oranları ........... 78 

Çizelge 5.7: Mashattan‟da YaĢayanların Ġstanbul Ġçindeki Konut Oranları .............. 79 

Çizelge 5.8: Mashattan‟da YaĢayanların ĠĢyerlerinin Konumu ................................. 79 

Çizelge 5.9: Mashattan‟dan Önce Nerede YaĢıyorlardı? .......................................... 80 

Çizelge 5.10: Mashattan‟dan Sonra Nerede YaĢamak Ġstiyorlar? ............................. 80 

Çizelge 5.11: Mashattan‟ın Saygın Bir Muhit Olması .............................................. 81 

Çizelge 5.12: Çevrenin Temizlik, Bakım-Onarım Durumu ...................................... 81 

Çizelge 5.13: Mashattan‟ın Güvenli Olması ............................................................. 81 

Çizelge 5.14: Mashattan‟da YaĢayanlar Ġçin Mashattan‟ın ĠĢlerine Yakın Olması ... 82 

Çizelge 5.15: Mashattan‟da YaĢayanlar BoĢ Zamanlarını Nerede Değerlendiriyorlar

 .............................................................................................................. 82 

 

 

 

 





xiii 

ġEKĠL LĠSTESĠ 

Sayfa 

ġekil 2.1: Yunanistan, Demokratik rejimin sembolü, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

Model yapıları ........................................................................................... 7 

ġekil 2.2: Sanayi Öncesi Kent, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ...................................... 8 

ġekil 2.3: Sanayi Öncesi Kent, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ...................................... 9 

ġekil 2.4: ĠĢ Kulelerinden Levent‟in görünümü, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ......... 16 

ġekil 2.5: Ġstanbul Levent Bölgesi, Vatan Gazetesi .................................................. 17 

ġekil 3.1: Ġstanbul ofis bölgeleri, Colliers, 2008 ....................................................... 21 

ġekil 3.2: Çekmeköy‟de göze çarpan villalardan bazıları, Google Maps, 2009 ........ 25 

ġekil 3.3: Levent-Maslak aksında yer alan rezidans projelerinden bazıları: Metrocity, 

Kanyon, ve Loft, Kaynak: http://sehirrehberi.ibb.gov.tr/map.aspx,2009 27 

ġekil 4.1: Empire State, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ............................................... 34 

ġekil 4.2: Rockefeller Center, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ...................................... 35 

ġekil 4.3: Lever, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ........................................................... 36 

ġekil 4.4: Seagrams, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi..................................................... 36 

ġekil 4.5: Price Tower, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ................................................ 37 

ġekil 4.6: Burj Dubai, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi .................................................. 38 

ġekil 4.7: Akmerkez, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ................................................... 46 

ġekil 4.8: Astoria Kempinski Residence ................................................................... 50 

ġekil 4.9: Selenium, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ..................................................... 51 

ġekil 4.10: Selenium, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ................................................... 52 

ġekil 4.11: Selenium, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ................................................... 52 

ġekil 4.12: Metrocity Konumu .................................................................................. 53 

ġekil 4.13: Konut bloğu, tip kat planı (Karabey, 2003, s.80) .................................... 54 

ġekil 4.14: Metrocity arazisinin enine kesiti (Karabey, 2003, s.80) .......................... 54 

ġekil 4.15: Metrocity vaziyet planı (Karabey, 2003, s.80) ........................................ 54 

ġekil 4.16: Metrocity, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi .................................................. 55 

ġekil 4.17: Kanyon Plaza Konumu ............................................................................ 55 

ġekil 4.18: Kanyon Plaza Plan Tip Örnekleri Kaynak: TaĢ Yapı Ofis,2007 ............. 56 

ġekil 4.19: Kanyon Plaza Enine Kesit,i Kaynak: TaĢ Yapı Ofis,2007 ...................... 56 



xiv 

ġekil 4.20: Kanyon Evleri Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ............................................ 57 

ġekil 4.21: Kanyon, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ...................................................... 58 

ġekil 4.22: Kanyon, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ...................................................... 58 

ġekil 4.23: Kanyon, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi ...................................................... 58 

ġekil 4.24: Levent Loft Konumu ............................................................................... 59 

ġekil 4.25: Levent Loft Perspektif , Kaynak: http://www.leventloft.com/main.html 59 

ġekil 4.26: Levent Loft Binası Brüt 120 m² plan tipi, , Kaynak: 

http://www.leventloft.com/main.html ..................................................... 60 

ġekil 4.27: Levent Loft 2 Konumu ............................................................................ 60 

ġekil 4.28: Levent Loft 2 Perspektif , Kaynak: Ünal Mimarlık,Onur DURMUġ,2008

 ................................................................................................................. 61 

ġekil 4.29: Levent Loft 2, Plan Alternatifleri , Kaynak:Ünal Mimarlık,2008 ........... 61 

ġekil 4.30: Levent Loft 2, Tip 07a Plan Alternatifi, Kaynak: 

http://www.leventloft.com/main.html ..................................................... 62 

ġekil 4.31: Levent Loft 2, Tip 01b Plan Alternatifi, Kaynak: 

http://www.leventloft.com/main.html ..................................................... 62 

ġekil 4.32: Levent Loft2, Tip 03b Plan Alternatifi, Kaynak: 

http://www.leventloft.com/main.html ..................................................... 63 

ġekil 4.33: Ġstanbul Sapphire Konumu ...................................................................... 63 

ġekil 4.34: Ġstanbul Sapphire Ġç Bahçe, Kaynak: http://www.istanbulsapphire.com/64 

ġekil 4.35: Ġstanbul Sapphire Alternatifi Plan, Kaynak: 

http://www.istanbulsapphire.com ............................................................ 64 

ġekil 4.36: Ġstanbul Sapphire Alternatifi Plan, Kaynak: 

http://www.istanbulsapphire.com ............................................................ 64 

ġekil 5.1: Levent Maslak Aksı Üzerindeki  Konut Projeleri 

http://sehirrehberi.ibb.gov.tr/map.aspx ................................................... 71 

ġekil 5.2: Mashattan Projesi, Kaynak: MM Proje ArĢivi .......................................... 73 

ġekil 5.3: Mashattan ve çevre yolları bağlantıları Kaynak: MM Proje ArĢivi .......... 74 

 

 

 

 

 



xv 

ÖZET 

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye‟de de özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonraki 

dönemde, kabaca 20. yüzyılın ikinci yarısında, sanayileĢme hareketleri ile birlikte 

hızlı kentleĢme ve küreselleĢme sonucu konut alanlarında da önemli ölçüde 

değiĢiklik yaĢanmıĢtır. 

Tezin amacı, temel olarak 20. yüzyılın ikinci yarısında yaĢanan bu küreselleĢme 

hareketinin, siyasi, kültürel ve sosyal etkisi ile konut tercihleri ve kent kavramında 

yaĢanan değiĢimi göstermek olacaktır. 

Birinci bölümde, sonrasında açıklanacak olan küreselleĢme ile konut tercihleri 

arasındaki iliĢkinin anlaĢılabilmesi adına, dünya ölçeğinde metropoliten kent olgusu 

ve bu olgunun farklı yüzyıllara göre değiĢimi ele alınmıĢtır. Bu bağlamda öncelikle 

18. yüzyılda ortaya çıktığı görülen “sanayi kent” olgusu üzerinde durulmuĢ, 

sonrasında 21. yüzyılda ortaya çıkan “küresel kent” olgusu anlatılmıĢ, bu anlamda 

Ġstanbul‟un önemine değinilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde ise, Ġstanbul‟da küresel etki bağlamında yaĢanan ve yaĢanmakta olan, 

iĢ ve konut alanlarındaki değiĢim anlatılmıĢtır. Burada küresel etki bağlamında, son 

20 yıl içinde iĢ ve konut alanlarındaki değiĢimden, Ġstanbul‟da Ģehir merkezinden 

uzakta kurulan kapalı siteler ve ofis binalarına değinilmiĢtir. 

Üçüncü bölümde ise, yine büyük ölçüde küreselleĢmenin etkisi altında, elit kesmin 

tercihi olarak ortaya çıkan yüksek yapılara, rezidans örneği üzerinden 

odaklanılmıĢtır. Burada tarihsel oluĢum süreçleri içinde rezidanslar ele alınmıĢtır. 

Dünyada ve Türkiye‟de rezidans kavramı anlatıldıktan sonra rezidans tipolojisi 

üzerinde durulmuĢtur. 

Dördüncü bölüm ise, önceki bölümlerin bir sentezi niteliğini taĢımaktadır. Bu 

bölümde küresel etki bağlamında Ġstanbul‟da, son 20 yıl içinde Levent – Maslak aksı 

arasında ortaya çıkan yüksek katlı yapılara ve Mashattan örneğine değinilmiĢtir. 

Sonuç olarak bu çalıĢma kapsamında, 20. yüzyılda tüm dünyayı saran küreselleĢme 

akımının Türkiye‟deki yapılaĢma ve konut oluĢumu üzerindeki etkilerine 

değinilmiĢtir. KüreselleĢmenin etkisi ile, kentin merkezinde bir dönüĢüm yaĢandığı 

görülmektedir. Bu dönüĢüm kent merkezinde konut olarak tercih edilen, lüks 

yaĢamın sembolü olan rezidansların yükselmesi ile ortaya çıkmaktadır. Ancak ilginç 

olan, bu dönüĢümün rezidansların içinde de devam etmesi, insanların kendilerini 

ayrıcalıklı kılmak, diğerlerinden farklı olmak adına evlerinin içlerini de 

dönüĢtürmeye devam etmesi olmuĢtur. 
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SUMMARY 

Like many other countries in the world, in Turkey too, industrialization has been a 

significant force in both economical and social life, in the second half the 20
th

 

century, especially after the end of World War II. It is seen that, industrialization and 

globalization both had lead to the reformation of cities as well as to significant 

changes in residential spaces in the world. 

With this idea in mind, the aim of this study will be to trace the consequences of this 

concept of globalization that has risen in especially the second half of the 20
th

 

century with respect to its effects on residence preferences and changes in the 

concept of “cities”. 

In the first part, the issue of industrial cities will be discussed in order to be able to 

discover the relations between the idea of globalization and residence preferencens. 

In this context, the first section will be about the industrial cities, whereas in the 

second section the global cities will be taken into consideration with the specific 

example of Istanbul. 

In the second part of the study, the changes of work and residential places in Istanbul 

under the impact of the global effect will be discussed. Here, the gated communities 

established far from the city center and offices in Istanbul will be examined fort he 

period of the last 20 years. 

As for the third part, the example of residences, being a significant example of the 

high buildings that have appeared with the effects of the global era, as the choice of 

the elite, will be discussed. Here a historical approach will be adopted to analyze the 

residences. After a brief talk of the concept of residences both in Turkey and in the 

world, residence typologies will be examined. 

Finally, the fourth section will be like a synthesis of the previous sections where in 

this part the high buildings that appear between Levent and Maslak within the last 20 

years will be discussed. 

All in all, in the context of this study, the impact of globalization in the 20
th

 century, 

on Turkey‟s structuring policies will be examined. It is obvious that there has been a 

significant transformation with the impact of the global era in the center of the cities. 

This transformation appears in the form of the elite way of life, in residences. 

However, this transformation had arisen even within the residences, where people go 

on transforming the interiors of their houses in order to be priviliged or to be 

different from the others. 

In order to be able to come upwith such consequences, the project of Mashattan has 

been examined and certain interviews had been hold and questionnaires had been 

conducted both with the sales group of the project and with the owners of 

apartments. As a result, it is seen that the „residence’ people go on looking for more 

changes and transformations in their lives to transform their apartments and make 

themselves even more priviliged. 

AN EXAMINATION OF THE DEVELOPMENT OF HIGH-RISE BUILDINGS 

IN THE LEVENT – MASLAK AXE FOR THE LAST 20 YEARS IN ISTANBUL 

WITHIN THE CONCEPT OF THE EFFECTS OF GLOBALIZATION 





1 

1 GĠRĠġ 

Konut kavramı, yüzyıllar boyunca insanların barınma ihtiyacını karĢılayan bir yapı 

tipi olarak kendisini göstererek, değiĢen kent dinamikleri ile yaĢam tarzlarının 

farklılaĢması sonucu yeni yapım modelleri ve teknolojisi ile ortaya çıkarak gün 

geçtikçe de kullanıcının talebine göre değiĢmektedir. Bu geliĢimi tetikleyen en 

önemli faktörlerden birisi de küreselleĢen dünya sistemi ile oluĢmaya baĢlayan 

network ağının kent metropollerini değiĢtirmesi sonucu ortaya çıkan “giriĢimci kent 

kimliği”dir. Dünya çapında baĢlayan bu yeni davranıĢ biçimi, kent merkezlerinin 

yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilmektedir. 

Yeniden yapılandırma kavramıyla birlikte ortaya çıkan bu olgular, aynı zamanda 

üretim sürecinin bir parçası olarak kendisini göstererek farklı sınıfların ve buna bağlı 

olarak farklı konut tercihlerinin oluĢmasını sağlamaktadır. Toplumun tüketim kültürü 

doğrultusunda Ģekillenen yaĢam tarzı, kullanıcının günlük hayatını Ģekillendirerek,  

bireyin yaĢayacağı, ihtiyacını karĢılacağı yapı tiplerinin doğmasına ve bu yönelimde 

planlanan yapıların, toplumun genel gereksinimlerini yansıtan bir nitelik 

kazanmasına neden olmaktadır. Özellikle geliĢmiĢliğin bir göstergesi olarak 

ekonomik gücü elinde bulunduran elit kesimin ihtiyaçları doğrultusunda geliĢen 

konut tipleri, dünya üzerinde oluĢmaya baĢlayan yeni yapı modellerine bu anlamda 

önderlik etmektedir. 

KüreselleĢen kent düzeni ile birlikte, insanların farklı yaĢam tercihleri, yer kısıtlılığı, 

artan nüfus, tüm hizmetlere kolay ulaĢma isteği, geliĢen teknolojik olanaklar, gücün 

göstergesi olarak kullanılan “yükseklik” kavramı gibi etmenler kendilerini konut 

seçimlerinde de “çok iĢlevli yükselen yapı biçimleri” ile göstermektedir. 

Kendi bireysel ifadelerini mekan içinde yansıtabilme özgürlüğüne sahip elit kesime 

hitap eden bu yapı tipleri, fonksiyon açısından da geliĢerek sadece konut olarak 

varolmayıp, içinde her geçen gün daha fazla ihtiyacın giderildiği, ve her biri kendi 

içinde gruplaĢan küçük kentler oluĢturmaya baĢlamaktadır. 



2 

1.1 Tezin Amacı 

ĠĢte bu çalıĢmanın amacı, her geçen gün daha fazla ihtiyacın giderildiği bu 

mekanların sağladığı fonksiyonlar ile kullanıcının mekanı seçiĢ nedenlerinin bir 

karĢılaĢtırılmasının yapılmasıdır. Bu karĢılaĢtırma yapılırken, her bireyin yaĢadığı 

ortama adapte olma sürecinde mekanı dönüştürerek kendisine ve gereksinimlerine 

nasıl uygun hale getirme çabası içine girdiği gösterilecektir. 

ÇeĢitli kullanıcı tiplerine hitap edebilen yaĢama alanlarının planlanması, bireylerin 

özgür hareket edebileceği mekanları seçmesine olanak tanımaktadır. Bu sürece 

olanak tanımayan planlamalarda ise, kullanılmayan ya da gereksinimleri 

karĢılamayan yetersiz mekanlar meydana gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında 

konutun öznelleĢtirilmesi ve benimsenmesi kullanıcı gereksinmelerinin baĢında gelen 

ve saptanması gereken amaçlardan birisi olarak ortaya çıkmaktadır. 21. yüzyılda 

artık “imaj iĢlevi” ile ortaya çıkan konut kavramı, örneklerin incelenmesi ile yaĢam 

alanlarının hayal edilen mi yoksa vaad edilen mi olgusunu doğurmaktadır. 

1.2 Tezin Kapsamı 

ÇalıĢmanın amacı küresel etki bağlamında, bireylerin konut tercihlerindeki 

dönüĢümlerin incelenmesi olduğundan, en baĢta küresel etki ile bu etkinin en çok 

görüldüğü mekanların incelenmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda, küresel etki bağlamında konut alanlarındaki değiĢim konusu ele 

alınırken İstanbul örneği üzerinde durulacak, çalıĢmanın kapsamını özellikle 

Ġstanbul‟daki konut alanlarındaki değiĢimin incelenmesi oluĢturacaktır. 

Bu değiĢim ve dönüĢüm incelenirken, özellikle ofis alanlarından bir konut mekanı 

olma yolunda hızla ilerleyen Ġstanbul Levent – Maslak aksının önemi kuĢkusuz 

büyüktür. Küresel etki ile birlikte değiĢen kullanıcı alıĢkanlıkları bu bağlamda 

nispeten yeni bir proje olan Mashattan projesi ıĢığında ve örnekleminde 

incelenecektir. 

ÇalıĢmada temel olarak Mashattan projesinin ele alınacak olmasının en büyük 

nedeni, projenin Ġstanbul için büyük önem taĢıyan Levent – Maslak aksı üzerinde, 

aksın bittiği yerde, dolayısıyla da bir geçiĢ noktasında yer alıyor olmasıdır. Levent – 

Maslak aksı uluslararası iĢ merkezi yaratmayı hedefleyen projelerinin çokluğu ve 

çeĢitliliği ile uluslararası bir finans merkezi olarak ortaya çıkarken, aynı zamanda bir 
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üniversite kampüsü ile askeri araziye de ev sahipliği yapan, özellikle de son 

dönemlerde lüks konut projelerinin vazgeçilmezi olan önemli bir bölgedir. Mashattan 

projesi de, Levent – Maslak aksının bu değiĢik özelliklerinin ortasında yer almakta 

olup aynı zamanda da küresel çağda en popüler, en çok tercih edilen konut 

tiplerinden birisi olan „rezidans’ tipolojisinde de önemli bir örnek teĢkil etmektedir. 

ÇalıĢma kapsamında, barınma aracı olmaktan çok 21. yüzyılda artık “imaj iĢlevi” ile 

karĢımıza çıkan konut kavramı, küresel ve kentsel dönüĢümün bir simgesi olarak ele 

alınacaktır. Burada önemli olan nokta, yenilik ve özgünlük kavramlarının bir 

kopuĢun hem iĢareti, baĢka bir yandan da aracı olarak düĢünülmesi gerektiğidir. 

1.3 Tezin Yöntemi 

Literatür taraması ve alan çalıĢması kapsamında, küresel etki bağlamında Ġstanbul‟da 

konut alanlarındaki değiĢim ve dönüĢüm ele alınırken, özellikle bu dönüĢüm, Levent 

– Maslak Aksı arasındaki yüksek yapılarda, özellikle de Mashattan örneğinde 

gösterilmiĢtir. Bu dönüĢümün gösterilmesinde özellikle soru cetvelli görüĢme ile 

sistematik görüĢme yöntemleri benimsenmiĢtir. 

ÇalıĢmada Levent – Maslak aksı arasında önemli bir yeri olan Mashattan projesi 

incelenmiĢ, yapımcı firma ve firmanın pazarlama ve satıĢ bölümleri ile serbest ve 

formal görüĢmeler yapılmıĢtır. Bu serbest ve formal görüĢmeler, rezidansları tercih 

eden profile dair önemli bulgular ortaya çıkarmıĢ, bu konutlara olan talebin 

nedenlerinin gösterilmesi konusunda faydalı olmuĢtur. 

Örneklemi seçerken oturulan tüm bloklardan, tüm plan tipleri ve alternatiflerinin 

temsiline dikkat edilerek „rastgele örnekleri‟ eldesi sağlanmıĢtır. Her blok için ayrı 

ayrı oturulan hane  oranında %10 temsiliyet sağlanmıĢ bu bağlamda objektif bir 

sonuç elde edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Bununla birlikte „rezidans’ sakinleri ve konut sahiplerine uygulanmak üzere anketler 

hazırlanmıĢ, bu anketler ile kiĢilerin konut tercihi ile meslekleri, yaĢları, sosyal 

statüleri, rezidansta yaĢamı tercih etme nedenleri, yaĢam biçimleri arasında bir bağ 

kurulmaya çalıĢılmıĢtır. Anketler sonucunda, rezidansta yaĢayan kiĢilerin bu elit 

yaĢam tarzı ile yetinmedikleri, içinde yaĢadıkları konutu daha da „özel‟ kılmak adına 

kendi mimarları ile birlikte konutlarını bir dönüĢüm sürecine soktukları, böylelikle de 

kendilerini daha ayrıcalıklı kılmak istedikleri görülmektedir. 
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Özellikle kullanıcıların oturdukları konutlar için sahip oldukları memnuniyet ve 

Ģikayet duyguları, konutların içinde yaptıkları ve yapmayı planladıkları değiĢiklikler, 

rezidanslara neden taĢındıkları, rezidanslardan sonra baĢka bir yerde yaĢamayı 

planlayıp planlamadıkları saptanarak kullanıcıların bu davranıĢlarına rezidansların 

hangi özelliklerinin yol açtığı ve küreselleĢmenin bu bağlamdaki etkileri 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 
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2 DÜNYA ÖLÇEĞĠNDE METROPOLĠTEN KENT OLGUSU VE 

DEĞĠġĠMĠ 

Bu bölümde, sonrasında Ġstanbul‟da küresel etki bağlamında iĢ ve konut alanlarının 

değiĢimi anlatılmadan önce, dünya ölçeğinde metropoliten kent olgusu ve bu 

olgunun farklı yüzyıllara göre değiĢimine değinilecektir. 

Dünya ölçeğinde metropoliten kent olgusu ve bu olgunun geçirdiği dönüĢümleri tam 

manasıyla anlayabilmek adına, öncelikle “kent” kavramının bir tanımının yapılması 

gerekmektedir. Dolayısıyla, bu bölümde öncelikle, kent kavramının bir tanımı 

yapılacak, kavramın farklı düĢünürler tarafından nasıl farklı Ģekillerde tanımlandığı 

üzerinde durulacaktır. 

Sonrasında kent kavramının farklı yüzyıllara göre nasıl değiĢtiği, antik kentlerden 

baĢlanarak anlatılacaktır. Kent kavramının değiĢiminin en büyük iki sonucu olan 

sanayi kent olgusuna ve sonrasında da küresel kent olgusuna değinilecektir. Özellikle 

küresel kent olgusunun anlaĢılabilmesi için kuramsal bir temel sunulacak, bu noktada 

da, 20. yüzyılda tüm dünyayı etkisi altına alan küreselleĢme kavramı üzerinde 

durulacaktır. 

KüreselleĢmenin anlamı, ortaya çıkıĢı ve etkileri anlatıldıktan sonra küreselleĢmenin 

dünya üzerinde özellikle Ģehir planlamalarında önemli bir sonucu olan “küresel kent” 

kavramı bağlamında Ġstanbul örneğine değinilecektir. 

Ġstanbul örneğinden hareketle, özellikle 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın baĢlarında 

küreselleĢmenin Ġstanbul‟da Ģehir planlarında ortaya çıkardığı değiĢiklikler ele 

alınacak, kentsel arsanın küreselleĢme ile birlikte özellikle bazı bölgelerde yok 

olmaya yüz tuttuğu gerçeği üzerinde durulacaktır. 

2.1 Kavramsal Bir BaĢlangıç: Kent Nedir? 

“Kent” terimi farklı bakıĢ açılarıyla farklı biçimlerde tanımlanabilen bir kavram 

olmuĢtur. Ġnsanlar, eski çağlardan bu yana, baĢka bir deyiĢle göçebe yaĢamdan 

kurtulup yerleĢik yaĢama geçmeleri ile birlikte farklı zamanlarda farklı mekanlarda 
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birçok değiĢik yerleĢim alanı oluĢturmuĢlardır. Kentler de bu yerleĢim alanlarından 

birisidir.  

En temel tanımıyla kent, “[...] tarımsal olmayan üretimin egemen olduğu, hem 

tarımsal hem tarım dıĢı üretimin dağıtım ve denetim iĢlevlerinin toplandığı, 

örgütleĢme, bütünleĢme, ayrı cinstenlik derecelerinin yüksek düzeyde bulunduğu 

yoğun bir nüfus odağıdır (Karakaya, 2007)”. Bu tanıma göre kentin onu baĢka 

yerleĢim alanlarından ayıran en temel özellik, ekonomik bir faktör olan üretim ile 

ilgilidir. Buna göre, kenti diğer yerleĢim alanlardan ayıran özelik, kentte en temelde 

tarımsal olmayan üretimin hakim olmasıdır.   

Sosyolog Weber‟in “kent” tanımı da benzer niteliktedir. Weber de kenti tanımlarken 

ekonomik özelliklerinin üzerinde durur. Weber‟e göre (1966), bir kentin kısmi bir 

ekonomisinin ve özerkliğinin olması gerekmektedir. Bununla birlikte, bir yerin 

“kent” olarak nitelendirilebilmesi için o yerin bir pazarının, savunma amaçlı bir 

kalesinin, mahkemesinin ve otonom yasalarının olması gerekmektedir. 

BaĢka düĢünürler de kentin farklı tanımlarını yapmıĢlardır. Örneğin, Emil Durkheim 

kenti iĢbölümü ve dayanıĢmanın hakim olduğu, bu iĢbölümü ve dayanıĢma 

sonucunda meydana gelen bir oluĢum olarak görmektedir. Karl Marx ise kentin 

ekonomik alandaki özellikleri üzerinde durur ve kenti üretim araçları mülkiyeti 

temelinde tanımlar. Louis Wirth‟e göre, kent nüfus yoğunluğu ve bunun gibi 

istatistiki değerlerden oluĢan olguların bir bütünü olarak tanımlarken, Sorokin‟in 

tanımına göre kent, kümelenmiĢ grupların bir bütünüdür (Karakaya, 2007).  

Farklı düĢünürler, farklı dönemlerde kent ile ilgili farklı tanımlar yapmıĢlardır. 

Bunlarla birlikte kentin daha genel bir tanımı yapılmak istenirse, “Kent; sürekli 

toplumsal geliĢme içerisinde bulunan ve toplumun yerleĢme, gidiĢ-geliĢ, çalıĢma, 

dinlenme gibi ihtiyaçlarının karĢılandığı, pek az kimsenin tarım kesiminde çalıĢtığı, 

köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan yerleĢme biçimidir (Karakaya, 

2007)”. 

“Bir baĢka tanıma göre kent; sürekli toplumsal geliĢme içerisinde bulunan ve 

toplumun yerleĢme, barınma, gidiĢ-geliĢ, çalıĢma, dinlenme gibi ihtiyaçlarının 

karĢılandığı, pek az kimsenin tarım kesiminde çalıĢtığı, köylere bakarak nüfus 

yönünden daha yoğun olan ve komĢuluk birimlerinden oluĢan yerleĢme birimidir 

(Pustu, 2006)”. 
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2.2 Kentlerin Tarihsel GeliĢimi 

Toplumsal geliĢim faktörlerine, ekonomik altyapısına, nüfus yoğunluğuna, içindeki 

hakim üretim biçimlerine, ve bunlar gibi birçok farklı etmene göre farklı tanımları 

yapılan “kent” kavramı tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından değiĢik 

biçimlerde kullanılmıĢtır. 

Kentler, tarihte ilk kez, “sanayi öncesi” olarak da adlandırılan dönemde Antik 

Yunan‟da Ģehir devleti olarak da bilinen polisler ile karĢımıza çıkmaktadır. NiĢancı 

ve Torun, Ģehirlerin antik dönemde vatandaĢların temel haklarına sahip olabilmeleri 

için hem ekonomik hem de sosyo-politik öneme sahip olduklarını vurgulamaktadır 

(NiĢancı, Torun, 2008). Polisler, baĢka bir deyiĢle dönemin sanayi öncesi kentleri, 

Antik Yunan‟da vatandaĢların siyasal haklarını kullandıkları, merkezlerinde bir araya 

gelip oy birliği ile kendi yöneticilerini, meclis üyelerini seçtikleri, böylelikle de 

demokratik rejimin yeĢerdiği önemli sembolik yerleĢim yerleri olmuĢlardır ( ġekil 

2.1). 

 

ġekil 2.1: Yunanistan, Demokratik rejimin sembolü, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

Model yapıları 

“Eski dönemin Ģehirleri Polis veya diğer bir ifadesiyle Ģehir devleti olabilmeleri 

açısından önem arz ediyordu ve bu Ģehirler egemen olmaları açısından önemleri daha 

çok kendi yurttaĢlar topluluğu „civitas’ açısındandı. Bir baĢka anlatımla bu Ģehirler 

bir baĢka Ģey ya da süreçler açısından değil, doğrudan kendileri için önemli bir 

statüye sahiplerdi. Bundan farklı olarak yeni Ģehirler ise sadece kendileri için değil, 

dünya açısından önem arz ederler. BaĢka bir anlatımla bu Ģehirler küresel Ģehirlerdir” 

(NiĢancı, Torun, 2008). 
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Sjoberg, kent olgusu ile ilgili bir tanımlama yapmaya çalıĢırken kentlerin temel 

olarak 3 grupta incelenebileceğini söylemiĢtir. Bu üç grup, sanayi öncesi [pre-

industrial] kentler, geçiĢ halinde [transitional] kentler, ve sanayi [industrial] kentleri 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Bunlardan ilki olan sanayi öncesi kentler sanayi öncesi toplumun, ikincisi geçiĢ 

halindeki kentler geliĢmekte olan toplumun, üçüncüsü yani sanayi kentleri de 

sanayileĢmiĢ toplumun kentleridir (Aslanoğlu, 2003). 

Bu tanıma göre, demokrasinin, ve vatandaĢlık haklarının kullanımının adeta bir 

sembolü olan, ve aynı zamanda tarihte bilinen en eski düzenli yerleĢim yerleri olan 

Eski Yunan‟a ait polisler “sanayi öncesi kentler” olarak gruplanabilecektir.  

Sjoberg, sanayi öncesi kent ile sanayi kentlerini birbirinden ayıran üç temel özellik 

tanımlamaktadır. Bunlardan ilki teknolojik geliĢmelerdir. Teknolojik geliĢmeler 

toplumlar tarafından kullanılan enerji türlerini belirlemektedirler. Buna göre, sanayi 

öncesi kentte üretim organik enerji ile yapılmakta, üretim temel olarak insan ve 

hayvan gücüne dayanmaktadır (ġekil 2.2, ġekil 2.3). 

 

ġekil 2.2: Sanayi Öncesi Kent, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 
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ġekil 2.3: Sanayi Öncesi Kent, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

Sanayi öncesi kent ile sanayi kentlerini birbirlerinden ayıran bir baĢka temel özellik 

ise, bu iki kentteki ekonomik örgütlenme biçimleridir. Sanayi öncesi kentte 

ekonomik iĢlevler ulaĢım ve haberleĢme zorluklarından dolayı birbirine yakın 

mekanlarda örgütlenmiĢtir. 

Sanayi öncesi kent ile sanayi kentlerini birbirinden ayırabilecek özelliklerden 

sonuncusu ise sosyal kontrol kavramıdır. Sanayi öncesi kentte, önemli ölçüde etkisi 

olan, güçlü bir sosyal kontrol anlayıĢı yer almaktadır. Sanayi öncesi kentte, sosyal 

kontrol, büyük arazi sahipleri ile devlet, din ve eğitim alanlarında önemli rolleri olan 

kiĢilerin elinde yer almaktadır. 

Bir dönem içinde yaĢanan ekonomik geliĢmeler, kuĢkusuz o dönemin mekansal 

örgütlenmesini de önemli bir biçimde etkilemiĢtir. Sanayi öncesi kent için de bu 

durum geçerlidir. BaĢka bir deyiĢle, sanayi öncesi kentin mekansal yapısı kentin 

ekonomik ve sosyal yapısına uygundur. Öyle ki, sanayi öncesi kentte sokaklar insan 

ve ulaĢım aracı olarak kullanılan hayvanların geçebileceği geniĢlikte kurulmuĢtur. 

Yapılar alçaktır. Sosyal yapıdaki farklılıklar mekansal örgütlenmelere de yansımıĢtır. 

Sosyal kontrol etkisi ile, etnik grupların, arazi sahiplerinin, devlet görevlilerinin, din 

adamlarının farklı farklı merkezlere yerleĢtikleri görülmektedir. Örneğin, elit tabaka 

kent merkezinde otururken, toplumun daha alt tabakalarında yer alan kesim kentin 

dıĢ mahallelerine yerleĢmiĢtir (Aslanoğlu, 2003). 
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Sanayi öncesi kentlerde, dinsel ve siyasal iĢlevler ticaret iĢlevlerinden daha “önemli” 

görüldüğünden, sanayi öncesi kentin merkezi dini ve yönetim binalarından 

oluĢmaktadır. 

Sjoberg, sanayi öncesi kentin mekansal yapısının temel özelliklerini Ģu Ģekilde 

özetlemektedir (Aslanoğlu, 2003): 

1. Merkezi bir alanın sosyal tabakaların dağılımına bağlı olarak ortaya çıkıĢı,  

2. Etnik, mesleki ve aile bağlarına göre ihtisaslaĢmıĢ mahalle ve sokakların 

görülmesi , 

3. Mekanda konut ve iĢyeri farklılaĢmasının olmayıĢıdır. 

Güçlü bir sosyal kontrol olgusu tarafından belirlenen sanayi öncesi kentleri, geçiĢ 

dönemi kentleri, onları da sanayi kentleri takip etmektedir. Bir sonraki bölümde 

sanayi kentlerine, bu kentlerin nasıl doğduğuna ve bu kentlerin temel ayırt edici 

özelliklerine değinilecektir. 

2.3 Sanayi Kenti Olgusu (1789 – 20. yy) 

Sanayi öncesi kent döneminin, kabaca 16. yüzyılın sonlarında sona ermeye baĢladığı 

söylenebilmektedir. Çünkü, 17. yüzyılın geliĢi ile birlikte dünya üzerinde modern 

devletin siyasal kuramları oluĢmaya baĢlamıĢ, modern devletler tek tek ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Modern devletlerin kurulması ve eĢ zamanlı olarak dünyada 

ortaya çıkmaya baĢlayan teknolojik geliĢmeler sonucunda dünya üzerinde sanayi 

öncesi kentlerden sanayi kentine doğru uzanan bir dönüĢüm baĢlamıĢtır. 

Sanayi kentinin sanayi öncesi kentlerden en önemli farkı, sanayi kentinin üretim, 

sanayi ve ticaret merkezi olmasıdır. Sanayi öncesi kentlerde hakim olan bu kentlerin 

idari ve dini iĢlevi, bu kentlerde din adamlarına, devlet görevlilerine, eğitmenlere 

verilen önem, sanayi kentinde büyük ölçüde kaybolmaktadır. 

Sanayi kentlerinin üretim ve ticaret merkezi olmasının bir sonucu olarak sanayi 

kentlerinin mekansal özellikleri de sanayi öncesi kentlere göre önemli ölçüde 

farklılık göstermektedir. Örneğin, kentsel mekan bu kentlerde sanayi öncesi kentlere 

göre önemli ölçüde geniĢlemiĢtir. Ticarete verilen önem ile, insanların ulaĢımını 

kolaylaĢtırması açısından yollar geniĢlemiĢ, artan nüfusun ihtiyaçlarının da 

karĢılanması için yapılar yükselmeye baĢlamıĢtır. Sanayi öncesi kentte üst gelir grubu 

ve önemli kiĢiler Ģehrin merkezine yerleĢmiĢken, sanayi kentinde bu durumun 
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değiĢtiği, üst ve orta gelir grubunun kent çevresine yerleĢtiği ve alt tabakanın da 

merkez ile konut alanları arasında kalan bir bölgede yaĢadığı görülmektedir. 

Sanayi kentlerinde, “ekonomik yaşantı çok gelişmiştir. Etkili bir öğrenme, ussal 

çalışma ve standardizasyon vardır. Gelişmiş teknolojiye bağlı olarak elde edilen 

fazla ürün, yarı üretici ve üretici olmayan grupları yaşatmaya yeterlidir. Sanayi 

toplumu, toprağı işleyen köylüler ve onlardan sayıca fazla olan sanayi ve hizmet 

sektöründe çalışan kitlelerle, bunların üzerinde kontrol gücü bulunan üst tabakadan 

oluşur” (Pustu, 2006). 

Pustu‟ya göre kentin nüfus yoğunluğu, iĢbölümü gibi kavramlar ile tanımlanması 

durumunda, kavram kendisini sanayi devrimi ile bulmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle kent 

kavramı aslında en temelinde sanayi kentini ifade etmektedir: 

Pustu, özellikle daha çok ekonomik özellikler olan, nüfus çokluğu, nüfus yoğunluğu 

ya da iĢbölümü gibi özellikler çerçevesinde tanımlanmak istendiğinde, kent 

kavramının sanayi devrimi ile ortaya çıktığını söylemektedir. Bunun en büyük 

nedeni, sanayi devrimi ile birlikte, ĢehirleĢmenin büyük önem kazanması ve dönemin 

en önemli demokratik ve toplumsal hareketlilik odağı haline gelmesidir. SanayileĢme 

sonucu sadece toplum yapıları Ģehir ağırlığına doğru kaymakla kalmayıp, üretim 

yöntemleri sanayi sonucunda önemli oranda değiĢmeye baĢlamıĢtır. Üretim 

yöntemlerindeki değiĢim, iĢ gücünde farklılaĢma ve uzmanlaĢmayı beraberinde 

getirirken, para piyasaları da bir yandan geliĢmiĢ, yerel pazarlar yerini uluslararası 

boyuttaki pazarlara bırakmaya baĢlamıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, sanayi devrimi 

sonucunda, kentin her alanında tam bir dönüĢüm yaĢanmıĢtır. Kentin farklı 

alanlarındaki bu dönüĢüm de kentlerde yeni bir yapılanmayı, baĢka bir deyiĢle de 

ĢehirleĢmeyi beraberinde getirmiĢtir (Pustu, 2006). 

2.4 KüreselleĢme ve Dünyadaki Etkileri  

Tarihsel süreç içerisinde, “sanayi öncesi kentler” nasıl endüstri devrimi ve modern 

devletlerin ortaya çıkması gibi geliĢmeler ile 17. yüzyıl sonrasında yerini “sanayi 

kentlerine” bıraktıysa, 20. yüzyılda da sanayi kentleri yerini “küresel kentlere” 

bırakmıĢtır. Bu dönüĢümün en büyük nedeni, 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında, 

baĢka bir deyiĢle Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası dönemde ortaya çıkan ve dünyanın 

hemen her yerinde etkisini gösteren ve göstermeye devam etmekte olan 

“küreselleĢme” akımı olmuĢtur. 
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Küresel kentlerin özelliklerinin ve bu bağlamda Ġstanbul‟un konumunun ve öneminin 

anlatılmasından önce, küreselleĢme kavramının ne olduğunun, bu kavramın 20. 

yüzyıldaki öneminin anlatılması yerinde olacaktır. 

KüreselleĢme, yüzyıllar boyu, filozoflar, siyaset bilimciler, tarihçiler, ekonomistler 

ve bunlar gibi birçok farklı uzmanlık alanları tarafından incelenen, tanımlanmaya 

çalıĢılan bir kavram olmuĢtur. Bu nedenle küreselleĢme kavramının, farklı 

bağlamlarda ele alınabilecek birden fazla tanımının olması hiç de ĢaĢırtıcı değildir. 

Bu tanımlardan birisine göre, küreselleĢme kendiliğinden ortaya çıkan tarafsız bir 

geliĢmedir. Bu anlayıĢa göre, küreselleĢme teknolojiye ve teknolojik geliĢmelere 

benzetilmekte, bu iki kavram arasında bir bağ kurulmaktadır. Öyle ki, teknolojideki 

geliĢmeler, dünya üzerinde bilgi aktarımını kolaylaĢtırmıĢ, dünyanın bir ucundan 

diğer bir ucuna dahi iletiĢimin kolay ve sağlıklı bir Ģekilde yapılabilmesini 

sağlamıĢtır. KolaylaĢan bilgi aktarımı ve iletiĢim sonucunda Ģirketler de küresel 

düzeyde bir üretim ağı kurmuĢlar, insanlar yeni yeni ortaya çıkan bu küresel 

kentlerde, buna göre, uygun tüketim alıĢkanlıkları edinmiĢlerdir (Torcu, 2003). 

Diğer bir anlayıĢa göre ise küreselleĢme kavramı piyasa ile eĢdeğer tutulmakta, 

özellikle ekonomik alanda dıĢ ticaretin teĢvik edilmesi, ekonomide korumacı 

politikaların ortadan kaldırılması, para piyasalarının serbestleĢtirilmesi, ve yerel 

pazarların dıĢ pazarlara açılması gibi değerlerin küreselleĢme sonucu ortaya çıktığı 

iddia edilmektedir (Torcu, 2003). 

BaĢka bir düĢünceye göre ise, küreselleĢme kavramı doğrudan kapitalizmin mantığı 

ve iĢleyiĢi ile iliĢkilendirilmektedir. Buna göre küreselleĢme, sadece 20. yüzyıla özgü 

bir kavram olmayıp, 500 yıl kadar önce keĢif gezileriyle baĢlamıĢ, ve arkasındaki 

emperyal güç ile kapitalizme dayalı bir ekonomik sistem kurulmasında etkili 

olmuĢtur (Torcu, 2003).  

KüreselleĢme kavramı özellikle 1980 sonrası dönemde, özellikle ekonomide serbest 

piyasanın önem kazanmasıyla etkisini arttırmıĢtır. KüreselleĢmenin ekonomik, siyasi 

ve kültürel alanda birçok farklı etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu etkilerinden en 

önemlilerinden birisi de üretim sektörü üzerinde olduğu görülmektedir. 

 Harvey‟e göre, Post Fordist üretim tarzı, üretimde esneklik biçimine dayanmakta 

olup bileĢenler; üründe çeĢitlilik, iĢ gücü kullanımında esneklik ve kurumsal küçülme 

olgularıdır. „„… Post-Fordizmin temel özelliklerinden biri yeni üretim sektörlerinin, 
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finans hizmetlerinde yeni yöntemlerin, yeni piyasaların ortaya çıkması ve hepsinden 

önemlisi ticari, teknolojik ve örgütsel yeniliklerin temposunun büyük ölçüde 

hızlanmıĢ olmasıdır (Harvey, 1997)” 

KüreselleĢmenin kentin konut alanlarının azalması ve iĢ merkezlerinin 

büyümesindeki önemi de burada ortaya çıkmaktadır. KüreselleĢme ile tüketim 

özendirilmeye baĢlanmıĢ, tüketimin artması ile toplumsal yapı, tüketim iliĢkileri 

üzerine kurulmaya baĢlanmıĢtır. Bu da metropoliten kentlerde kent merkezlerinin 

dönüĢümü sürecinde kentin iĢ merkezlerinin yeniden örgütlenmesine, iĢ 

merkezlerinin sayısının gün geçtikçe artmasına neden olmuĢtur. 

Yırtıcı da sermayenin kentleri dönüĢtürmedeki etkisine değinmektedir. Yırtıcı‟ya 

göre, sermaye özellikle tüketim mekanlarının bulunduğu bölgelerde bir değiĢim ve 

dönüĢüme neden olmaktadır. Sermaye kavramı, mekanı kendi ihtiyaçları ve kendi 

özellikleri çerçevesinde yeniden tanımlamaktadır. Bu ihtiyaçlar, özellikler ve 

gereklilikler temel olarak karlılık ve diğer ekonomik kriterlerdir. Kentin sermayenin 

gereklilikleri doğrultusunda dönüĢümünün en net olarak takip edilebileceği yerler 

metropoller olmaktadır. Bunun en büyük nedeni, metropol alanların çok merkezli, 

değiĢken ve esnek bir yapıya sahip olmasıdır. Metropol alanların sahip olduğu bu 

esnek yapı sonucunda, bu alanlar sermaye ve sermayenin gereklilikleri tarafından 

kolayca dönüĢtürülebilmektedir. Dolayısı ile sermayenin etkisi metropollerde diğer 

mekanlara göre daha da fazla hissedilebilmektedir (Yırtıcı, 2002).   

Küresel dünyada, sermaye hareketi iki temel biçimde karĢımıza çıkmaktadır. 

Bunlardan birincisi, baĢka bir ulusal mekanda yabancı sermaye tarafından üretime 

dayalı olarak yapılan yatırım biçimidir. Ġkincisi ise, aynı üretim sürecinin 

bileĢenlerinin birden fazla ulusal mekana dağıtılması sonucunda ortaya çıkan yatırım 

biçimidir. Küresel dünyada, sermayenin akıĢında geçmiĢten farklı olarak önemli bir 

etmen de yer almaktadır. Bu etmen de özellikle üçüncü dünya ülkelerinde kendisini 

gösteren çok uluslu Ģirketlerdir. 

Çok uluslu Ģirketler ve yabancı sermaye tarafından üretime dayalı olarak yapılan 

yatırım biçimlerinin dünya üzerindeki kentlerin varolan rekabet ortamında geri 

kalmamaları için çalıĢmaları sonucunda küresel kent kavramını ortaya çıkmıĢtır. Bir 

sonraki bölümde küresel kent olgusuna değinilecek bu bağlamda Ġstanbul‟un önemi 

ele alınacaktır. 
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2.5 Küresel Kent Olgusu ve Ġstanbul (20. yy sonrası) 

KüreselleĢme küresel kentlerin ortaya çıkması için kuĢkusuz büyük bir etmen 

olmuĢtur. “[...] GeliĢen küreselleĢme sonrası ortaya çıkan algıda, cazibe merkezi 

olma arayıĢında kimlik kavramının kentler açısından ön plana çıkıĢı, kentlerin 

özgünlüğünü gündeme getirmiĢtir. Bu özgünlük arayıĢı içersinde sanayi kentleri, çok 

görünür biçimlerde düĢüĢler yaĢarken; sermayenin akıĢ noktaları olan küresel kentler 

yükselmiĢ ve kentler arasında küresel ölçüde bir yarıĢ baĢlamıĢtır” (Karpuz, ve 

diğerleri, 2008). 

KüreselleĢmenin kentlere etkisi küresel kentler, baĢka bir deyiĢle dünya kentleri 

kavramı ile karĢımıza KüreselleĢmenin kentlere etkisi küresel kentler, baĢka bir 

deyiĢle dünya kentleri kavramı ile karĢımıza çıkmaktadır. 

Dünya kenti kavramı aslında 18. yüzyıldan itibaren kullanılan bir kavram olsa da, 

asıl bugünkü anlamını dünya üzerindeki küreselleĢme akımının da etkisiyle, 1980‟li 

yıllardan sonra almıĢtır. Kavram “[...]” ilk defa Goethe tarafından 18. yy‟da Paris ve 

Roma‟nın kültürel zenginliğini ifade etmek için, daha sonra 1915‟te Ġskoç plancı 

Geddes tarafından ise dönemin yeni metropoliten alanlarını tanımlamak için 

kullanılmıĢtır” (Öktem, 2005). Kavramın anlamı bunun sonrasında daha da 

geniĢletilmiĢ, dünya kentleri 1960‟larda dünyanın önemli ekonomik aktivitelerinin 

bir araya geldiği, yoğunlaĢtığı mekanlar olarak tanımlanmıĢtır. “Dünya kenti, finans 

ve yönetimi de içine alan ekonomik aktivitelerin ve büyük eğitim ve kültürel 

aktivitelerin yer aldığı, tıp ve hukuki konular baĢta olmak üzere değiĢik alanlarda 

uzmanlaĢmıĢ insanların yoğunlaĢtığı yerlerdir. [...] Bir dünya sistemi teorisyeni 

Braudel‟e göre ise dünya kenti, içinde bulunduğu ekonomik sisteme hakim olan 

kenttir” (Öktem, 2005). 

Dünya kenti, baĢka bir deyiĢle küresel kentin tanımındaki en önemli faktörlerden 

birisi kuĢkusuz o kentteki ekonomik geliĢmelerdir. Friedmann da bu anlayıĢı 

benimsemiĢ, küresel kent tanımını yaparken ekonomik göstergelerin önemine 

değinmiĢtir. Friedmann‟a göre dünya kentleri ekonomik ve siyasal açıdan dünyaya 

yön veren kentlerdir (Friedmann, 1995). 

Dünya kenti kavramı; 

1.Farklı  piyasalar ve üretim faaliyetleri için kavĢak noktaları, 

2. Uluslararası sermayenin toplandığı merkezler, 
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3. Global finans piyasalarının, ulaĢım ve iletiĢim faaliyetlerinin yoğunlaĢtığı alanlar, 

4.Ġç ve dıĢ göç akımlarının baĢlıca hedefi olan merkezler, 

olarak tanımlanmıĢtır (Karakaya, 2007). 

Küresel kent, küresel ekonominin kontrol, yönetim ve organizasyon merkezi olarak 

tanımlanabilmektedir. Küresel kent ifadesi küreselleĢme söylemi içinde kendisini 

göstermiĢ, sanayinin geliĢmekte olan ülkelere aktarımı, finansal piyasaların dünya 

genelinde ağını geniĢletmesi ile geliĢmiĢtir. 

Küresel kentlerde sürekli bir değiĢim ve dönüĢüm olgusu karĢımıza çıkmaktadır. 

Bunun nedeni küresel kentlerin, hızla değiĢen dünya düzenine ayak uydurması ve 

yine aynı hızla değiĢen rakibi diğer küresel kentlerle iyi bir Ģekilde rekabet etmesi 

gerekliliğidir. Kapitalizm küresel kentlerde böylesi bir değiĢim ve dönüĢüm sürecini 

sürekli beslemektedir.  

“Kenti, sermayenin birikimini arttıracak Ģekilde sürekli bir değiĢim döngüsü içinde 

tutan küresel kapitalizm, ürettiği “yeni yaĢam alanları”, “kentsel dönüĢüm 

mekanları” gibi tanımlar aracılığıyla, sermayenin karlılığını arttırmak için kentlere 

dair düzenlemeler yapar. Kent artık bu düzenlemelerin nesnesidir. Kentin fiziksel 

çevresi ve mekansal düzenlemesinin soyut karakteri sayesinde sermaye bazı 

bölgelerde yoğunlaĢır, yeni mekansal düzenlemelerle, ekonomi temelli yeni 

coğrafyalar yaratır. Kapitalizm bölgeler arasındaki eĢitsizlikleri kullanarak ve 

arttırarak mekanı kendi nesnesi kılar (Demirdizen, 2009)”. 

Sassen küresel kent tanımında, ve kavrama iliĢkin yapılan çalıĢmalarda, önemli bir 

figür olmaktadır. Neil Smith(1996), Sassen‟in küresel kent‟e iliĢkin açıklamalarında 

küresel kentlerin dönüĢümü ile ilgili yaptığı tespitlere dikkat çekmektedir. Buna 

göre, küresel kentlerde Ģehir merkezlerinde üretim değil, hizmet sektörü önemli 

ölçüde kendisini göstermeye baĢlamıĢtır. “Saskia Sassen, ustalıkla geliĢtirdiği 

bireĢimli açıklamalarında (2001) yerel mekanın yeni küresellik içindeki önemi 

üzerine temel bir iddia sunar. Sassen, yerin (place) küreselleĢtirmeyi oluĢturan insan 

ve sermaye dolaĢımının merkezinde olduğunu ve küreselleĢen bir dünyada kentsel 

mekanlara odaklanmanın beraberinde ulusal ekonomilerin hızla azalan öneminin fark 

edilmesini getirdiğini ileri sürer. Öte yandan, aynı zamanda küreselleĢmenin belirli 

yerlerde temellenmiĢ belirli toplumsal ve ekonomik yapılar yoluyla gerçekleĢtiğinde 

ısrar eder. Bu, üretimden finansa doğru ekonomik değiĢimle tanımlanan tanıdık bir 
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küreselleĢme resmi üzerine oturur. Küresel kentler 1970‟lerde, küresel mali sistem 

önemli ölçüde geniĢlediğinde ve doğrudan yabancı yatırıma, doğrudan üretici 

iĢlevlere yatırılan sermayenin değil sermaye piyasalarına doğru ve bunlar arasında 

hareket eden sermayenin hükmetmeye baĢladığı zaman ortaya çıkmıĢtır. Bu da 

ardından, finans ekonomisinin komuta ve kontrol merkezlerinde yoğunlaĢan yan 

üretici servislerde önemli bir geniĢleme üretti, ve yeni kentsel biçimler zenginlik ve 

fakirlik arasındaki aĢırı çatallaĢma, sınıf iliĢkilerinde çarpıcı yeniden örgütlenmeler 

ve yeni göçmen iĢgücü akımlarına bağımlılık ile Ģekillendi. Bu tabi ki, paradigmatik 

küresel kenttir. 1970‟den bu yana, ekonomik güç dengesi “Detroit ve Manchaster 

gibi üretim mekanlarından, finans ve yüksek derecede özelleĢmiĢ servis merkezlerine 

kaymıĢtır (Sassen, 2001).” (Smith, 2006). 

“Demokrasi teorisinde „Polis’in’ yeri neyse küreselleĢen dünyada (küresel) Ģehrin 

yeri odur (NiĢancı, Torun, 2008)”. KüreselleĢen dünyada küresel Ģehir, polislerde 

olduğu gibi sembolik bir önem taĢımaktadır. Bu önemin en büyük etkisi 

küreselleĢmenin küresel kentlerde kentsel dönüĢüme olan etkisinde görülmektedir. 

 

ġekil 2.4: ĠĢ Kulelerinden Levent‟in görünümü, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

KüreselleĢmenin kentsel dönüĢüme etkisinden söz edilecekse, kentler küreselleĢme 

sonucunda bağlı oldukları devletin sürdürdüğü ulusal ekonomik politikalardan 

bağımsız olarak hareket ederek, özellikle ekonomik anlamda bir otonomi 

kazanmaktadırlar. Küresel rekabette baĢarılı çıkabilmek için kentler birbirleriyle 

büyük bir yarıĢa girerler. Bu yarıĢ kentlerin özellikle uluslararası Ģirketlere kendi 

mekanlarını açma üzerine yoğunlaĢmaktadır. ġehirlerin bu Ģekilde kendilerini bir 

anlamda pazarlamaları sonucunda, kentlerde yer alan konut alanlarının önemli 
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ölçüde azaldığı, konut alanlarının yerini plazalara iĢ alanlarına bıraktığı 

görülmektedir (ġekil 2.4, ġekil 2.5). 

 

ġekil 2.5: Ġstanbul Levent Bölgesi, Vatan Gazetesi 

“[...] Küresel kentlerin kentsel coğrafyaları homojen bir kütleye iĢaret etmediği gibi, 

bu kentlerde yaĢayanlar da ortak bir kaderi paylaĢan bir görünümden oldukça uzaktır. 

KüreselleĢme süreçleri bu kenti de dönüĢtürmektedir. Küresel kent kendi içinde 

parçalanmakta ve homojenleĢme-heterojenleĢme içerme-dıĢlama süreçleri radikal bir 

biçimde burada da kendini göstermektedir. Küresel kent moda merkezlerine, finans 

merkezlerine, kentin siluetine hükmeden ve bu yönüyle sembolik anlamlar taĢıyan 

yüksek plazalara eğitim, ticaret, sağlık, medya komplekslerine sahiptir. Bu 

komplekslerin insanların gündelik yaĢamlarına nüfuz ve kaderlerini tayin noktasında 

siyasal merkezlerden daha etkili olduklarını söyleyebiliriz. Artık vilayet konağı 

küresel kentlerin merkezi noktasını temsil etmekten oldukça uzaktır. Bu merkezler 

sanki aynı kentin değil de farklı kentlerin ve farklı dünyaların çatısı altında toplanmıĢ 

gibiler. Bir anlamda birinci ikinci ve üçüncü dünya kendini küresel kentin içinde 

yeniden somutlaĢtırmaktadır. Böylelikle küresel kent içindeki heterojenleĢmeler 

diğer küresel kentlerin merkezleriyle homojenleĢmeleri beraberinde getiriyor. Üstelik 

küresel kentin farklı coğrafyaları aralarındaki yollarla birbirlerine bağlı olsalar bile 

bu coğrafyaların mekânlık ettikleri sosyal yaĢam açısından birbirinden kopuk yaĢam 

dünyasına sahiptirler. Örneğin, Ġstanbul‟un Gültepe ve Çeliktepe bölgeleri Levent 

bölgesindeki Finans merkezlerinin yanı baĢında olsa bile yaĢam dünyası açısından 

birbirlerinden oldukça uzaktırlar”(NiĢancı, Torun, 2008). 
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“Kentler ait oldukları ülkenin ekonomik, toplumsal ve kültürel yapısının bir 

göstergesidir. Ġstanbul kenti de Türkiye‟nin tüm özellikleriyle ĢekillenmiĢtir. 30 

yıldan beri nüfusu milyonun üzerinde olan Ġstanbul, Türkiye‟nin en büyük kentidir. 

Ġstanbul kenti, Ġstanbul boğazının güneyinde, Haliç‟le Marmara Denizi arasında 

kalan bir yarımada üstünde kurulup, daha sonraları geniĢleyerek, Haliç‟in kuzeyine 

ve Boğaz‟ın her iki kesimine yayılmıĢtır. Ġstanbul‟un yerleĢim alanı, coğrafya 

bakımından bir kentin kurulup geniĢlemesi için çok elveriĢlidir. Ġstanbul kenti, 

Türkiye‟de “KentleĢmenin ekonomik geliĢme için yararlı sonuçlar doğurduğu” 

düĢüncesini kısmen de olsa doğrulayan az sayıdaki kentlerimizden biridir. Ġstanbul 

en büyük hizmet kentimizdir. [...] Ġstanbul‟un sahip olduğu tüm özellikler, içinde 

bulunduğu Marmara Bölgesi‟nin tümünü ve hatta ülkeyi etkiler” (Kabarık, 1991). 

Ġstanbul‟un bir dünya kenti olarak sahip olduğu özelliklerin geliĢimi ile mevcut 

durumda yer alan Merkezi ĠĢ Alanları yer değiĢtirmiĢtir. Bir sonraki bölümde, 

Ġstanbul‟da küresel etki bağlamında iĢte bu iĢ alanları ve konut alanlarındaki değiĢim 

üzerinde durulacaktır. 
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3 ĠSTANBUL’DA KÜRESEL ETKĠ BAĞLAMINDA Ġġ VE KONUT 

ALANLARINDA YAġANAN DEĞĠġĠM 

1980 sonrasında Ġstanbul'da merkez iĢlevlerin ulaĢım arterleri boyunca merkezi 

alanlar dıĢına çıktığı gözlenmektedir.ĠĢ, konut alıĢveriĢ, eğlence iĢlevlerinin bir arada 

çözüldüğü yeni mekansal alanlarında ortaya çıkartmaktadır. Bu bölgeler kentin 

farklılaĢmıĢ bölgeleri olarak dıĢ dünya ile etkileĢim mekanlarıdır. Gelecekteki çağdaĢ 

kent imajının bir parçası olarak bu eksenlerde yapılan binaların temsil etmesi 

düĢünülmektedir. 

1980 sonrasının değiĢim süreciyle iliĢkili olarak geliĢen birbirleri ile özdeĢleĢen bu 

yeni mekansal oluĢumlar ; biçim, doku ve mimari tasarım unsurlarıyla benzerlikler 

göstermektedirler. "Dev AlıĢveriĢ Merkezleri", "Dev Ofis Merkezleri" gibi unsurlar 

bu benzerliğin yaratılmasında büyük pay sahibi olmuĢlardır (Hacısalihoğlu, 2000). 

Tüm dünyada teknolojide yaĢanan geliĢmeler ve iletiĢimin gün geçtikçe kolaylaĢması  

micro ölçekten makro ölçeğe geniĢleyen bir pazarın oluĢmasını 

hızlandırmıĢtır.Düğüm noktaları oluĢturan büyük kentler bu iletiĢim ağı içinde  

avantajlı konumdadırlar. Bu sebeple, uluslararası etkileĢim içinde olan firmaların 

metropoliten kentin merkezinde bir konum edinebilmesi için rekabet etmeleri ve 

uzmanlaĢmıĢ üretici hizmeti ile yoğunlaĢması kaçınılmazdır. Bu bağlamda; ĠĢ 

merkezlerinin Türkiye'deki metropoliten kentlerde bazı geliĢmeleri ortaya çıkardığı 

gözlenmektedir. Bu geliĢmelerden en önemlisi, geliĢme yönünde olan ve yeni 

iletiĢim ve ulaĢım olanaklarından yararlanarak geliĢen bir olgu olan merkezi iĢ 

alanlarının önem kazanması, bu bağlamda da büyük sermaye sahibi holdinglerin ve 

bankaların genel müdürlüklerinin yer aldığı çok katlı büyük iĢ merkezlerinin ve 

"plaza"ların ortaya çıkmasıdır. Örneğin 1980 sonrasında Ġstanbul'da, ġiĢli-

Mecidiyeköy merkezi iĢ alanı uzantısında, bu tür büyük iĢ merkezlerinin toplandığı 

bir yeni merkez geliĢmeye baĢlamıĢtır (Osmay, 1998). Levent-Maslak Ekseni'nde 

büyük Ģirketler ve holdinglerin genel müdürlüklerinin yanı sıra oteller, eğlence ve 

alıĢveriĢ merkezleri de yer almaktadır. Bu eksende yer alan ĠĢ Kuleleri, Metrocity, 

Sabancı Center, Yapı Kredi Plaza, Levent Plaza gibi iĢ merkezleri teknolojinin üst 
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düzeyde olduğu çeĢitli elektronik sistemleri ile donatılmıĢ akıllı bina örnekleri 

görülmektedir. 

Ġstanbul'da küreselleĢmenin mekansal etkilerini ortaya koymakta olan plaza olarak 

tanımlanan çok katlı iĢ merkezleri, eğlence ve alıĢveriĢ merkezleri, oteller ve yeni 

konut kullanımları değiĢimi belirginleĢtirmektedir . Bu tür  mekansallaĢmaların 

yoğun olarak yer aldığı Levent-Maslak Ekseni Ġstanbul'da 1990 sonrası kentin 

değiĢen yüzünü yansıtmaktadır. 

3.1 Son 20 yıl Ġçinde ĠĢ Alanlarının DeğiĢimi 

Sermayenin yoğunlaĢması ile ilgili mekansal boyutu, küreselleĢmenin etkisi ile 

kentin merkezi iĢ alanının yenilenmesi ile ilgilidir. Küresel anlamda iĢ yapan 

firmaların uluslararası standartlara ulaĢabilmesi için kentin merkezi iĢ alanında yeni 

bir yapılanmayı tercih etmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu bağlamda değiĢim kent 

merkezinde hızlanmakta ve  modern iĢ merkezlerinin, finans merkezlerinin, 

bankaların, otellerin yeni teknolojik sistemler ile  donatılmasını gerektirmektedir. 

Ġstanbul'da iletiĢim teknolojisi ile küresel bağlantılarını güçlendirimiĢ, merkezi iĢ 

alanının düzenlenmesi zorunluluk halini almıĢtır. 

Topografik güçlüklerden dolayı Beyoğlu ilçesinin yüksek noktalarında modern iĢ 

binalarının kurulamayıĢı, ġiĢ1i ve Mecidiyeköy aksının ana arter boyunca kuzeye 

doğru modem MĠA geliĢimini sürdürmesine ve sonuçta da Eminönü ve Beyoğlu 

ilçelerindeki geleneksel merkezi iĢ alanının eski canlılığının kaybolmasına neden 

olmuĢtur. Yeni kurulan firmaların yer seçimi tercihlerinde eski MĠA'nın fiziksel 

dokusunun sağlıksız oluĢu, tarihi doku içindeki dar sokakların motorlu taĢıt trafiğinin 

getirdiği yükü taĢımaya elveriĢli olmayıĢı, bölgede güncel MĠA taleplerine cevap 

veren toplu taĢıma sistemi ve otopark yetersizliği firmalar için önemli bir sorun 

olmuĢtur. Yeni kurulmuĢ firmaların birçoğu bahsedilen nedenlerden dolayı 

geleneksel merkez dıĢında yerleĢmiĢ ucuz arazi bulabilme imkanı da MĠA'nın alansal 

olarak yayılmasında etkili olmuĢtur (Dökmeci, 1993). 

Hacısalihoğlu'na göre (2000), Ġstanbul'da mekansal geliĢimin fonksiyonel 

farklılaĢmalarıyla  iĢleyen sürecin çok boyutlu etkilerinden biri de, kentin 

merkezinde bir dönüĢümün yaĢanmasıdır. Ġstanbul'un MĠA'sına iliĢkin bu 

dönüĢümün iki boyutu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi MĠA'nın geleneksel 
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formunun değiĢime uğraması iken, ikincisi de kentin metropol sınırlarında yeni MĠA 

oluĢumlarına tanık olunmasıdır. 

Günümüzde Ġstanbul'un Merkezi ĠĢ Alanı (MĠA), Barbaros Bulvarı'ndan baĢlayarak, 

Büyükdere Caddesi boyunca devam etmekte ve Maslak ile son bulmaktadır. 

Ġstanbul'un MĠA'sı olarak tanımlanan bu aks, Levent, Etiler, Maslak, Zincirlikuyu-

Esentepe-Gayrettepe ve BeĢiktaĢ-Balmumcu Bölgeleri'ni kapsamaktadır. 

Bu alanlar dıĢında kalan ofis bölgeleri, Merkezi ĠĢ Alanı DıĢı (MĠA DıĢı) olarak 

tanımlanmaktadır. Ġstanbul'un coğrafi yapısından da kaynaklanan nedenlerle MĠA 

DıĢı bölgeler, Asya ve Avrupa olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. 

Bu doğrultuda MĠA DıĢı/Avrupa; Taksim, NiĢantaĢı, ġiĢli, Fulya, Otim ve Havaalanı 

Bölgeleri'ni kapsarken, MĠA DıĢı/Asya ise; Kozyatağı, Altunizade, Kavacık ve 

Ümraniye Bölgeleri'ni kapsamaktadır. Ġstanbul‟un Asya ve Avrupa yakasındaki 

merkezi iĢ alanları, baĢka bir deyiĢle ofis bölgeleri ġekil 3.1‟deki haritada 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3.1: Ġstanbul ofis bölgeleri, Colliers, 2008 
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3.2 Son 20 yıl Ġçinde Ġstanbul’da Konut Alanlarının DeğiĢimi 

1980 sonrası dönemde, Ġstanbul‟un yeniden yapılanmasını etkileyen, dünyaya 

eklemlenme biçimindeki değiĢme ile kent formunu belirleyen süreçler de değiĢmiĢtir. 

Bu döneme kadar kentsel rant genellikle küçük giriĢimcilerin ilgili alanı iken, bu 

yıllardan sonra büyük sermayenin de ilgi alanına girmiĢtir. Kentte konut, bu döneme 

kadar daha çok küçük giriĢimci yapsatçıların eliyle yapılırken bu tarihten sonra toplu 

konutun, yeni bir konut sunumu biçimi olarak ortaya çıktığı görülmektedir 

(Tekeli,2000). 

1980‟li yıllarda küreselleĢmenin etkisi Ġstanbul‟da ortaya çıkan yeni mekansal 

geliĢmeleri yansıtmıĢ, bu tarihten sonra kentin dönüĢümünü biçimlendiren değerler 

sermaye, mal, insan, bilgi ve göstergelerin uluslararası akıĢının yoğunlaĢması 

olmuĢtur. Bu geliĢmeler mekan üretimi alanında, toprağın yasal yapılaĢmaya 

açılması olarak somutlaĢmıĢ, bu da konut alanında sermaye sahiplerinin etkisinin 

artmasını ve buna bağlı olarak da büyük inĢaat Ģirketlerinin geliĢmesini olanaklı 

kılmıĢtır. Daha önceki dönemin küçük ölçekli müteahhitlerinin rekabetçi piyasasıyla 

karĢılaĢtırıldığında, 1980 sonrası dönemin  müteahhitlerinin farklı bir profil çizdikleri 

görülmektedir. Birçok büyük Ģirket, petrol fiyatlarının yükseldiği dönemde Ortadoğu 

ülkelerinde ve Libya‟da üstlendikleri iĢler sayesinde deneyim kazanmıĢ ve bu hızla 

birikim temelinde dev holdinglerle iĢ hacmi bakımından rekabet edebilir duruma 

gelmiĢtir. Liberal ekonomik politikalarla bankacılık sektörü hızla dünya piyasalarıyla 

bütünleĢtiği için, Ġstanbul‟da inĢaat sektörü de bir çekim merkezi haline gelmiĢtir 

(Keyder, 2000). 

Sektöre akan yeni fonların ve yeni giriĢimcilerin ; yapılaĢmaya açılan yeni araziler 

ile uluslararasılaĢmakta olan bir ekonominin sonucu olarak iĢ merkezleri, alıĢveriĢ 

merkezleri, lüks oteller ve sergi alanları türünde iĢ mekanlarına yönelirken inĢaat 

Ģirketleri ekonominin dünyaya açılması ile yükselen orta sınıfın ve yabancı sermaye 

ile kente gelen yeni nüfusun eğilimlerine yanıt verecek büyük konut projelerine de 

baĢlamıĢlardır (Keyder, 2000; Hacısalihoğlu, 2000). 

1980 sonrasında küresel etki ile, sermayenin dünyada hızla dolaĢması  geliĢen üst ve 

orta gelir grubu ile inĢaat Ģirketleri lüks konut alanlarının arz–talep iliĢkisini 

kurarken, merkezi yönetime paralel olarak yerel yönetimde de yürütülen neoliberal 

politikalar, lüks konut alanlarının mekansal geliĢiminin yasal tabanını 

oluĢturmuĢlardır. Özellikle 1990 yılı sonrasında belde belediyelerinin de sayısının 
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artmasıyla metropoliten planlara uygunluk aranmadan, kent çeperinde ve kentin 

geliĢimi öngörülmeyen kuzey bölgesinde birçok konut alanı geliĢmiĢtir. 

1983 yılında 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu‟nun yürürlüğe girmesi ile yapılaĢmaya 

açılan Boğaz sırtlarında güvenlik kapıları, havuz ve spor tesisleri olan lüks konut 

siteleri   geliĢmeye baĢlamıĢtır. Ulus, Etiler ve Levent gibi alanların yanı sıra Bebek, 

Sarıyer, Arnavutköy ve Çengelköy‟de de geliĢen bu konut siteleri Boğaz Sırtlarının 

villalarla dolmasına neden olurken; geliĢen ulaĢım olanakları 1990‟lı yıllarda daha 

büyük alanlara yayılan ve çeĢitli fonksiyonları barındıran büyük projeler üst gelir 

grubuna hitap eden konut alanlarını oluĢturmuĢtur (Ekinci, 1994; Marulyalı, 1991). 

Hızlı kentleĢmenin yarattığı olumsuzluklar, kent içindeki yaĢam kalitesini düĢürmüĢ 

ve böylece 1990‟lar Ġstanbul‟un üst gelir grubunun sağlıklı, yeni bir yaĢam tarzı ve 

temiz bir çevre özlemiyle kenti terk ettiği yıllar olmuĢtur (Laçiner, 1996; Öncü, 

1999; Erkip, 1999). Kent çeperinde geniĢ araziler üzerinde geliĢen projelerin, kent 

içinde bulunan sitelerden daha büyük sosyal, kültürel ve rekreatif amaçlı alanlara 

sahip olması bu alanların cazibesini arttırmıĢtır (Özmen 1999; Salihoğlu, 2000). 

1990‟lı yılların ikinci yarısından itibaren kent çeperlerinde yapılan lüks konut 

projelerinin yanı sıra kent merkezinde, özellikle kentin en prestijli iĢ merkezi olarak 

geliĢen Levent-Maslak aksında, yüksek katlı lüks konut projelerinin sayısının 

belirgin olarak arttığı gözlemlenmektedir. 

3.2.1 Ġstanbul’un Çeperlerinde GeliĢen Az Katlı Kapalı Lüks Konut Siteleri 

GeliĢmiĢ ülkelerde kapalı siteleri ortaya çıkartan temel faktörün baĢında güvenlik, 

daha sonra yaĢam tarzı ya da prestij dolayısıyla toplumsal statüyü koruma ve son 

olarakta emlak değerlerini korumak olduğu ileri sürülmektedir.Türkiye'de ise suç 

oranlarının ileri kapitalist ülkelerde olduğu kadar yüksek olmadığı bilinmektedir. 

Türkiye'deki kapalı sitelerde yaĢam tarzı ile elit grupları ayırmak çok mümkün 

olmamaktadır. Türkiye'deki durum daha çok ithal edilmiĢ bir yaĢam tarzının 

pazarlanması gibi durmaktadır (Keyder, 2000; Hacısalihoğlu, 2000; Öncü, 1999; 

Bali, 1999 ve 2002). Küresel medyanın önemli bir  etken olduğu, özellikle 1980'lerde 

renkli televizyonun ve özel kanalların yaygınlaĢmasıyla, tektipleĢen küresel kültürün 

aynılaĢtırıcı etkilerinin tüketim eğilimi ve tercihleri etkilediği belirtilmektedir (Öncü, 

1999; Bali 1999 ve 2002; Hacısalihoğlu, 2000; Keyder, 2000). 
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Çağlar Keyder (2001),Türkiye'de kapalı sitelerin popülerliğinin ardında yatan temel 

nedenin, uluslararası standartta yaĢam tarzına ulaĢma ideali olduğunu ve bu tarz 

arayıĢının  pazarlama teknikleri ile tetiklendiğini ileri sürmektedir. Ekonomik 

standartları üst seviyede ve ünlü insanların evleriyle aynı tarzda, uluslararası 

standartlarda inĢa edilmiĢ büyük villaların, lüks apartman dairelerinin reklamı, 

çağdaĢ yaĢam tarzı kavramıyla yapılmaktaydı. En popüler  reklam da bu maddi 

imkanların vaat ettiği hayat tarzlarının, toplumun geri kalanından yalıtılmıĢ 

mekanlarda yaĢanabileceğiydi. Bu reklamlardaki sitelerin her biri kendi kendine 

yetebiliyor; alıĢveriĢ merkezleri, kulüpleri, hatta okulları bulunuyordu. Üstelik, 

Ģehrin bütün pisliğinden, kargaĢasından, gürültüsünden uzak, güvenli duvarlarla 

korunmuĢ bir hayat sürdürmek mümkündü (Keyder, 2000). Yeni zenginlerin kapalı 

sitelerde toplumdan ayrı bir yaĢam sürme eğiliminde olması yeni bir tür "gettolaĢma" 

hareketi olarak da yorumlanmaktadır (Hacısalihoğlu, 2000). 

Ġbikoğlu (2003), güvenlik nedeniyle kapalı sitelerde yaĢamayı, suç ve suçlu ile 

mücadele açısından nedenleri çözmek yerine saklanma davranıĢı olarak nitelemekte; 

muhafazakar ve pragmatik bir çözüm olarak yorumlamaktadır. Ġbikoğlu'na göre bu 

eğilim, üst gelir gruplarının kendilerini hapishanelere kapatmasıdır; çünkü "o yüksek 

duvarlar, o dikenli teller, o kameralar Ģimdiye kadar cezaevlerinin değiĢmez 

öğeleriydiler (2003). Aynı Ģekilde Davis de bu eğilimi kamusal alanda da 

yaygınlaĢan gözetim teknolojileri ve güvenlik önlemleri ile birlikte "hapishanelerin 

mimari açıdan estetik nesneler olarak doğallaĢtırılması" olarak adlandırır (Davis, 

1992). Aslında, bu kapılar ve sıkı güvenlik önlemleri,  prestiji sağlamaya ve 

içeridekileri dıĢarıdakilerden zihinsel olarak ayırmaya yönelik çözümlerdir. 

Rıfat Bali (2002) ise, kapalı sitelere olan talebin, tamamen 1980'lerde yeni ekonomik 

politikalara geçilmesiyle türeyen yeni zengin kesim sayesinde olgunlaĢan tüketim 

toplumu oluĢturmaya yönelik çabaların ve yüceltilen Amerikan tarzı yaĢam biçiminin 

bir sonucu olduğunu söylemektedir. Buna göre, bu sitelerdeki konutlar, yaĢam tarzı 

ile birlikte pazarlanarak, “bir ayrıcalıklar dünyasına adım atma” ile 

özdeĢleĢtirilmektedir. Bali, Kemer Country özelinde, buradaki cemaatleĢme olgusuna 

dikkat çekmektedir: 

Site sakinlerine ayrıcalık ve aidiyet duygusu verebilmenin çaresi, daire sakinlerini 

sadece kendilerine ait müstesna bir dünyaya adım attıklarına ikna etmekti. Bunun 

için de sitede yaĢayacakların seçkin ve belli bir refah düzeyinin üstünde kiĢiler 
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olmasına dikkat edildi. Seçkinler, kendi kültür ve gelir düzeyinde kiĢilerle bir arada 

olmayı tercih ettiklerinden komĢu adaylarını beğenmedikleri takdirde satıĢı veto etme 

imkanlarına sahiptiler. Bunun sonucunda bu yeni yerleĢimlerde adeta bir cemaat, en 

az iki olumlu referans eĢliğinde üye olunabilen bir seçkin sosyal kulübü havası 

yaratıldı (Bali, 2002). 

Ġstanbul'da kapalı sitelerin artıĢındaki hız  belirgin olarak  görülmektedir. 

Hacısalihoğlu 2000 yılında yayımlanan çalıĢmasında Ġstanbul'da toplam 30 adet 

kapalı siteden bahsederken, 2004 yılında yapılan araĢtırmaya dayanan yüksek lisans 

tezinde bu sayı (Gülümser, 2005) 96 olarak belirtilmiĢtir. 2006 yılında yapılan bir 

çalıĢmada ise Ġstanbul'daki planlı konut alanlarının % 20'sinin kapalı sitelerden 

oluĢtuğu belirtilmektedir (Özkan ve Kozaman, 2006). Ġstanbul'da kapalı sitelerin yer 

seçimine bakıldığında,yakın zamana kadar bunların daha çok Ġstanbul'un kuzey 

ormanları içinde, Çekmeköy (ġekil 3.2), Göktürk, Zekeriyaköy gibi beldelerinde, 

kıyı alanlarına yakın manzara avantajı olanların daha çok BeĢiktaĢ, Üsküdar, Beykoz 

ilçelerinde Boğaz sırtlarında ya da kentin Marmara kıyılarında yoğunlaĢtıkları 

görülmektedir. 

 

ġekil 3.2: Çekmeköy‟de göze çarpan villalardan bazıları, Google Maps, 2009 

Kent içinde daha merkezi alanlarda da kapalı siteler yer aldığı yapılan araĢtırmalarla 

ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır (Özkan ve Kozaman, 2006; Çınar, Çizmeci, Köksal, 

2006). Kapalı sitelerin kent çeperlerinde oluĢumunu tetikleyen nedenlerden birinin 

de Ġstanbuldaki deprem tehdidi altında bulunan yıpranmıĢ konut stoğuna karĢın, 
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düĢük yoğunluklu, az katlı, müstakil yapıları, dolayısıyla yeni inĢaatların vaat ettiği 

güvenliktir, reklam kampanyalarında  kapalı konut sitelerinin bu özelliği yerini 

bulmuĢtur.Fakat bu vaatleri, Ģehir merkezinin uzağı kadar kent merkezine yakın 

bölgelerde sunan yatırımcı talep görmekte ve bu bağlamda alternatif projeler 

düĢünülmektedir. 

Günümüzde kapalı sitelerin yeni biçimi, kentin  iĢ merkezi olan Levent Maslak 

aksında yer seçen ve üst gelir gruplarını  hedefleyen rezidanslardır. Rezidanslar da 

yüksek güvenlik önlemleri ile korunurken, otel hizmeti veren konutları ve ofislerle 

birlikte barındırdıkları alıĢveriĢ merkezleri, spor salonları ve kent merkezinde 

olmalarının avantajları ile düĢeyde yoğunlaĢan kapalı siteleri barındırmaktadırlar. 

3.2.2 Ġstanbul’da ġehir Merkezinde GeliĢen Çok Katlı Kapalı Lüks Konutlar 

1980'li yıllarla birlikte hızlı kentleĢme süreci ve iĢ merkezlerinin kuzeye doğru 

kayması ile birlikte Levent bölgesinde artan iĢ merkezleri, konut alanlarının bir 

dönüĢüm geçirmesine neden olmuĢtur. Bölgede artan iĢyeri kiraları konut 

sahiplerinin mülklerini kiralama yolunu seçmiĢlerdir. Levent konut ağırlıklı olmaktan 

çok eğlence ve ticaret ağırlıklı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

1990'lı yıllarla birlikte ortaya çıkan yeni konut tipi yeni iĢ merkezleri ile birlikte 

değiĢen mekan kullanımlarından birisi de rezidanslar olmuĢtur. Bu konut tipi de 

rezidans olarak tanımlanmaktadır. Rezidans tipi kullanım Levent-Maslak Ekseni'nde 

yer alan karma kullanımlı projelerde iĢverenin talep ettiği kullanım Ģekillerinden biri 

olmuĢtur. ĠĢ merkezlerinde çalıĢan iĢ adamlarının birinci sınıf otel hizmeti 

alabilecekleri çoğu zamanda çalıĢabilecekleri mekanlara olan gereksinimi 

doğurmuĢtur. Levent'te yer alan Metro-City binası ve Kanyon projesi rezidans tipi 

konut iĢlevini barındıran projelere ile baĢlayan bu  yapıların devamında örnekleri 

sayısını hızla arttırdığı gözlenmektedir (ġekil 3.3).  

Konut kullanımının karma kullanım projelerinde yer alması kullanımının 24 saat 

boyunca sürmesini sağlayarak diğer bileĢenlerin kullanımlarına canlılık getirebilecek 

etkiler yaratabilmektedir. Yüksek katlı kule olarak inĢa edilecek karma kullanım 

projelerinde, konutların en üst katlarda yer alıyor olması, konut için manzara 

faktörünü ortaya çıkarmakta ve söz konusu konutlara olan talebi arttırabilmektedir. 

Bu tür bir kullanım, 2003 senesinde hizmete giren Metro-City binasında 

görülebilmektedir. Belirgin bir Ģekilde bu örnekler sayısı ve yükseklikleri ile 
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artmaktadır. Bir sonraki bölüm içinde Levent Maslak aksında mekansal olarak 

programında konut bulunduran  uygulamaya geçmiĢ projeleri  kronolojik sıraya göre 

yapı tipine ,mimari özelliklerine bakılarak değinilecektir. 

 

ġekil 3.3: Levent-Maslak aksında yer alan rezidans projelerinden bazıları: Metrocity, 

Kanyon, ve Loft, Kaynak: http://sehirrehberi.ibb.gov.tr/map.aspx,2009 
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4 ÇOK KATLI REZĠDANSLAR 

4.1 GiriĢ 

Ġnsanoğlu çok eski çağlardan itibaren, tarihsel perspektif boyunca önce hayatta 

kalabilmek, sonra yaĢamını sürdürebilmek, daha sonraları da yaĢamını iyi, konforlu 

bir biçimde sürdürebilmek için birçok farklı yerleĢim yerleri kurmuĢ hala da kurmaya 

devam etmektedir. Tarih içinde bir inceleme yapıldığında, bu yerleĢim mekanlarının, 

insanların ve toplumların sosyal yapılarına, ekonomik ve teknolojik geliĢmelerine, 

değer yargılarına ve hatta inanç sistemlerine göre önemli ölçüde farklılaĢabildiği 

görülmektedir. ĠĢte bu yüzden, bir dönemin mimarisi bir toplumun salt nasıl, nerede, 

fiziksel olarak ne koĢullarda yaĢadığını değil, aynı zamanda o toplumun sosyal, 

kültürel ve ekonomik özelliklerini de açık bir biçimde gözler önüne sermektedir. 

Ġnsanların korunmak ve barınmak amacıyla oluĢturdukları yapıların çok uzun yıllar 

yatay olarak geliĢtiği bilinmektedir. Ancak bununla birlikte, yine de “yükseklik”, 

“yüksek olma duygusu” insan için her dönemde farklı anlamlar ifade etmiĢ ve bu 

farklı anlamları da taĢımaya devam etmektedir. Ayrıca, büyük boyutlu nesneler, 

bunların arasından yüksek, özellikle insan yapısı olan yüksek nesneler sadece fiziksel 

büyüklüklerinin yanı sıra, psikolojik olarak da yüce olma, hakim olma duyguları 

yarattığından, bu tip nesnelere ve oluĢumlara farklı duygu ve düĢüncelerle bakıldığı 

da bir gerçektir. 

Yukarıda olmak, yüksekte yaĢamak duygusu insanoğlunda çok eski çağlardan beri 

olan bir duygudur. Gerek çok Tanrılı dinlerde, gerek tek Tanrılı dinlerde, gerekse 

mitolojilerde, gökyüzü her zaman kutsal, tapılası, gizemli ve ulaĢılmaz bir varlık 

olarak tanımlanmıĢtır. Ġnsanlar; gök ile iletiĢimin kurulduğu yerde olmak, yani bir 

anlamda tanrısal konuma gelebilmek için evlerini, tapınaklarını, saraylarını ve 

yaĢadıkları yerleri evrenin merkezi olarak kabul edip, evlerin orta direklerini, 

bacaları, araçları, dalları göğe yükseliĢ; göğe yükseliĢi de kurtuluĢun ve 

ölümsüzlüğün sembolü olarak görmüĢlerdir. 
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Eski çağlarda, kurtuluĢun ve ölümsüzlüğün sembolü olarak görülen yüksekte olmak, 

gökyüzüne yakın olmak gibi duygular, 21.yüzyılda yüksekte olmaya lüks sahibi 

olmak, konfor, ferah içinde yaĢamak olarak bakılması, yüksek bir konumda 

yaĢamanın kiĢinin kariyerinde, ya da maddi varlıkları ile toplumda ne kadar üst 

seviyede olduğunu ifade etmesi  ile yerini lüks konutların inĢa edilmesine 

bırakmıĢtır. 

Bu bölümde iĢte insanoğluna Tanrısal bir güç verdiğine inanılan bu yüksekte olmak 

duygusunun mimarideki yansıması incelenecektir. Yüksekte olmanın mimarideki 

temel göstergesi ve yansıması özellikle 21. yüzyıl dünyasında yüksek yapıların, 

gökdelenlerin ve rezidansların, baĢka bir deyiĢle “lüks konutların” inĢa edilmesi 

olarak kendisini göstermektedir. 

Burada lüks konutun ne olduğunun tanımının yapılmasına ihtiyaç vardır: 

“Lüks konut”, genel olarak, “üst gelir grubu” olarak tanımlanan kesime hitap ettiği 

için, bu iki terimi birbiriyle iliĢkili olarak ele almak gerekmektedir. “Üst gelir 

grubu”, toplumun genel gelir ortalamasının üzerinde kazanç elde eden, alıĢ gücü 

yüksek olan kesimini temsil etmektedir. Ekonomik ve sosyal faaliyetler açısından 

hareket serbestliği bulunan bu kesim, herkese sunulan ve sıradan olan ile 

yetinmeyerek fazlasını talep etmekte, bu talepleri ise “lüks” olarak tanımlanmaktadır. 

Nitekim “lüks” kelimesi, güncel anlamıyla, “hayattaki temel ihtiyaçlara ilaveten, 

eğlence veya konfor veren, arzu edilen fakat zaruri olmayan Ģey” olarak 

tanımlanmıĢtır. “Lüksün” ve “üst gelir grubunun” niteliği ülkeden ülkeye, hatta 

kentten kente değiĢmekle birlikte, lüks metalar veya yaĢam tarzları, her zaman, 

bunları elde edebilecek gelir düzeyine sahip olan kesime, yani üst gelir grubuna hitap 

etmektedir” (ÇıkıĢ, Ek, 2009). 

Günümüz dünyasında da üst gelir grubunun tercih ettiği “lüks” konut denildiğinde, 

akla hiç kuĢkusuz kapalı siteler ile birlikte “rezidanslar” gelmektedir. „Rezidans’ 

tipolojisi de genellikle kent merkezinde nokta blok, baĢka bir deyiĢle de 

kondominyum formunda inĢa edilen üst gelir grubuna hitap eden bir ikamet tarzını 

ifade etmektedir. 

ĠĢte bu bölümde genel olarak rezidansların tarih içindeki, Türkiye‟de ve dünya 

genelindeki oluĢum süreci ele alınacaktır. Böyle bir incelemeye geçilmeden önce 

rezidans teriminin tanımının yapılması yerinde olacaktır. 
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4.2 Rezidansların Tarihsel OluĢum Süreci 

4.2.1 Rezidansın Tanımı 

Rezidansların Dünyadaki ve Türkiye‟deki geliĢimlerinin, hem toplumsal hem de 

mimari açıdan olan önemlerinin anlaĢılabilmesi için öncelikle „rezidans’ teriminin 

tanımının yapılması gerekmektedir. 

Sözlük anlamı ile “rezidans”, Fransızca résidence sözcüğünden dilimize girmiĢ olup, 

“konut, ikametgah, mesken” anlamlarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu tarafından 

bu sözcük için Türkçede “konut” sözcüğünün kullanılmasını önerilmektedir. Konut 

kelimesinin mesken anlamı dıĢında, “elçi, ataĢe, ve yüksek dereceli devlet 

memurlarının oturmaları için ayrılmıĢ yer” anlamı da yer almaktadır (Türk Dil 

Kurumu Sözlüğü, 1998). 

Ġngilizce residence sözcüğünün Latince‟deki karĢılığı aslında terimin bugünkü 

anlamına çok yakın bir ifade taĢıdığından önemlidir. Latince‟de „rezidans’ 

sözcüğünün karĢılığı olan „domus’, aynı zamanda Antik Roma‟da zenginlerin 

oturduğu evlere verilen isimdir. 

Domuslar, Eski Roma‟da, M.S. 63 yılında, büyük yangından sonra Neron tarafından 

yaptırılmaya baĢlanmıĢtır. Yoksullar için değil, aksine soylular için yapılan bu evler, 

büyük yangından sonra, kentin “dönüĢümü”ne sağladığı katkılar açısından da önem 

taĢımaktadır. Ġstanbul‟un özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkmakta 

olan yüksek yapılar ile yaĢadığı dönüĢüm ve modernleĢme bu açıdan baĢka bir 

Avrupa baĢkenti olan Roma ile benzerlik göstermektedir (GümüĢ, 2009). 

Sözcük anlamı dıĢında “rezidans” kelimesi mimari tasarımla birleĢtirilerek 

günümüzde bir seçkinlik, kalite ve prestij sembolü olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Rezidanslar günümüzde temel olarak birden çok hizmeti bir arada sunan yüksek 

yapıları ifade etmektedir. 

Günümüzde “rezidans” terimi, sözcük anlamı ve ülkemizdeki kullanım Ģekli ile elit 

tabakanın hizmetine sunulmuĢ olsa da, terimin ilk olarak Amerika‟da kondominyum 

kavramı ile ortaya çıktığı söylenebilir. Bu iliĢkinin anlaĢılabilmesi için öncelikle 

„kondominyum‟ların ne olduğunun, sonrasında da bunların rezidanslar ile olan 

iliĢkisinin araĢtırılması yerinde olacaktır.  
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4.2.2 Rezidans Kondominyum ĠliĢkisi 

‘Rezidans’ ile „kondominyum’ iliĢkisinin ne olduğunun araĢtırmasına baĢlamadan 

önce, öncelikle kondominyum teriminin ne olduğunun anlaĢılması faydalı olacaktır. 

Kondominyum sözcüğünün kökeninde yatan anlamları ortaya çıkarmak gerekirse, 

terimin Latince‟den geldiği, com (beraber) ve dominia (aidiyet hakkı) sözcüklerinden 

oluĢarak “ortak aidiyetler” anlamına geldiği söylenebilmektedir. Bir kavram olarak 

kondominyum, bir konut türü olan apartmanın bütünü yerine, apartmanın ünitelerini 

tanımlayan, parçacı bir mülkiyeti ifade etmektedir. 

„Kondominyum‟lar, ilk kez 1968 yılında yasal bir Ģekilde Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nde Chicago eyaletinde John Honcock binası SOM inĢaat Ģirketi 

tarafından inĢa edilmeye baĢlanmıĢtır. 21. yüzyıl günümüz dünyasına gelindiğinde 

ise, ilk ortaya çıktıkları 1950‟li yıllardaki ofis ihtiyacının karĢılanması iĢlevi yerine, 

kalıcı bir konut özelliği kazanmıĢlardır. Bu yönleriyle, kondominyumlar günümüzde 

„rezidans’ olarak da bilinmektedirler (Zengel, Deneri, 2007). 

Kondominyumların, baĢka bir deyiĢle de rezidansların ofis fonksiyonlarının yanı sıra 

konut özelliği kazanmalarının nedeni, beklenenin aksine dünya nüfusundaki artıĢ ve 

bu artıĢa bağlı olarak ortaya çıkmıĢ olan “konut ihtiyacı” değildir. Rezidansların 

dünya üzerinde popülerleĢmesi, bu konut tipinin kullanımının ve rezidanslara olan 

talebin artmasının nedeni özellikle değiĢen dünya düzeninde, küresel ekonomik 

politikaların ve küresel kent olmanın da etkisiyle insanların yaĢam tarzlarının 

değiĢmesi, elit tabakanın tercihlerinin bu yönde Ģekillenmesidir (Zengel, Deneri, 

2007). 

BaĢka bir deyiĢle, baĢlangıçta kullanıcılara ofis olarak sunulan kondominyumlar, 

özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra tüm dünyada küresel ekonomik 

politikaların gün geçtikçe artması, insanların yaĢam tarzlarının ve konut 

anlayıĢlarının değiĢmesi gibi etkiler sonucunda konut olarak da kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

Denilebilir ki, rezidanslara olan talebin en önemli etkenlerinden birisi, rezidanslar 

tarafından sunulan konfor yaratan üstün hizmetlerdir. Bu hizmetlerden en önemlileri, 

baĢka bir deyiĢle standart bir rezidans dairede bulunması gereken hizmetler, temel 

olarak, tam donanımlı mutfak, kablolu televizyon, ütü odası, uydu televizyon, 

internet bağlantısı, kasa, split klima, çamaĢır makinası, sekreterlik, resepsiyon, 
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günlük temizlik hizmetleri, kuru temizleme, alıĢveriĢ servisi ve otopark hizmetleridir 

(Midilli, 2007). 

Bu özellikleriyle aslında bir apartman dairesi gibi konumlanmıĢ olsalar da, 

içlerindeki fonksiyonlar, ve özel hizmetler ile kondominyumların apartman 

dairelerinden hem mimari hem de iĢlevsel açıdan çok farklı oldukları görülmektedir. 

Bunlarla birlikte, ev sahipleri için birçok konforun sunulduğu rezidans projelerinde, 

helikopter pisti, limuzin hizmetleri ile golf sahaları bile konuklara, ev sahiplerine 

sunulabilmektedir. Rezidansta yaĢamın en çekici yanı, bir yandan ev sahibi olup, bir 

yandan da “misafir gibi ağırlanmak” olarak tanımlanabilmektedir. Rezidansların en 

temel iddiası, misafirlerine ya da ev sahiplerine boĢ bir daire kiralamaktan çok bir 

yaĢam tarzı kiralamıĢ olmaktır. 

Rezidansların sundukları konforlu yaĢam koĢullarının yanı sıra, en önemli baĢka bir 

özelliği güvenli olmalarıdır. Rezidanslarda sunulan “hamam, masaj ve spor salonu, 

kuru temizleme, alıĢveriĢ merkezi, güvenlik, yüzme havuzu, spor sahaları, güzellik 

salonu, lobi, daire temizliği” gibi hizmetler insanlardaki emlak kavramını 

değiĢtirmiĢtir (Hürriyet Gazetesi, 14.08.2008). 

ĠĢte sonraki bölümlerde de, bu değiĢen emlak anlayıĢının, belli baĢlı örneklerle 

Dünyadaki ve Türkiye‟deki durumu anlatılacaktır. 

4.2.3 Dünyada Yüksek Yapılar ve Rezidans Kavramı 

“Büyüklük peĢindeki insanlar göğe, Tanrı katına kadar bir kule inĢa etmeye giriĢtiler. 

Tanrı buna karĢılık farklı diller yarattı. Böylece birbirlerini anlamakta aciz kalan 

yapımcılar bu iĢten vazgeçtiler. (Hasol, Yapı, 2007).” 

Kutsal kitapta, Babil kulesi bu Ģekilde anlatılmakta, bu alıntı da insanların 

yüzyıllardır yüksekliğe, yüksekte olmaya karĢı duyduğu tutkuyu dile getirmektedir. 

Ġnsanların yüksekte olmaya, yüksek yapılarda yaĢamaya, Tanrı‟ya yaklaĢmaya karĢı 

duydukları bu özlem, 19. yüzyılda bir anlamda sona ermeye baĢlamıĢtır. 19. 

yüzyılda, dünyada yaĢanan teknolojik geliĢmeler, çeliğin üretilmesi, hidrofor ve 

asansörün icadı ile birlikte havalandırma tekniklerinde yaĢanan geliĢmeler, yüksek 

katlı binaların oluĢmasını hızlandıran önemli etmenler olmuĢtur. 

Teknolojik geliĢmelerin de desteğiyle, yükseklik yarıĢında en büyük ve bu anlamda 

da en yüksek olmak adına 20. yüzyılın ilk yarısında hızlı bir yarıĢ baĢlamıĢtır. Bu 



34 

yarıĢ kendisini Sanayi Devrimi ve teknolojik geliĢmelerden en hızlı ve önemli 

biçimde etkilenmiĢ olan Amerika BirleĢik Devletleri‟nde göstermektedir. Chicago‟da 

baĢlayan bu çekiĢme daha sonra da Manhattan Yarımadası‟na devrolmuĢtur (Begeç, 

2008). 

20. yüzyılın baĢlarında, Amerika‟da 319 metre yükseklik ile dünyanın en yüksek 

binası unvanına sahip olan, William Van Allen tarafından tasarlanmıĢ 77 katlı 

Chrysler Binası, bu unvanını 1931 yılında tamamlanan Empire State (ġekil 4.1) 

binasına devretmiĢtir (Begeç, 2008). 

 

ġekil 4.1: Empire State, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

“1930-1960 yılları arasındaki dönemde de yükseklik yarıĢı, öncesinde olduğu gibi 

yine Chicago ve New York Ģehirlerinde yoğun biçimde sürmüĢtür. Bu dönemde 

yapılan yüksek yapıların çoğunluğunu toplu konutlar ve büro binaları 
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oluĢturmaktadır. Büro fonksiyonlarındaki değiĢim, yeni mekan kullanım düzenlerinin 

geliĢmesi özellikle de serbest büro mekan düzeninin benimsenmesi ile birlikte geniĢ 

mekanlara ihtiyaç duyulmuĢ ve bunun sonucunda da geniĢ açıklıkların geçilmesine 

imkan sağlayan strüktür malzemeleri (yüksek mukavemetli çelik, öngerilmeli 

betonarme) geliĢmiĢtir. Cephe strüktüründe kullanılan malzemelerin de hafifletilmesi 

sağlanmıĢtır (Begeç, 2008).” 

 

ġekil 4.2: Rockefeller Center, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

1931-1947 yılları arasında New York‟ta yapılan Rockefeller Center, Lever Binası ve 

Seagram Binaları bu dönemin en bilinen örnekleri olmuĢtur (ġekil 4.2, 4.3 ,4.4). 

Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru, dünya tarihinin en önemli siyasi 

olaylarından birisi olan Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın yaĢanması ile birlikte ortaya çıkan 

büyük ekonomik kriz sonucunda, dünyadaki bu yükseklik yarıĢı da bir hayli 

yavaĢlamıĢtır. “Bu duraklama döneminde, önceleri “sokaktaki adamın ticari amaçla 

sömürülmesi için yükselen ölüm tanrıları” olduğunu söyleyen ve insan yaĢamını 

tehdit eden iblise benzeten Frank Lloyd Wright, 1956 yılında Chicago‟da göl 

kenarında yer alacak 528 katlı 1 mil (1609 m) yüksekliğinde bir yüksek yapı 

önermiĢtir. Günümüz teknolojisi ile bile yapılması düĢünülmeyen bir yükseklik de 

olan bu yapı, ütopik bir çalıĢma olarak kalmıĢtır.Ancak Wright, aynı yıl yüksek yapı 

yapma hevesinin somut göstergesi olan Price Tower binasını yapmıĢtır (ġekil 4.5). 
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Bu dönemde yüksek yapılarda uygulanan taban, gövde, baĢlık Ģeklindeki biçimlenme 

özelliği tamamen terk edilmiĢ, yerine zeminden çatıya kadar aynı geometrik biçime 

sahip cam-çelikten oluĢan saf biçimler ve tablalı-podyumlu prizma biçimleri 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Prizma mimarisi diye de adlandırılan bu akımda Mies van 

Der Rohe‟nin büyük rolü olmuĢtur” (Begeç, 2008). 

 

ġekil 4.3: Lever, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

 

ġekil 4.4: Seagrams, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 
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ġekil 4.5: Price Tower, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

Amerika‟da baĢlayan bu akım, 1960‟lı yıllardan sonra Avrupa Ģehirlerine de 

yayılmıĢtır. Yükseklik yarıĢına girmeye baĢlayan Avrupa kentlerinde de yüksek 

binalar görülmeye baĢlanmıĢ olup bunlara Barselona‟da Jean Nouvel‟in yaptığı 144 

m‟lik Agbar Binası, Malmö‟de Santiago Calatrava‟nın yaptığı 190 m‟lik Turning 

Torso ve Moskova‟da halen Avrupa‟nın en yüksek yapısı konumundaki 254 m‟lik 

Triumph-Palace yapıları örnek verilebilmektedir (Begeç, 2008). 

20. yüzyıl‟ın sonuna, 21. yüzyılın baĢlarına gelindiğinde ise, dünya üzerindeki temel 

büyük değiĢiklik endüstri çağından bilgi çağına geçilmesi olurken, ofis alanları, 

çalıĢılan yerin yapısı ve konumu radikal bir Ģekilde değiĢim göstermeye baĢlamıĢtır. 

Bu yeni yüksek binalar sadece büro olarak kullanılmanın ötesinde, artık konut olarak 

da tercih edilmeye baĢlanmıĢtır. 

Yükseklik yarıĢında, dünyanın en yüksek yapısı olma özelliğinin 818 metrelik 

yüksekliğe sahip olan Burj Dubai binasında olduğu görülmektedir(ġekil 4.6). 

BaĢlangıçta ofis binası olarak düĢünülen yüksek yapılar artık 21.yy baĢlarında konut 

ve ofis olarak değiĢmekte hatta fonksiyonlar tekrardan oluĢturulmaktadır. Örneğin 

Burj Dubai Binası (818 m) yapım ve geliĢim süreci içinde otel, konut ve ofis 

fonksiyonlarını bünyesinde barındırır duruma gelmiĢtir. 
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ġekil 4.6: Burj Dubai, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

Bu geliĢme de aslında tüm dünyada baĢlangıçta sadece ofis binası olarak düĢünülen 

yüksek binaların, 21. yüzyıl baĢlarında ofis ile birlikte konuta, baĢka bir deyiĢle 

rezidanslara doğru dönüĢtüğünü göstermektedir. Dünyadaki bu dönüĢüm hakkında 

verilen bu bilgilerin ardından bir sonraki bölümde Türkiye‟de yüksek yapıların 

ortaya çıkıĢ süreci, konaklardan rezidanslara olan dönüĢümün nedenleri ve evreleri 

anlatılacak, hem Ġstanbul içi hem de Ġstanbul dıĢındaki öne çıkan rezidans 

örneklerine yer verilecektir. 

4.2.4 Türkiye’de Yüksek Yapılar ve Rezidans Kavramı 

Yüksek yapıların, Avrupa‟daki geliĢmesine eĢ zamanlı olarak ülkemizde de gündeme 

geldiği söylenebilmektedir. Türkiye‟de özellikle 1970‟lerin ortalarına kadar daha 

ihtiyatlı davranılarak 25 katı geçmeyen yapılar yapılmıĢ, 1985 yılından sonra ise 

yüksek yapı yapımında önemli ölçüde bir artıĢ görülmüĢtür. Ülkemizde Ankara‟daki 

Ulus ĠĢ Hanı, Emek ĠĢ Hanı (73 m) ve ĠĢ Bankası Genel Müdürlük Binası (90 m) ilk 

örneklerdir. 1987 yılında Mersin‟de Cengiz BektaĢ tarafından tasarlanan Mertim 

(Mersin Gökdeleni) yapısı uzun yıllar ülkemizde unvanı elinde bulundurmuĢtur. 

20.yy.‟ın sonlarında yarıĢın hızlandığı ülkemizde özellikle Ġstanbul‟da birçok  yüksek 

yapı yapılmıĢtır. Bunlar arasında Sabancı Grubuna ait olan Akbank ikiz Kuleleri 

(158 m), Tekstilkent Plaza 1 (168m), ġiĢli Plaza (177 m) ve halen unvanı elinde 

bulunduran ĠĢ Bankası Kule 1 (181 m) yapıları yarıĢtaki son dönem örneklerdir. 
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de yüksek yapılarda yaĢam öncelikle ofis 

olarak kullanılmak üzere yapılan kuleler ve plazalarda baĢlamıĢtır. Ancak 21. yüzyıla 

gelindiğinde ise, öncelikle ofis olarak kullanılmak üzere inĢa edilen bu yüksek 

yapıların artık konut olarak kullanılmaya baĢlandığı, baĢka bir deyiĢle, Türkiyede 

önemli sayıda rezidansların inĢa edildiği ve bu yapıların toplum tarafından büyük 

rağbet gördüğü görülmektedir. 

Türkiye‟de özellikle 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkan “rezidans”ta yaĢama olan 

ilginin nedenlerinin anlaĢılabilmesi için öncelikle kısaca Türkiye‟deki yaĢam 

alanlarının değiĢimine bakmak yerinde olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin kuruluĢundan önce Osmanlı Devleti‟nde hakim olan bir 

“konakta yaĢam” anlayıĢı vardır. Osmanlı Devleti‟nde hakim olan bu „konakta 

yaĢam‟ anlayıĢı, kabaca 20. yüzyılın baĢında, Osmanlı Devleti‟nin yıkılması ile 

yerini yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti‟nde apartman tipi yaĢama bırakmıĢtır. 

Osmanlı Devleti‟nin yıkılması ile, büyük ölçüde imparatorluk olmanın getirdiği 

alıĢkanlıklardan biri olan konakta yaĢamın da sona ermesi toplumda büyük bir hüzne 

yol açmıĢ, bu hüzün Yakup Kadri‟nin Kiralık Konak romanında olduğu gibi bazı 

edebiyat eserlerinde dahi dile getirilmiĢtir. 

Gerçekten de, “[...] orta ve alt sınıf insanı için evden apartmana geçmek çok acılı bir 

süreçtir. Evden apartmana geçmeyi topluma sınıf atlama olarak kabul ettirmek ise, 

ironik bir durumdur. Plansız yoğunluktaki apartmanlarda oturmak hiçbir alt yapı 

hizmetini doğru dürüst alamamak, insanı insanın kurdu haline getirmek çağımızın 

etik doğrularına yakıĢmayan bir olgudur. Asıl yanlıĢlık, konut sorununu mevcut 

yerleĢme alanlarındaki sağlıklı ölçülere sahip eski binaları yıkıp yerine salt kar amacı 

güden yoğun binalar yapmaktır” (Çeçener, Mimarist, 2003). 

Ancak, Yakup Kadri‟nin 1921 yılında yazmıĢ olduğu „Kiralık Konak‟ romanında 

Naim Efendi‟nin konaktan apartman yaĢamına geçiĢte yaĢadığı hüzün, doğduğu, 

büyüdüğü, her gün biraz daha yıkılıp giden, zili bozulan kapısının artık ağır bir 

tokmakla vurulduğu, gıcırtılarla sarsılarak açıldığı konağı terk ediĢindeki acıklı 

portre, 20. yüzyılın ortalarında, artık apartmanların bir “lüks yaĢam sembolü” kabul 

edildiği Türk toplumunda yerini büyük bir sevince, mutluluğa bırakmıĢ 

görünmektedir. 
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Ġlk baĢlarda konakları ve konaklarda yaĢanılan kısmen izole hayatların terk edip, 

nispeten küçük, kalabalık, apartman dairelerinde baĢlayan yaĢam toplumda bir hüzün 

yaratmıĢ olsa da, 1920‟lerden neredeyse 1950‟lerin sonuna kadar bu sefer de 

konaklar yerine “apartman yaĢamı” bir lüks sembolü olmaya baĢlamıĢtır. 1950‟lere 

kadar lüks yaĢamın bir sembolü olarak görülen apartman hayatı, daha önce edebiyat 

eserlerinde de görüldüğü üzere, dönemin Ģarkılarında dahi dile getirilmiĢtir (Lüküs 

Hayat Ģarkısı, Nazım Hikmet): 

“[...]ġiĢli'de bir apartıman 

yoksa eğer halin yaman 

nikel-kübik mobilyalar, 

duvarda yağlı boyalar 

iki tane otomobil 

biri açık, biri değil 

aĢçı, uĢak, hizmetçiler 

dolu mutfak, dolu kiler 

hanım gider, sen gidersin 

gündüzleri çaydan çaya 

gece olur, davetlisin 

ya dineye ya baloya[...]” 

Öncü de (1999), özellikle 19. yüzyılların sonlarından itibaren apartman yaĢamının 

modernliğin, geliĢmenin ve o dönemlerde çok önemli bir kavram olan BatılılaĢmanın 

sembolü olmasına dikkat çekmektedir. Öncü‟ye göre, 20. yüzyılın ilk yarısında çok 

gözde olan apartmanda yaĢam modası, yüzyılın ikinci yarısına doğru insanların bu 

sefer deniz gören apartmanlara taĢınması sonucunda farklı bir boyuta taĢınmıĢtır. 

Öncü‟ye göre, “19. yüzyılın sonlarından bu yana Ġstanbul‟un üst-orta kesimleri için 

apartman yaĢamı, modernliğin ve BatılılaĢmanın sembolü oldu. Orta sınıfın 

kültürünün vazgeçilmez unsuru olan apartman yaĢamının önemi, 1950‟lerden 

baĢlayarak kırsal kesimden art arda gelen göç dalgaları ile daha da arttı. Kentin 

sosyal ve kültürel coğrafyasında, apartman semtleri ile Ģehri çevreleyen gecekondu 

mahalleleri arasındaki çarpıcı farklar, Ġstanbul‟un seçkin kültürüyle, henüz 

kentlileĢemeyen göçmen nüfusun simgelediği avam / melez / arabesk kültür 

arasındaki uçurumu mekanda somutlaĢtırdı. Apartman semtlerinde yaĢayan üst ve 

orta kesimler arasındaki ekonomik ve sembolik hiyerarĢilerde ise, deniz sahiline 

yakon oturmak önemli kriter haline geldi. 1950‟lere kadar en makbul apartman 
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semtleri olan NiĢantaĢı, ġiĢli gibi mahallelerde oturan üst gelir grupları, 1950‟lerin 

sonlarından baĢlayarak Boğaz sahillerinde apartmanlara taĢınmaya baĢladılar” 

(Öncü, 1999). 

KuĢkusuz Ġstanbul bir imparatorluğun çöküĢünden Cumhuriyet‟in ilanına, 

konaklardaki yaĢamdan apartmanlardaki yaĢama geçiĢ gibi toplumsal, kültürel ve de 

siyasi alanlarda önemli değiĢiklikler yaĢarken bu dönüĢüm sadece ġiĢli, NiĢantaĢı 

gibi semtlerde görünmemektedir. Öyle ki bu durum, “[...] Ġstanbul 19. yüzyılın 

ortalarından itibaren, kapitalist toprak rejiminin ve yeni konfor taleplerinin bir 

sonucu olarak, Galata da apartmanlaĢmayla tanıĢtı. Kendi apartman tipolojilerini 

yarattı. ApartmanlaĢma kervanına Ankara 1920‟lerde katıldı. Orta boy Türkiye 

kentleri onu 1950‟lerde kaçınılmaz bir yapı diye benimsemeye koyuldular. 1970‟ler 

kapanırken köyler bile apartmanlaĢmaya baĢlamıĢtı. 2000‟ler Türkiye‟si apartmana 

alternatif burjuva konut tiplerini yeni yeni arıyor ve deniyor” (Arredamento, 2007) 

Ģeklinde ifade edilebilmektedir. 

Apartmanların bu yükseliĢinin ardından ise, özellikle 1980‟lerden sonra renkli 

televizyona geçiĢ ile birlikte reklam sektörünün oldukça geliĢmesi sonucu özellikle 

bazı kesimler için “yükselen yaĢam standartları” televizyonlarda da provoke edilmiĢ, 

özel televizyon kanallarının yayına baĢlaması ve magazin basınındaki patlamalar 

sonucunda, insanlar için steril sosyal mekanlarda, daha homojen ve “elit” bir yaĢam 

önerileri getirilmeye baĢlanmıĢtır. Bu Ģekilde ortaya çıkan “ideal ev” anlayıĢı 

apartman yaĢamının sağlıksız olduğunun üzerinde durmuĢ, insanlara Ģehir dıĢında 

Ģehrin kalabalığından, trafiğinden, gürültüsünden uzak, temiz hava, temiz su, spor 

merkezlerinin olduğu, çocukların doğada hayvanlarla parklarda oynayarak 

yetiĢtirilebileceği mekan önerileri sunulmuĢtur. Bu dönemde Ģehir dıĢında, doğaya 

yakın sitelerin önem kazandığı görülmektedir (Öncü, 1999). 

Apartmanda yaĢamdan sonra Türkiye‟de 20. yüzyılın sonlarında stüdyo daireler 

önem kazanmıĢ, bu tip dairelerde yaĢamak zengin, lüks yaĢamın sembolleri olarak 

kabul edilmeye baĢlanmıĢtır. 

21. yüzyılın baĢında ise, insanlar stüdyolara sığamamaya baĢlamıĢ, sonrasında konfor 

ve güvenliğin sembolü olan Ģehir dıĢındaki siteleri tercih etmiĢlerdir. Ġnsanlar 

sonrasında aynı konfor ve güvenliği Ģehir içinde de arayınca, yüksek yapılarda, 
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özellikle konforlu yaĢamın sembolü olan rezidanslarda yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Bu 

örneklerin ilki Ġstanbulda 1993 yılın‟da inĢa edilmiĢ olan Akmerkez Rezidanstır.  

Ancak Ģehir dıĢında ya da stüdyo dairelerde aradığını bulamayan üst gelir grubu, 20. 

yüzyılın sonlarında Ģehir dıĢında sahip olduğu konforu, elit ve steril yaĢamı Ģehir 

içine taĢımak istemiĢtir. Bu amaçla Ģehir içinde yüksek yapılar baĢgöstermeye 

baĢlamıĢtır. Yüksek yapıların ortaya çıkmasının en büyük nedenlerinden birisi 

yüksek yapıların güç, iktidar ve paranın simgesi olmasıdır. Yüksek yapılar, 

“ekonomik güçlerin mantıksal bir sonucu olarak” adlandırılabilirler (Ciravoğlu, 

2007). “Sınırların giderek bulanıklaĢtığı ve bireyselliğin vazgeçilmezleĢtiği, 

yalnızlığın içkinleĢtiği 21. yüzyıl yaĢamı, insanoğlunu yalnızlıkla paylaĢım arasında 

bir denge arayıĢına sürüklemiĢ ve bu arayıĢ kendini her ölçekte barınma kültürünü 

sorgulamaya yöneltmiĢtir” (Gülmez, 2007) 

Ġnsanların rezidanslara olan bu yoğun talebi ile birlikte Türkiye‟de öncelikle 

Ġstanbul‟da baĢlayıp sonra Anadolu‟ya da yayılan bir rezidans patlaması 

yaĢanmaktadır. 

Eren‟e göre, “Türkiye‟deki yüksek binaların ilk örnekleri 1950‟lerde görülmüĢ ve bu 

bina tipine yönlenen talep 1980‟lerin ikinci yarısında oldukça artmıĢ, ancak 

gerçekleĢtirilen isabetsiz örneklerle birlikte özellikle kontrol konuları tartıĢma 

konusu olmuĢtur. 2000‟li yıllarda yeniden ivme kazanan yüksek binalar, çok sayıda 

karmaĢık problemler içeren, yüksek teknoloji gerektiren, tasarlanması önemli bilgi ve 

deneyim birikimi gerektiren bina tipleridir” (Eren, 2007). 

Yüksek binaların birçok yararlarının olduğu kabul edilmektedir. Eren, yüksek binalar 

ile ilgili olarak yararlı görülen nesnel ve öznel etkenleri Ģu Ģekilde sıralamaktadır 

(Eren, 2007). 

Yüksek yapılar ile ilgili yararlı görülen nesnel etkenler Ģu Ģekilde 

sıralanabilmektedir: 

 Büyük programlı binalara olanak sağlaması, 

 Sınırlı arsalarda yoğun kullanım sağlaması, 

 Manzara ve gün ıĢığının daha az engellenmesi (geniĢ perspektifler 

sağlaması), 

 YeĢile ve peyzaja imkan sağlaması, 
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 Faaliyetler ve bunları yapan kuruluĢlar arasındaki iliĢkilerin kısa mesafelerde 

oluĢumu, 

 Farklı iĢlevler içerebilmeleri, 

 UlaĢım ve otopark problemlerinin daha iyi çözülmesi, 

 UlaĢtırma ve taĢımanın düĢey çözümü ile insan enerjisinin ve zamanının çok 

az harcanması. 

Yüksek yapılar ile ilgili yararlı görülen öznel etkenler ise Ģu Ģekilde 

sıralanabilmektedir: 

 Reklam ve prestij unsuru olmaları, 

 Kentin geleceğe yönelik imajının belirlenmesi, 

 Kentin monotonluğunu gidermeleri (odak noktaları, ilgi çekici etkiler ve 

sembolik değerler yaratmaları), 

 Kent siluetine olumlu etkileri, 

 Kente karakter kazandırma, 

 Gece ve gündüz kullanım devamlılığı (Karma - GeliĢtirme) (Eren, 2007). 

Peki Türkiye‟de 21. yüzyılın baĢlarında konak, apartman, stüdyo daire trendlerinden 

sonra, rezidanslarda yaĢama olan ilginin asıl temel nedeni nedir? 

Türkiye‟de ortaya yoğun bir biçimde çıkmaya baĢlayan rezidans projelerinin bu denli 

hızlı ve yoğun yayılmasının en önemli nedeninin 1980‟li yıllarla birlikte en baĢtan 

yeniden yapılandırılan dünya ekonomisini yakalamak isterken uygulamaya aldığı 

ekonomik politikalar olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Bu değiĢen ekonomik düzende, varlıkların bir kesim için önemli ölçüde artması bir 

kesim için de yine aynı derecede azalması kentsel yerleĢimde, Ģehir planlarında da 

farklılıklara yol açmıĢtır. ĠĢte 21. yüzyıl baĢlarında ortaya çıkan rezidanslar da bu 

kentsel dönüĢümün bir parçası olarak, ekonomik değiĢiklikler sonucu varlıklarını 

arttıran kesmin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarını karĢılamak üzere sunulan hizmetlerden 

birisidir. 

Rezidanslar, aynı zamanda, küresel dünyanın teĢvik ettiği tüketim toplumunun en 

önemli unsurlarından alıĢveriĢ merkezleri, sağlık ve güzellik tesisleri ile spor 

merkezleri ile de ayrılmaz bir bağ kurmaktadırlar. 
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Bununla birlikte, rezidanslar 1980 sonrası Türkiye‟sinde önemli bir konut tercihi 

olarak öne çıkmanın ötesinde, kentin ana arterler üzerine konumlanıp Ģehir planlarını 

da etkilemektedirler (Aksoylar, 2006). 

KüreselleĢme tarafından beslenen bu yaĢam tarzı, küreselleĢmenin en büyük 

destekçisi ve öğelerinden olan “medya” tarafından da önemli ölçüde 

desteklenmektedir: “Hakim söylemlerde medyanın rolü düĢünülürse, son yıllarda ana 

haber bültenlerinin emlak sektörünü anlatan haberlere geniĢ yer ayırmasının bir 

rastlantı olmadığı görülebilir. Havuzları, büyük salonları, pırıltılı ve jakuzili 

banyolarıyla villalar, rezidanslar artık reklam ve dizilerde de bolca sergilenmektedir 

[...]”(BaĢ, 2006). 

Deneri‟ye göre (2007), “[...]Artan arazi fiyatları, teknolojik olanaklar, kent 

merkezindeki yoğun nüfus artıĢı, yüksek gelir grubunun belli bir yaĢam tarzını satın 

alma isteği, ev ve kent fonksiyonları arasındaki ulaĢım zorluğu, kent merkezinin 

yoğun ve sıkıĢık görüntüsünden sıyrılarak yükselme isteği, iĢ yaĢantısının dıĢında 

kalan boĢ zaman vakitlerinin kısıtlı olması buna bağlı olarak insanların ihtiyaç 

duydukları fonksiyonları kısa ve kolay yolla ulaĢma isteği, konutta yeni 

biçimlenmelerin doğmasına neden olmaktadır. Bu biçimlenmeleri yansıtan en güzel 

yapı tipi örneklerinden biri de son yıllarda adından oldukça söz ettiren 

kondominyumlardır. Yükselen konut yapıları olarak [incelenen] kondominyumların 

temel özelliklerinden biri; barınma ihtiyacını temel esas alarak, kullanıcıya bina 

içinde ihtiyaç duyduğu birçok fonksiyonla hizmet etme olanağı sağlamasıdır. 

Kullanıcı tiplerine ve bulunduğu mekâna göre fonksiyon çeĢitliliği de değiĢen 

kondominyumlar yapı içinde bulunmayan bireylere de hitap edebilmektedir” (Deneri, 

2007). 

BaĢka bir görüĢe göre de Türkiye‟de rezidanslara olan bu talebin nedenlerinden en 

önemlilerinden birisinin kuĢkusuz değiĢen toplum yapısı ve yaĢam koĢulları 

olduğunu söylemek gerekmektedir. Dünya üzerindeki küreselleĢme akımı Türkiye‟de 

de etkisini göstermiĢ, yaĢam koĢulları ağırlaĢmıĢ, zorlu ekonomik koĢullarda 

rekabetin de artmasıyla çalıĢma saatleri önemli ölçüde artmıĢtır. ÇalıĢma saatlerinin 

artması sonucu, iĢyerlerinde ister istemez çok vakit geçirmek olan kesim, iĢten 

geldikten sonra kalan vaktini ev temizliği, tadilat gibi iĢlerle geçirmek 

istemediğinden, bu tarz hizmetlerin hepsini bir paket olarak sunan rezidanslara olan 

talebin arttığı söylenebilecektir. Rezidanslara olan talebin artmasını sağlayan bu 
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faktörler, aslında en baĢta, ilk apartmanların ortaya çıktıkları dönemde, insanların 

apartmanlarda yaĢamak istemelerinin de nedeni olmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle, 

küreselleĢme sonrası ortaya çıkan ekonomik güçlükler ve rekabet ortamı sonucunda, 

hızlı ve zor yaĢam koĢullarının evde geçirilen zamanı azaltması ile konforlu evlere 

olan talep artmıĢ, böylelikle de rezidanslar ve rezidans projeleri gittikçe önem 

kazanmaya baĢlamıĢtır (Midilli, 2007). 

Yapılan bir araĢtırma, rezidanslarda yaĢayanların çoğunun üst gelir grubuna dahil, 

uzmanlık gerektiren bir meslek ve çocuk sahibi, genellikle de 30 yaĢ üstünde 

olduklarını göstermektedir. Ġstanbul‟da bulunan toplam nüfusun yüzde 22‟sine denk 

gelen üst gelir grublarının bir bölümünün de rezidanslarda yaĢamayı tercih etmesi, 

rezidanslarda ikamet eden insan profilinin özelliklerini ortaya koymaktadır (Zengel, 

Deneri, 2007). 

Ġstanbul‟un önemli rezidanslarından birisi olan Polat Tower kataloğunda yer alan 

ifadeler, rezidanslarda yaĢamayı tercih edecek insan profilinin önemli bir tasviri 

olmaktadır: 

“Aktif bir kiĢiliksiniz.... Belki bir doktor, avukat ya da yönetici. Belki Ġstanbul‟da 

yaĢıyorsunuz ya da bir ayağınız daima Ġstanbul‟da... Binbir zamanı aynı anda 

yaĢayan bu heyecanlar kentinde yaĢam çok hızlı akıyor, detaylara vaktiniz yok... 

ĠĢinizin yanında hobileriniz de var; sanatla sporla uğraĢıyorsunuz... Golfe gitmek, 

resim dersi almak istiyorsunuz; Ġstanbul‟da zaman yetmiyor” (Elit Residence, 2005). 

Ancak, Türkiye‟de rezidansların ortaya çıkıĢı, özellikle küreselleĢmenin bir getirisi 

olarak görünüp, küreselleĢme ve onun mekanizmaları gibi açık bir Ģekilde 

eleĢtirilmektedir: 

“Kullanıcıları için adeta bir kartvizit haline gelen, sembolik sermayenin taĢıyıcısı 

olan bu konutlar, lüks konut yerleĢmelerinin bir alt açılımı olarak güvenliğe, kontrole 

ve her Ģeyin tasarlan-mıĢ-düĢünülmüĢ olmasına vurgu yapmadan da duramamaktadır. 

Genç profesyoneller olarak adlandırılan 30′lu yaĢlarında, tercihen yurtdıĢında eğitim 

görmüĢ, zamanı değerli(!), kalite ve üst düzey hizmetten ödün vermeyen ama kentten 

uzaklaĢmadan konforu yaĢamak isteyen kesimin kariyer grafiğinde yükselen ölçü 

temsil eden rezidanslar, paradan para kazanan yeni zengin kesimin de sevdiği 

yatırımlardan biri haline gelmiĢtir” (Aksoylar, 2006). 
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Peki rezidansların bir konut projesi olarak içinde bulunduğumuz yüzyılda yükseliĢe 

geçmesine neden olan bu sembolik sermaye kavramı ne anlama gelmektedir? 

Sembolik sermaye, Fransız toplumbilimci Pierre Bourdieu‟ye ait bir kavram olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bourdieu‟nün bu teriminin anlaĢılması için öncelikle sermaye 

teriminin anlaĢılması gerekmektedir. Bourdieu‟ye göre, sermaye sadece ekonomik 

anlamda ele alınacak bir kavram değildir. Ekonomik olmayan sermaye çeĢitleri de 

vardır ve bunlar da bir çeĢit birikim ve aynı zamanda güç pratikleridir. 

Bu anlayıĢa göre, sermaye genel olarak bireyin topluma katılımını ve toplum içindeki 

özel kazançlara ulaĢmasını mümkün kılan bir kaynaktır. Sembolik sermaye ise, 

insanların sermaye olarak algılamadığı ancak kiĢinin toplumsal alana katılımı, bunun 

sağladığı avantajları, bunun için devam ettirmek zorunda olduğu rekabet duygusunu 

içerir. Bu rekabet duygusu içinde bu sermayeye sahip olmayan kesim de hiyerarĢik 

olarak en alta itilir. Bir kiĢinin zenginliği de bununla belirlenir. 

Rezidanslar da küresel kent olgusu içerisinde, sembolik sermayaye sahip, rekabet 

duygusu ve hiyerarĢik düzende en yüksekte olma isteği içinde olan insanın tercih 

ettiği, satın aldığı bir yaĢam yeri olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

ġekil 4.7: Akmerkez, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 
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4.2.4.1 Türkiye‟deki Önemli Rezidanslar 

Ġstanbul‟da rezidanslar, ya da baĢka bir deyiĢle “yüksek binalardaki lüks apartman 

daireleri” ilk defa 1993 yılında görünmeye baĢlanmıĢtır. Ġstanbul‟daki rezidansların 

ilk örnekleri Etiler‟deki Akmerkez (ġekil 4.7), BJK Plaza, Polat Plaza, BeĢiktaĢ‟taki 

Selenium Rezidans ve Metrocity, ġiĢli‟deki Elit Rezidans olmuĢtur (YoldaĢ, 2008). 

Çizelge 4.1: Türkiye‟nin ilk rezidansları, lokasyonları, toplam inĢaat alanları, daire 

sayıları 

Türkiye‟nin Ġlk Rezidansları 

 

Proje 

 

Lokasyon 

 

Toplam 

ĠnĢaat Alanı 

(m²) 

 

Daire 

Sayısı 

 

 

Rezidans 

Alanı (m²) 

Akmerkez 

Rezidans 

Etiler  244.000 73 23.000 

Metrocity 

Rezidans 

Levent 204.000 196 46.700 

Polat 

Rezidans 

Fulya 72.000 400 41.000 

BJK 

Plaza 

BeĢiktaĢ 20.000 88 6.160 

Elit 

Plaza 

ġiĢli 32.152 60 18.000 

Selenium 

Rezidans 

Fulya 22.000 71 15.000 

Ritz 

Carlton 

Taksim 110.285 112 19.974 

Taksim 

Rezidans 

Taksim - 59 19.000 

Kanyon Levent 248.332 158 21.500 
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Öncelikle Ġstanbul‟da, özellikle de Avrupa yakasında görülmeye baĢlayan rezidans 

projeleri, son yıllarda oldukça ivme kazanmıĢ, Anadolu yakasına, hatta Anadolu‟daki 

Ġstanbul dıĢındaki Ģehirlere de önemli ölçüde yansımıĢtır. Bir sonraki bölümde 21. 

yüzyıl Türkiye‟sinde, Ġstanbul ve Ġstanbul Levent Maslak aksı üzerindeki yer alan 

önemli rezidans projelerine yer verilecektir. 

4.2.4.1.1 Ġstanbul’daki Önemli Rezidanslar 

Palladium Residence 

Kozken ĠnĢaat ve Turizm tarafından Kozyatağında inĢa edilen Palladium Residence, 

27 kattan ve farklı tipte 94 adet daireden oluĢmaktadır. Proje, Kozyatağı TEM ve E5 

kavĢağının birleĢtiği noktada yer almaktadır. Palladium AlıĢveriĢ Merkezi projesinin 

yanında yer alan projenin otopark alanları, güvenlik nedeni ile alıĢveriĢ merkezinden 

ayrı tutulmuĢtur. 

Toplam beĢ farklı daire tipinin sunulduğu projede yer alan dairelerin büyüklüğü 132 

ile 383 metrekare arasında değiĢmektedir. Proje yerleĢimi itibari ile bir taraftan 

Sarayburnu-Çamlıca, bir taraftan ise Marmara Denizi-Adaları görülmektedir. 

Daire iç mekan donanımlarının beyaz eĢyalı teslim edilmesi planlanmakta, ayrıca 

daire sakinlerine daire içi parke, seramik, kapı ve duvar renklerini seçme imkanı 

sağlanmaktadır. Daire fiyatları, metrekare bazında 2 bin 600 ile 2 bin 850 dolar 

arasında yer almaktadır. 

Uphill Court AtaĢehir 

Batı AtaĢehir‟de yer alan Uphill Court, Ġstanbul‟da Varyap VarlıbaĢlar ve Teknik 

Yapı ortak giriĢimi tarafından inĢa edilen Uphill Kuleleri; Batı AtaĢehir'in en yüksek 

noktasında, yerden 80 metre yükseklikteki bir köprü ile birbirine bağlanan 31 katlı 

iki rezidens kulesinden oluĢmaktadır. 

Uphill Towers Residence isimli kuleler; 8 adet 1+1, 262 adet 2+1, 42 adet 3+1, 2 

adet dubleks 4+1 (loft), 4 adet 5+1 (penthouse) olmak üzere toplam 318 daireden 

oluĢmaktadır. Dairelerin  sahip olacağı yapının programında; toplantı salonları, 

restoran ve kafeler, sanat galerisi, SPA merkezi, Hobby Box ve helikopter pisti 

fonksiyonları bulunmaktadır. Bununla birlikte kent yaĢantısı için bir çekim noktası 

olmaktan uzak durarak, kentsel ihtiyaçları karĢılama noktasında kullanıcıya ulaĢım 
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kolaylıkları sağlamaktadır. Konut kullanıcılarına çeĢitli alternatifler sunarak, kiĢisel 

ihtiyaçlarını en uygun konut tipini seçmelerine olanak tanımaktadır. 

Farklı mimarisi, yeĢil alanları, golf vuruĢ alanı, altı adet olimpik havuzu, çocuk 

havuzu, yürüyüĢ parkuru, çocuk parkı, kreĢ, tenis ve basketbol sahaları, helikopter 

pisti ile Uphill Court, yetiĢkinler, çocuklar ve bedensel engelliler için bir yaĢam 

alanı. Uphill Court da ayrıca, limuzin servisi, yüzme havuzu, fitness center, çamaĢır 

yıkama servisi, temizlik görevlileri ve oto yıkama hizmetleri gibi birçok sosyal 

donatı yer almaktadır (Deneri, 2007). 

Sky Residence-Regnum 

Sky Residence Regnum, Öztürk Grup‟un projelerinden birisidir. Proje Ġstanbul‟un 

önemli caddelerinden birisi olan Bağdat Caddesi‟ne yakın olması ile önem 

kazanmaktadır. Bağdat Caddesi‟ne yürüme mesafesinde olan Sky Residence 

Caddebostan Hamam Sokak‟ta yer almaktadır.  

Sky Residence, 22 kattan oluĢan tek bir bloktan meydana gelmektedir. Projede 

toplam 43 daire yer almaktadır. Ayrıca 13. kattan itibaren Marmara ve Adalar 

manzarası dairelerde dikkat çekmektedir. Sky Residence‟ın içinde, tenis kortu, 

fitness salonu, masaj ve toplantı salonu, çocuk oyun parkı yer almaktadır. 

Projede yer alan tüm daireler 4+1 Ģeklinde olup, dairelerin metrekare büyüklüğü net 

149 metrekaredir. Projede yer alan dairelerin fiyatları, alt kattan üst kata çıktıkça 

artmaktadır. Daire fiyatları brüt metrekarede 3 bin 450 dolardan baĢlayarak, 4 bin150 

dolara kadar çıkmaktadır. 

Kempinski Residences Astoria 

Yüksek Mimar Ali Bahadır Erdin tarafından projeleri çizilen ve Kempinski ve AstaĢ 

A.ġ. grupları tarafından inĢa edilen Kempinski Residences Astoria; Marmara Denizi, 

Adalar, Sarayburnu ve Boğaz manzarası ile Ģehrin her iki yakasına da  yakın 

konumda yer almaktadır. 

5 katlı alıĢveris merkezi, 1000 araçlık otoparkı, eğlence bölümü, wellness & fitness 

center ve 160 rezidanstan oluĢan 27 katlı 2 kulesi ile Kempinski Residences Astoria; 

tüm Ġstanbul silluetine hâkim 120.000 m²‟lik alan içerisinde yer almaktadır. ÇeĢitli 

sunum biçimleri ile kullanıcının gereksinmelerini karĢılayan konfor ve rahatlık 

olgusu ile ona hitap konut planlarında; sürdürülebilirlik kriterlerinin göz önünde 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/kempinski-residences-astoria/
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tutulmaması negatif bir etki olarak algılanmalıdır. YapılıĢ amacı olarak kente dönük 

bir özellik taĢıyan yapının, tasarım açısından konuta getirdigi yorum; konut 

kullanıcısının, hızlı kent yaĢantısında gündelik ihtiyaçlarını karĢılama safhasında, 

yeterli fonksiyonları bünyesinde bulundurabilmesi Ģeklinde olmaktadır. Bir prestij 

mekanı olarak kendini sergilemekte, son zamanlarda popüler mekan sıfatıyla ortaya 

çıkan rezidans yapılaĢmalarının devamı niteliğinde olmakta ve konut bağlamında 

özgün mekan oluĢumlarına kapı açmaktadır (Deneri, 2007) (ġekil 4. 8). 

 

ġekil 4.8: Astoria Kempinski Residence 

Selenium Twins 

Fulya‟da 41 dönümlük arazi üzerinde inĢa edilen Selenium Twins Projesi, AĢçıoğlu 

ĠnĢaat tarafından yapılmaktadır. Yapı programı içinde; hastane, ofis, konut, sosyal 

tesisler, restoran, teras bar fonksiyonları bulunmaktadır. Proje kapsamında; sosyal 

tesislere ( yüzme havuzu, tenis kortu, restoran ve teras bar) ait bir bina, 15.000 m²‟lik 

alan kaplayan hastane binası, 8.000 m²‟lik alan kaplayan ofis binası, 25 katlı toplam 

215 daireden oluĢan 2 rezidans bloğu bulunmaktadır. Kullanıcıya her türlü hizmetin 

sunuldugu konut planlamalarında, 5. Kattan itibaren tüm dairelerin deniz görmesi 

sağlanmaktadır. Kentsel planlama kriterleri göz önünde tutularak planlanan 

tasarımda; yakın çevrede yer almayan fonksiyonlar kullanıcının hizmetine sunularak, 

bireylerin kent ile olan iletiĢimi sağlıklı bir platforma oturtulmaktadır. Bu noktada 

kentsel ihtiyaçlar bağlamında yakın çevresine de hizmet verebilmekte ve bir çekim 

noktası haline gelebilmektedir. Diğer yandan yükselen yapı özelliginde olan formu, 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/selenium-twins/
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cephesel biçimleniĢ bakımından konut mekânlarına suni bir hava kazandırmakta ve 

sürdürülebilirlik kavramlarına uygunluk göstermemektedir (Deneri, 2007). 

Selenium Panorama  

AĢçıoğlu ĠnĢaat`ın Gayrettepe`de yer alan Selenium Panorama Projesi 3,5 dönümlük 

arazi üzerine 23 katlı tek rezidans bloğu Ģeklinde inĢa edilmektedir. Projenin ön 

cephesi boydan boya cam olarak tasarlanmıĢtır. Projede, 82 daire yer almakta, 

projede yer alan dairelerin büyüklükleri 80 ile 476 metrekare arasında değiĢmektedir. 

(2+1) 158 metrekare ve (4+1) 476 metrekare Penthouse dubleks dairelerin fiyatı 790 

bin ila 5 milyon dolar arasında değiĢmektedir.  

Selenium City 

 AĢçıoğlu ĠnĢaat`ın Etiler`de 11 dönüm arazi üzerine inĢa ettiği Selenium City, 6 

blokta 68 daireden oluĢmaktadır. Projede, yer alan dairelerin büyüklükleri 169 

metrekareden baĢlayıp 276 metrekareye kadar çıkmaktadır. Projede Fiyatlar 1 milyon 

700 bin ila 2 milyon 760 bin lira arasında değiĢmektedir (ġekil 4. 9-10-11). 

 

ġekil 4.9: Selenium, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/selenium-panorama/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/gayrettepe/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/selenium-city/
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ġekil 4.10: Selenium, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

 

ġekil 4.11: Selenium, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

4.2.4.1.2 Ġstanbul Levent Maslak Aksındaki Önemli Rezidanslar 

4.2.4.1.2.1 Metrocity (2003) 

Yapının Mimarları Doğan Tekeli ve Sami Sisa‟dır. Metrocity  Ġstanbul‟da Büyükdere 

Caddesi‟nin Zincirlikuyu kesimindeki dar ve uzun arsada konumlanmaktadır (ġekil 

4.12). 
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ġekil 4.12: Metrocity Konumu 

Ana ulaĢım yollarıyla kent ile olan bağlantısı sağlanan yapı; kentin ilk çok iĢlevli 

yapılarından biridir. Programında alıĢveriĢ, ofis, konut, kapalı otopark birimlerini 

bulunduran tasarım, 3 kule olarak yükselmektedir. Yatayda 4 katlı alıĢveriĢ merkezi 

üzerinde bulunan kulelerin 2‟si konut, 1 tanesi ise ofis birimi olarak 

planlanmıĢtır.Ofis ve konut mekânları tek tip olup, mekân alternatifleri 

bulunmamaktadır. Bu yönüyle çeĢitli kullanıcı tiplerine hitap edememekte ve 

insanların konuttan beklentilerini tam anlamıyla karĢılayamamaktadır. Büyükdere 

Caddesinden ve Levent metro istasyonundan giriĢleri bulunan 4 katlı alıĢveriĢ 

merkezine, otopark ve asansörlerle ulaĢım sağlanmaktadır. AlıĢveriĢ merkezi arsa 

ölçülerinin gereği uzunlamasına bir “mall” olarak düzenlenmiĢ, iki noktada farklı 

boyutlarda ilgi odağı olacak mekân kurguları yapılmıĢtır(Karabey, 2003). 

Konut ve ofis mekânları  plana atılmıĢ olsa da alıĢveriĢ merkezi, kent ile kurduğu 

iletiĢim ve konumlandığı yer bağlamında, bulunduğu bölgeye kattığı canlılık pozitif 

bir geliĢim olarak değerlendirilebilir. Metrocity alıĢveriĢ merkezinin planlamada 

yapıya kattığı mekansal zenginlik, konut ve ofis mekanlarında 

gözükmemektedir.Yapının formu araziye uyumu  aĢamasında gösterilen özen ve 

alıĢveriĢ merkezinin planlamasındaki yansımaları, binanın mekânsal akıĢların birbiri 

ile bağlantısı noktasında gösterilmemektedir. Lüks yaĢam tarzını yansıtan bu yapı 

tipinin örneği olan tasarım; uygulandığı tarih itibariyle birçok eksikliği de 

bünyesinde barındırmaktadır.  



54 

Metrocity Projesi'nde 85 bin m² otopark, 52 bin m²  alıĢveriĢ merkezi, 16.500 m²  ofis 

kulesi 46 bin 500 m²  tek tip konut alanıyla 196 daire ve 10 bin m²'lik sosyal tesis ve 

spor alanları yer almaktadır (ġekil 4.13, ġekil 4.14, ġekil 4.15-16). 

 

ġekil 4.13: Konut bloğu, tip kat planı (Karabey, 2003, s.80) 

 

ġekil 4.14: Metrocity arazisinin enine kesiti (Karabey, 2003, s.80) 

 

ġekil 4.15: Metrocity vaziyet planı (Karabey, 2003, s.80) 
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ġekil 4.16: Metrocity, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

4.2.4.1.2.2 Kanyon Plaza (2006) 

Ġstanbul‟un iĢ merkezinde konumlanan yapı; bünyesinde kültür, sanat, eğlence ve 

sosyal ortamı kullanıcılarına yaĢatırken aynı zamanda yeĢil alanları yapı 

kapsamınada bulundurmaktadır. Arup Mühendislik, Jerde Partnership International 

Inc. ve Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan, ve inĢa edilen yapı; Levent‟in 

merkezinde  yer almaktadır. Kanyon Evleri; TEM ve E 5 karayolu ile Boğaziçi ve 

FSM köprülerine ve metroya doğrudan bağlanarak kullanıcıya kentin her noktasına 

kolay ulaĢabilme olanağı sunmaktadır (ġekil 4.17). 

 

ġekil 4.17: Kanyon Plaza Konumu 
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Kanyon Plaza 250 bin m²‟lik alan üzerinde inĢa edilmiĢtir.Yapının programında;  ofis 

( 26.000 m²„lik ofis alanı barındıran 25 kat), konut, alıĢveris merkezi (37.500 m²  

alan üzerinde, 4 katlı olup, 9 sinema salonu, restoranları, kafeleri, ve barları 

içermektedir.), fitnesscenter, açık ve kapalı yüzme havuzu, market (170 mağazalık) 

fonksiyonları bulunmaktadır. Konut bloğu içinde 179 daireyi bulunduran Kanyon 

Evleri; 80-380 m²  arasında değiĢen alanlarda, stüdyo, bahçeli, balkonlu, teraslı, 

dubleks tip alternatiflerini kullanıcıya sunmaktadır. Her kullanıcıya hitap eden 

tasarım zenginliği mekânsal anlamda çeĢitliliği sağlarken, yeĢili içine alan planlama 

anlayıĢı ile kullanıcıya  yüksek binalar içinde doğayı yaĢama Ģansını vermekte ve 

gökdelen mimarisinin negatif etkilerinden bireyleri korumaya çalıĢmaktadır. (ġekil 

4.18). 

 

ġekil 4.18: Kanyon Plaza Plan Tip Örnekleri Kaynak: TaĢ Yapı Ofis,2007 

 

ġekil 4.19: Kanyon Plaza Enine Kesit,i Kaynak: TaĢ Yapı Ofis,2007 
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ġekil 4.20: Kanyon Evleri Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

AlıĢveriĢ merkezinin tasarım anlayıĢı içinde konut fonksiyonları ile bütünlük 

sağlayabilen yapı, bir çekim noktası haline gelebilmekte ve bu yönüyle kent 

yaĢamına katkıda bulunabilmektedir. Aynı zamanda siluet olarak da kenti 

etkilemekte ve kent planlaması ile iç içe geçmiĢ bir tasarım anlayıĢının bütün pozitif 

etkilerini sunduğu ulaĢım kolaylıkları ile kullanıcıya yansıtabilmektedir. 

Bununla birlikte çevreye uyum ve depreme dayanım noktasında uluslar arası deprem 

yönetmelikleri dikkate alınarak inĢa edilen yapı strüktüründe, ileri yapım 

teknolojileri kullanılmaktadır. Yüksek katlı lüks yapı tipinin yerleĢik düzen içinde 

yaĢama standartlarını, özgün formu ve mekânsal zenginliği ile karĢılayabilen yapı; 

son zamanlarda yapılan en baĢarılı projeler arasında yer almakta ve kentin hızlı 

yaĢantısı içinde kullanıcıya fonksiyonel zenginligi ve konut çeĢitliligi ile hitap 

edebilmektedir. Gökdelen mimarisinin konut kapsamındaki en büyük sorunlarından 

biri haline gelen sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir tasarım anlayıĢı içinde 

yapılması ise yapının en büyük avantajlarından birini teĢkil etmektedir. Tek bir 

fonksiyon üzerinde yoğunlaĢılmadan, her bir iĢlevin teker teker ele alındığı, 

mekansal zenginliklerin akıĢ Ģeması içinde doğru yerlerde konumlandığı tasarım 

içinde; kendine özgü konsept fikirlerin oluĢturulması projeyi çekici kılan diğer 

etkenler arasında yer almaktadır (ġekil 4.19, ġekil 4.20,21,22,23). 
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ġekil 4.21: Kanyon, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

 

ġekil 4.22: Kanyon, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

 

ġekil 4.23: Kanyon, Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 

4.2.4.1.2.3 Levent Loft (2008) 

2008 yılına ait bir proje olan Levent Loft, ofis binası olarak kullanılmıĢ daha sonra 

loft konsepti ile Tabanlıoğlu mimarlık tarafından residans olarak tekrardan 

tasarlanmıĢtır (ġekil 4.24). 
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ġekil 4.24: Levent Loft Konumu 

10 konut katı, 1 ofis katı olmak üzere 11 katlı 68 m² ile 182 m² arası değiĢen planlar; 

30.000 m² inĢaat alanı, konut birimlerine ek olarak giriĢ lobisi,, kiralık ofisler, 

toplantı odaları, restaurant, spor salonu, spa, yüzme havuzu, masaj odaları, kuaför, 

japon bahçesi, genel güvenlik-havalandırma-temizlik sistemleri, yeraltı otoparkı ve 

her konut birimi için özel depo alanları gibi fonksiyonlar içermektedir (ġekil 

4.25).144 konut sayısı ve genel yapısı itibari ile kullanıcılarına 21 değiĢik seçenekte 

daire tipi sunmaktadır. 

 

ġekil 4.25: Levent Loft Perspektif , Kaynak: http://www.leventloft.com/main.html 

Levent Loft‟un en önemli özelliklerinden birisi de, bina içinde konuklara özellikle 

bazı katlarda bahçe hizmetinin verilmesidir. ġehrin merkezinde, iĢ alanlarının içinde 

bir rezidansta yaĢayan insanlar, aslında çok zor görünse de, rezidans katlarında 

bahçeli ev keyfini de böylelikle sürebilmektedir. 

Levent Loft‟un katlarındaki bahçelerin büyüklükleri daireden daireye farklılık 

gösterebilmektedir. Rezidansın kat planları, daireler arasındaki bu farklılıkları, 
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dairenin iç planı ve bahçe büyüklüklerinde gözlemlenen farklı varyasyon kullanımını 

gözler önüne sermektedir (ġekil 4.26). 

 

ġekil 4.26: Levent Loft Binası Brüt 120 m² plan tipi, Kaynak: 

http://www.leventloft.com/main.html 

4.2.4.1.2.4 Levent Loft 2 (2009) 

Levent Loft 2, 2008 yılında, Loft projesi baĢarısından sonra Loft2  konsepti ile 

Tabanlıoğlu mimarlık tarafından tasarlanmıĢtır. Her katta farklı varyasyonda daireler 

oluĢturulmuĢ olmak üzere 22 katlı 82 daire ve 16 değiĢen planlar, 22.000 m² inĢaat 

alanı üzerinde kurulmuĢtur (ġekil 4.27, ġekil 4.28). 

 

ġekil 4.27: Levent Loft 2 Konumu 
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ġekil 4.28: Levent Loft 2 Perspektif , Kaynak: Ünal Mimarlık,Onur DURMUġ,2008 

Levent Loft 2 binası ile ilgili olan ilginç bir ayrıntı, binanın her katında mimari 

olarak farklı varyasyonlar kullanılmıĢ olmasıdır. Binanın iç planı bu varyasyonları 

gözler önüne sermektedir (ġekil 4.29). Bu varyasyonların en önemli özelliği, 

Ġstanbul‟un hatta Türkiye‟nin en elit semtlerinden birinde, merkezi bir konumda lüks 

içinde yaĢayan kiĢilerin, sahip oldukları bu ayrıcalıklarla yetinmeyip, hala kendilerini 

farklı görmek istemeleri, yaĢadıkları bina içinde “diğerlerinden” farklı ve ayrıcalıklı 

olabilmek adına aynı katta dahi farklı plan ve tasarım beklentileri içinde olmalarıdır. 

Levent Loft 2 de, her katta farklı varyasyonlarda oluĢturulan daireleri ile bu 

beklentileri karĢılamaktadır. 

 

ġekil 4.29: Levent Loft 2, Plan Alternatifleri, Kaynak:Ünal Mimarlık,2008 

http://www.leventloft.com/main.html 

http://www.leventloft.com/main.html
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ġekil 4.30: Levent Loft 2, Tip 07a Plan Alternatifi, Kaynak: 

http://www.leventloft.com/main.html 

 

ġekil 4.31: Levent Loft 2, Tip 01b Plan Alternatifi, Kaynak: 

http://www.leventloft.com/main.html 
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ġekil 4.32: Levent Loft2, Tip 03b Plan Alternatifi, Kaynak: 

http://www.leventloft.com/main.html 

4.2.4.1.2.5 Ġstanbul Sapphire (2009 inĢaatı halen sürmektedir) 

Ġstanbul Sapphire; Türkiye‟nin betonarme inĢaatının tamamlanmasıyla 261 metrelik 

zirve yüksekliği ile en yüksek binası olmaya aday. Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından 

tasarlanan kule Ģeffaf bir yapı olarak kentin görünümünde yerini bulacak Ģekilde 

tasarlanmıĢtır (ġekil 4.33).  

 

ġekil 4.33: Ġstanbul Sapphire Konumu 

54 kattan oluĢan Sapphire Ġstanbul‟da rezidansın her 3 katında bir bahçeli evler 

bulunmaktadır. 110 ile 1000 metrekare arasında değiĢen farklı yaĢam tarzları 

düĢünülerek hazırlanmıĢ 22 değiĢik konut türü ile 174 adet daire satıĢa sunulmuĢtur. 

Dairelerin tavan yükseklikleri 4 metre olup, dairelerde 15-100 metrekare arasında 

değiĢen bahçe veya balkonlar bulunmaktadır (ġekil 4.34, ġekil 4.35) (ĠHA, 2009). 
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ġekil 4.34: Ġstanbul Sapphire Ġç Bahçe, Kaynak: http://www.istanbulsapphire.com/ 

 

ġekil 4.35: Ġstanbul Sapphire Alternatifi Plan, Kaynak: 

http://www.istanbulsapphire.com 

 

ġekil 4.36: Ġstanbul Sapphire Alternatifi Plan, Kaynak: 

http://www.istanbulsapphire.com 
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4.3 Çok Katlı Rezidans Tipolojisi 

Öncelikli bölümlerde sırayla rezidans kavramının ne olduğu, kavramın kondominyum 

kavramı ile olan iliĢkisi, dünyada ve Türkiye‟de rezidans anlayıĢı ve bazı rezidans 

örneklerinden bahsedilmiĢtir. 

Tüm bunlardan yola çıkarak bir çok katlı rezidans tipolojisi oluĢturmak mümkün 

olacaktır. Buna göre rezidanslar ev sahiplerine sadece konut imkanı sunabilirler. 

Bununla birlikte baĢka bir rezidans tipinde, konutun yanında ofis katları da yer 

alabilir.  

Bir diğer rezidans tipi de ofis ve konutlarlar birlikte bünyesinde kamuya açık bir 

alıĢveriĢ merkezi barındıran rezidanslardır. Bu tip rezidanslar son dönemde en göz 

önünde olan rezidanslar arasındadır. Özellikle Ġstanbu‟daki Akmerkez, Metrocity ve 

Kanyon bu tip rezidanslara örnek olabilmektedir. 

Bunlarla birlikte, rezidanslar konuklarına, café-bar, sinema, supermarket, tennis 

kortu, spor alanları, yeĢil sahalar, çocuk parkları, restoran, sağlık merkezleri, yüzme 

havuzları, güvenlik gibi birçok farklı hizmeti de sunmaktadırlar. 

 





67 

5 ĠSTANBUL’DA KÜRESEL ETKĠ BAĞLAMINDA SON 20 YIL ĠÇĠNDE 

LEVENT – MASLAK AKSI ARASINDAKĠ YÜKSEK KATLI YAPILAR 

VE MASHATTAN ÖRNEĞĠ 

Önceki bölümlerde, küreselleĢme kavramının ne olduğu, dünya üzerindeki etkileri ile 

birlikte, bu kavramın özellikle kent metropollerinde ortaya çıkardığı değiĢiklikler ve 

kent merkezlerinde yaĢanan dönüĢümler üzerinde durulmuĢtur. 

Temel olarak, küreselleĢme, dünya üzerinde yereli küresel olana dönüĢtürerek genel 

geçer bir sermaye anlayıĢı oluĢturmaya çalıĢmakta ve bunu yaparken de insanlara 

tüketim kültürünü aĢılamaktadır. Kentlerin küresel sermayeyi kendi üzerlerine 

çekmek istemeleri sonucunda, Ģehir merkezinde yeni mekansal oluĢumlar ortaya 

çıkmaya baĢlamaktadır. BaĢka bir deyiĢle, toplumun tüketim kültürü doğrultusunda 

Ģekillenen yaĢam tarzı kullanıcıların günlük hayatını Ģekillendirmeye baĢlamıĢ, 

bununla birlikte bireyin yaĢayacağı, küresel sistemde yeni ortaya çıkan ihtiyaçlarını 

karĢılayabileceği yapı tipleri ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. 

KüreselleĢen dünyada yeniden Ģekillenen küresel kent düzeni ile birlikte, artan nüfus 

karĢısında talepleri karĢılamada yetersiz kalan yer kısıtları, tüm hizmetlere kolay 

ulaĢma isteği, gücün göstergesi olarak kullanılmakta olan “yükseklik” kavramı gibi 

etmenlerin etkisi ile, özellikle elit kesimin ihtiyaçları doğrultusunda konut tipleri çok 

iĢlevli yüksek yapılar olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

“Rezidans” olarak da bilinen bu çok iĢlevli yüksek yapılar, ülkemizde de özellikle 

1980 sonrası dönemde Ġstanbul baĢta olmak üzere Anadolu‟da da birçok Ģehirde 

görülmeye baĢlamıĢtır. Ancak bununla birlikte, etkileri baĢka kentlerde görülmeye 

devam etse de küresel kent söyleminin kentsel yapının belirlenmesinde ve 

biçimlendirilmesindeki en büyük etkisinin Ġstanbul‟da özellikle Levent – Maslak 

aksında görüldüğü söylenebilir. 

Levent – Maslak aksı bölgesinde küreselleĢmenin etkisinde kentsel geliĢim 

hareketleri ve rezidansların oluĢum süreci iki temel dönemde incelenebilmektedir. 

Bunlardan ilki olan 1980 öncesi dönemde, temel olarak bölgenin sanayi aksı haline 
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geldiği görülmekte, 1980 sonrası dönemde ise küreselleĢme hareketlerinin etkisi ile 

de hız kazanan küresel kent oluĢum sürecinde bölgede yüksek yapıların, ve konut 

alanlarının arttığı görülmektedir. 

Levent – Maslak aksındaki kentsel dönüĢüm iĢte bu iki temel dönemde 

incelenecektir: 

5.1 Levent – Maslak Aksı GeliĢim Süreci 

Bu bölümde Levent – Maslak Aksı GeliĢim Süreci üç dönemde incelenmiĢtir.Birinci 

dönem olan 1980 öncesi dönem,sonrasında 1980 ve 1990 yılları arası dönem ve son 

olarak  2000‟li yıllardaki geliĢim süreçlerine değinilmektedir. 

5.1.1 1980 Öncesi Dönemde Levent – Maslak Aksı 

Levent – Maslak aksı, özellikle 1950 sonrası dönemde bir sanayi aksı haline 

gelmiĢtir. Levent – Maslak aksının kentsel yapılanmasında 1950‟li yıllara dek 

Ġstanbul‟un planlamasını kontrol eden Prost‟un istifasının önemli bir rol oynadığı 

söylenebilmektedir. Prost‟un istifasından sonra, Ġstanbul‟un planlaması iĢlevini 

üzerine alan DanĢmanlar Heyeti, Ģehrin günümüzdeki halini almasında da büyük rol 

oynayan iki temel karara imza atmıĢtır. 

Bu kararlardan ilki, Levent konutlarının inĢa edilmesine karar verilmesi olmuĢtur. 

Prost döneminde, yani 1950‟li yıllara kadar Levent‟te konutların inĢa edilmesi 

yasaklanmıĢken, 1950 sonrası dönemde öncelikle düĢük gelir gruplarının 

ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik konutlar inĢa edilmeye baĢlanmıĢtır. Bu konutların 

sonrasında, özellikle de 2000‟li yıllarda lüks kesimin ihtiyaçlarını karĢılamaya 

yönelik konutlara dönüĢtüğü görülmektedir (Öktem, 2005). 

Prost sonrası dönemde, DanıĢmanlar Heyeti‟nin Ġstanbul‟un yeniden 

yapılandırılmasına iliĢkin aldığı, ve günümüzde de etkileri hala görülmekte olan 

kararlardan bir diğeri de bölgede sanayinin inĢa edilmesine yönelik olmuĢtur. Levent 

– Maslak aksındaki ilk sanayileĢme hareketleri, bölgede EczacıbaĢı örneğinde 

görüldüğü gibi, ilk büyük ilaç ve otomotiv kuruluĢlarının ortaya çıkmasıyla 

baĢlamıĢtır. 

Levent – Maslak aksında, 1950 ve 1960‟lı yıllarda sanayileĢme hareketleri, özellikle 

Zincirlikuyu ve aksın Levent‟e yakın olan bölgesinde yoğunlaĢırken, 1960‟lardan 

sonra, ve 1980‟li yıllara doğru sanayileĢme aksın sonlarına doğru, baĢka bir deyiĢle 
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de Maslak Bölgesi‟ne de yayılmıĢtır. Levent – Maslak aksı boyunca, sigorta, finans, 

holding, bankacılık gibi sektörlerin genel merkez binaları inĢa edilmeye baĢlarken bir 

yandan da askeri darbe ile birlikte dönemin getirdiği siyasi ve sosyal sonuçlar ile 

bölgede sanayileĢme dıĢında bir yapılanmaya doğru da gidilmiĢtir. Bu kapsamda, 

askeri yönetim sonucunda üniversitelerin kentin dıĢına taĢınması projesi kapsamında, 

Maslak‟ta Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟ne bir alan verilmiĢ, bununla birlikte yine 

aynı bölgede ordu için de bir alan tesis edilmiĢtir (Öktem, 2005). 

1980 öncesi dönemde Levent – Maslak aksındaki sanayileĢme hareketlerinin ve bu 

hareketlerin bölgedeki izdüĢümünün anlaĢılabilmesi için bina örneklerinin 

incelenmesi faydalı olacaktır. 

1980 öncesi dönemde, bölgede sanayi yapılarının üretim ve yönetim ünitelerinin bir 

arada yer aldığı görülmektedir. Dönem içinde Levent – Maslak aksı üzerindeki en 

önemli projelerden birisi, 1963-1964 yılları arasında inĢa edilen ve Doğan Tekeli ile 

Sami Sisa projesi olan Neyir Trikotaj ve Konfeksiyon fabrikası gösterilebilir. Bu 

yapıyı yine aynı mimarların projesi olan 1966 yılında inĢa edilen Apa Ofset 

Basımevi Binası, ve 1972 -1973 yılları arasında Aydın Boysan tarafından 

projelendirilen, bugün Kanyon‟un yer aldığı bölgede inĢa edilen EczacıbaĢı Ġlaç 

Sanayi Tesisleri olmuĢtur (Korcu, 2003). 

1980 öncesi dönemde, Levent – Maslak aksında ortaya çıkmaya baĢlayan sanayi 

merkezlerinin mimari açıdan en önemli özelliği, yapıların yatay eksende inĢa edilmiĢ 

olmasıdır. Bu yıllarda görünen yatay geliĢimin aksine, günümüzde bölgede özellikle 

yüksek yapıların inĢa edilmeye baĢlandığı, ve bölgenin Ġstanbul‟un en yüksek 

binalarının yer aldığı merkezi olduğu görünmektedir. Bu yüksek yapılanma bölgenin 

artan talepleri karĢılayamamasına neden olan yer kısıtı, ve tüketim kültürü ile 

beslenen insanların, yükselik tutkuları ve istekleri ile açıklanabilmektedir. 

1980‟lere kadar yatay bir yapılaĢmanın görüldüğü BeĢiktaĢ – Maslak Bölgesi‟nde, ilk 

en yüksek yapı, 1975 yılında Zincirlikuyu‟da inĢa edilen Mehmet Konuralp 

tarafından projelendirilen, dönemin en yüksek yapısı olarak kabul edilen Karayolları 

binası olmuĢtur. Binanın çevredeki binalardan daha yüksek yapılmasının nedeni, yer 

kısıtından çok binanın bir devlet mülkü olarak çevresini etkileyebilecek nitelikte 

olmasının istenmesi olmuĢtur (Korcu, 2003). 
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Özetle, 1980 öncesi dönemde, Ġstanbul‟da Levent – Maslak aksının planlamasında 

bölgede düĢük gelir grupları için konutların inĢa edilmesi, ve bununla birlikte 

bölgenin sanayiye açılması kararları olmuĢtur. Bölge bir yandan sanayileĢirken, öte 

yandan dönemin siyasi anlayıĢının çerçevesinde aksın sonuna doğru üniversite ve 

askeriye için ayrılan alanlar aksın bitiĢini belirlerken bölgede ortaya çıkan sanayi 

bölgesinin de sınırlarını çizmektedir. 

5.1.2 1980 – 1990 Arası Dönemde Levent – Maslak Aksı  

1980 sonrası dönem içinde, Levent – Maslak aksının yapılanmasını etkileyen en 

önemli faktör kuĢkusuz tüm dünya ile birlikte Ġstanbul‟u da etkisi altına alan 

küreselleĢme hareketleri olmuĢtur. 1980‟li yıllarda uygulanmaya baĢlayan neoliberal 

ekonomik politikalar ile birlikte, Levent – Maslak aksı, Ġstanbul‟un en önemli 

Merkezi ĠĢ Alanları‟ndan birisi haline gelmiĢtir. 

Türkiye siyasi tarihinde, neoliberal ekonomik söylemin en büyük savunucularından 

birisi olan Dönemin Ġktidar Partisi‟nin 1984 yılında gerçekleĢtirilen yerel seçimlerde 

elde ettiği baĢarı, uluslararası küresel kent söyleminin Ġstanbul‟un yeniden 

yapılandırılmasında oynayacağı büyük rolün sinyalini vermiĢtir: 

“Dönemin Ġktidar Partisi‟ın uluslararası kent söylemi Ġstanbul‟un uluslararası 

sermayeyi çekmek için uygun altyapı ve yapılı çevrenin gerekliliğini içerir. 

Uluslararası kentin mekansal dokusu Dönemin Ġktidar Partisi‟nin söyleminde 

gökdelenler, geniĢ otoyollar, lüks oteller, alıĢveriĢ merkezleri ve lüks konut alanları 

ile tamamlanmıĢtır. Dönemin Ġktidar Partisi‟in uluslararası kenti özellikle New York 

olmak üzere Amerikan kentlerinden etkilenmiĢtir (Öktem, 2000).” 

Dönemin Ġktidar Partisi‟nin uyguladığı politikalarda, Levent – Maslak aksını merkezi 

iĢ alanı hale getirmek, bölgeyi yabancı sermaye için uygun bir vitrine dönüĢtürmek, 

kendi modernleĢtirmek ve Amerikan kentine benzeterek özellikle Amerika‟da ortaya 

çıkıp yayılan küresel ekonomik politikaları destekleğini göstermek istediği 

görülmektedir. 

1980 sonrası dönemde önesürülen neoliberal ekonomik politikalar ile desteklenen 

kentsel değiĢim süreci, Levent – Maslak aksında ortaya çıkan 3 temel yüksek bina ile 

izlenebilmektedir. Bu binalar Sabancı Holding, Tekfen ve ĠĢ Bankası binalarıdır. 
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5.1.3 2000’li yıllarda Levent – Maslak Aksı 

1950‟ler sonrasında, Levent – Maslak aksı öncelikle sanayi kentin merkezi, 

sonrasında 1980‟lerin geliĢiyle birlikte de küresel kentin önemli bir sembolü 

olmuĢtur. 

2000‟li yıllara gelindiğinde ise, küresel toplumun da teĢvikiyle birlikte, insanların 

tercihleri, istekleri ve ihtiyaçları farklılaĢmıĢ, insanlar tüm ihtiyaçlarını 

giderebilecekleri çok fonksiyonlu yapıları tercih etmeye ve lüks tüketimin önemli bir 

sembolü olan rezidanslarda yaĢamaya baĢlamıĢlardır. 

Levent – Maslak aksı da bu dönüĢümden etkilenmiĢ, 2000‟li yılların geliĢiyle birlikte 

bölgedeki lüks konutlar, baĢka bir deyiĢle rezidansların sayısı her geçen gün 

artmıĢtır. 

 

ġekil 5.1: Levent Maslak Aksı Üzerindeki  Konut Projeleri 

http://sehirrehberi.ibb.gov.tr/map.aspx 

Önceki bölümlerde bahsedilen Metrocity, Kanyon, Sapphire, 2000‟li yıllarda Levent 

–Maslak aksı üzerinde yer alıp önem kazanan rezidansların baĢında 

gelmektedir.Levent – Maslak aksının sonuna doğru, Maslak‟ta yer alan Mashattan 

Projesi de, 2000‟li yıllarda ortaya çıkan önemli rezidans projelerinden birisi olarak 

öne çıkmaktadır.  
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Bir sonraki bölümde, Levent – Maslak aksında yer alan Mashattan Projesi‟nin 

özellikleri ile birlikte, Mashattan‟da yaĢayan kiĢilerle gerçekleĢtirilen mülakatların 

sonucu olan bir çalıĢmaya değinilecektir. Bu çalıĢma ile birlikte, küresel kent 

söyleminin öne çıkan mimari yapılarından birisi olan “rezidansları” tercih eden 

insanların demografik özellikleri, rezidansta yaĢamayı tercih etmelerinin sebepleri, 

ve Ģikayetlerine Mashattan örneği kapsamında değinilecektir. 

5.2 Örnek Ġncelemesi: Mashattan 

Mashattan Konut Blokları ile ilgili genel bilgiler, Nuh YapıĢlar, „Sınırlı Sorumlu 

Otomotif Yedek Parça Konut Yapı Koop.‟nin kooperatif  baĢkanı ile 18 ġubat 2009 

yılında yapılan görüĢmede elde edilmiĢtir. 

Kooperatif  BaĢkanı  kooperatifin 1986 yılında kurulduğunu, Ġstanbul Büyük ġehir 

Belediyesinin üç büyük gazetede ihaleye açtığı arsa kooperatif tarafından ihale ile 

1989 yılında satın alındığını; 138.640 m² brüt alanı kooperatif tüm yükümlülükleri ile 

birlikte ve üyeleriyle  somut Ģekile sokulduğunu belirtmiĢtir. 

Bu arazide çeĢitli zorluklarla karĢılaĢıldığını, bunların baĢında yasadıĢı 

konutlaĢmanın olduğu ifade edilmiĢtir. Nuh YapıĢlar‟a göre, „144 tane gecekondu 

bulunuyordu. Oy kullanan hane başına 70-75 tane sosyal konut talep edildi. Bu 

bağlamda Tuzlada bu konutlar alındı. Gecekondu sakinleri bu konutlara ilgi 

duymayınca  bu kişilerle para karşılığı antlaşma yoluna gidildi.‟.  

Kooperatifte bürokratik iĢlemler  sonrasın da öncelikle; Belediye ve yasal  

problemler sonunda  imar uygulamasının sağlandığı, ardından bu araziye çok sayıda 

büyük inĢaat firması talip olduğunu ifade edildi.Kooperatif üyeleri eĢliğinde bilgileri 

dahilinde arazi için küçük bir yarıĢma yapıldığı ve bu yarıĢmaya Adnan Kazmaoğlu, 

Günay Çilingiroğlu, Ġbrahim Öztürk, Yılmaz Sanlı gibi mimarların projeler 

tasarladığını belirtildi. Yapılan projeler ve hisse dağılımları üyelere sunulduğunu 

TaĢ-Yapı ve MM Proje „nin uygulama projesi oy çoğunluğu ile ilgi gördüğünü ve 

beğenildiğini;sonucunda ise %63 Koop. Ve %37 si  TaĢ-Yapı ve MM Proje ortaklığı 

olarak projeler ikmal edildiği ana hatları ile belirtilmiĢtir. 

5.2.1 Mashattan’ın Temel Özellikleri 

Mashattan Projesi, Ġstanbul‟un ve iĢ dünyasının merkezi olarak tanımlanan 

Maslak‟ta, Levent – Maslak aksının sonunda yer alan lüks konut projesi olma 
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özelliğini taĢımaktadır. Proje, sahip olduğu geliĢmiĢ teknolojiler ile 33 katı konut ve 

7‟si otopark katı olmak üzere toplam 40 katlı 10 kuleden oluĢmaktadır. Toplamda 

110 dönümden oluĢan projede, 440.000 m² toplam inĢaat alanı içinde 300.000 m²‟si 

konut ,120.000 m²‟si kapalı otopark ,20.000 m²‟si sosyal tesis olarak düzenlenmiĢ 

,7.000 m² açık havuz alanı için bırakılmıĢtır. Mashattan Projesi‟nin  en temel özelliği, 

ev sahiplerine modüler mimari yöntemiyle yaĢam alanını seçme özgürlüğünü 

sunuyor olmasıdır. Konut sahiplerine, aynı alanı paylaĢtıkları komĢularından farklı 

ve ayrıcalıklı olmalarını sağlamak adına 9 farklı tipte toplamda 1798 daire sunan 

proje, elit kesimin 2000‟li yıllardaki konut tercihi olan rezidanslar için önemli bir 

örnek teĢkil etmektedir. 

 

ġekil 5.2: Mashattan Projesi, Kaynak: MM Proje ArĢivi 

Mashattan Projesi‟nin tercih sebepleri baĢlıca konumu, sunduğu güvenlik olanakları, 

sosyal yaĢamı, ve akıllı ev teknolojisi özellikleridir. 

Mashattan‟ı ev sahipleri için çekici kılan en önemli özelliklerden birisi konumudur. 

Proje, Ġstanbul‟daki iĢ merkezlerinin en yoğun olarak görüldüğü Levent – Maslak 

aksı üzerinde, metro hattında, ve Ģehir merkezinde yer almakta olup, toplu ulaĢım 

yerine kendi araçlarını kullanacak ev sahipleri için de anayola doğrudan bağlantılı 

olması ve tüm çevre yollarının kesiĢim noktasında yer almasıyla dikkat çekmektedir.  

Bununla birlikte, Mashattan rezidans projelerinin hemen hepsi gibi ev sahiplerine 

hem doğal afetlere karĢı, hem de dıĢarıdan gelebilecek tüm tehlikelere karĢı 

korunmaları için üst düzeyde güvenlik önlemleri sunmaktadır. Örneğin, Mashattan, 

24 saat kapalı devre kamera sistemi ile sürekli olarak izlenmekte, uzaktan kumandalı 

ve kartlı giriĢ sistemleri ile rezidans alanına yabancıların girmesine izin 
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verilmemektedir. Bunlarla birlikte, ev sahiplerinin doğal afetlere karĢı 

korunmalarının sağlanması için, projede, konut içi alarm sistemi, acil durum 

düğmesi, erken uyarılı basınçlı koruma sistemleri, basınçlı çift yangın merdiveni ve 

basınçlı acil durum asansörü yer almaktadır. Katlar arası yangın izolasyonu ile inĢa 

edilen binalar depreme dayanıklı olarak yapılmıĢtır. 

 

ġekil 5.3: Mashattan ve çevre yolları bağlantıları Kaynak: MM Proje ArĢivi 

Tüm bu özelliklerinin yanında, Mashattan Projesi, sunduğu geniĢ sosyal hizmetler ile 

de dikkat çekmektedir. 3 açık, 1 kapalı olmak üzere yapılan toplam 4 yüzme havuzu, 

çocuk parkları, tenis ve basketbol sahaları, botanik bahçeleri, hobi ve el sanatları 

merkezi, kondisyon merkezi ve aerobik salonu, güzellik salonu ve kuaför, restoran, 

kafeterya ve çocuk yuvası, Mashattan‟da sunulan hizmetlerden bazıları olarak 

sıralanabilmektedir. 

TaĢ Yapı‟nın bir projesi olan Mashattan‟ın ev sahiplerini rahatsız eden özelliklerden 

birkaçı vaad edilen özelliklerin henüz tamamıyla sunulamıyor olmasıdır. Bunların 

baĢında otopark katında daire sakinlerinin her birinin özel depolarının bulunması, site 

içinde ve dıĢında servis araçlarının bulunması vb… 

A1-A5 arası, ve B1-B5 arası olmak üzere, toplam 10 bloktan oluĢan projede, 

müteahhit firmanın daire sayısı 755, kooperatif daire sayısı ise 1043‟tür. Bu verilere 

göre, toplam daire sayısı 1798 olması gerekirken, baĢlangıçta tesistat katlarına daire 

yapılamayacağı kararı verilmesine karĢın sonradan bu katlara da daire yapılması ile 

toplam daire sayısı 1817‟yi bulmuĢtur. Aralık 2009 itibariyle Mashattan‟da oturulan 

daire sayısı ise A blokta 207, B blokta 200 olmak üzere 407‟ye ulaĢmıĢtır (Ek – 1). 

Mashattan‟ın en büyük özelliklerinden birisi, proje içinde çok farklı tipte daire 

bulunmasıdır. Projede konutların metrekare sayılarına göre belirlenmiĢ 5 asal tip yer 
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alırken bunlar farklı biçimde konumlanarak gerçekte 17 farklı ana tip oluĢmasına 

neden olmuĢtur (EK – 2). 

Yine proje içinde farklılığın yaratılabilmesi adına, kattaki daire sayıları da kendi 

içinde farklılaĢmaktadır. Buna göre, 1 katta en az 1, en fazla ise 11 daire yer 

almaktadır. Bunların yanı sıra, konut içinde yaĢayanlar ve ev sahipleri, konutlarının 

baĢkalarından farklı olması ve kendilerini daha ayrıcalıklı hissetmeleri için 

dairelerini farklı iç mimarlarla çalıĢarak dönüĢtürmüĢler, bunun sonucunda da 40‟ı 

aĢkın farklı tip daire ortaya çıkmıĢtır (EK – 3). 

5.2.2 Anket ÇalıĢmasının Amacı 

Bu çalıĢma kapsamında, Mashattan‟ta oturanlara yönelik gerçekleĢtirilen anket 

çalıĢmasının birincil amacı, Ġstanbul‟un önemli iĢ merkezlerinden birisi olan, ve 

günümüzde konut alanlarının, özellikle de lüks konut alanlarının sayısının gün 

geçtikçe arttığı Levent – Maslak aksında yaĢayan insanların profilini araĢtırmak, bu 

bölgede ve bir rezidansta yaĢamalarının sebeplerini incelemek, ve tüm bunlarla 

birlikte küresel kent olgusu tarafından empoze edilen ve desteklenen farklı olma, 

değiĢim ve dönüĢüm fikirlerinin konut tercihleri üzerindeki etkisinin nasıl olduğunu 

göstermek olmuĢtur (EK – 4). 

5.2.3 Anket ÇalıĢmasında Uygulanan Yöntem 

Anket çalıĢması, tezin konut tercihleri üzerinde küreselleĢme hareketlerinin 

yadsınamaz bir etkisi olduğu savını kanıtlayabilme amacına yönelik olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Toplam 22 sorudan oluĢan anket, Mashattan‟da yaĢayan 407 hane halkından daire 

tipleri homojen olacak Ģekilde seçilen  52 kiĢiye uygulanmıĢtır. Anket çalıĢması 

temel olarak, Mashattan‟da yaĢayan kiĢilerin demografik özelliklerini, maddi 

durumlarını, Mashattan‟da yaĢamayı tercih etmelerini sağlayan nedenleri ortaya 

çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Anket çalıĢmasında en az % 10 örneklem kullanılmıĢtır. BaĢka bir deyiĢte her blokta 

Aralık 2009 itibariyle yaĢayan kiĢilerin % 10‟unluk kesmine anket uygulanmıĢ, 

bununla birlikte de anket uygulaması yapılan kiĢilerin farklı konut tiplerinde 

oturuyor olmasına dikkat edilmiĢtir. Bu yöntem ile, olabildiğinde doğru ve güvenilir 

sonuçlara varılması hedeflenmiĢtir (EK – 5). 
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BaĢka bir deyiĢle, A1 blokta yaĢayan 36 kiĢinin 5‟ine, A2 blokta yaĢayan 43 kiĢinin 

6‟sına, A3 blokta yaĢayan 62 kiĢinin 7‟sine, A4 blokta yaĢayan 27 kiĢinin 3‟üne, A5 

blokta yaĢayan 39 kiĢinin 4‟üne; B1 blokta yaĢayan 26 kiĢinin 4‟üne, B2 blokta 

yaĢayan 57 kiĢinin 9‟una, B5 blokta yaĢayan 117 kiĢinin 14‟üne anket çalıĢması 

uygulanmıĢtır. 

5.2.4 Mashattan’da YaĢayan KiĢilerin Demografik Özellikleri 

Mashattan‟da gerçekleĢtirilen anket çalıĢması ile, burada yaĢayan kiĢilerin yaĢ, 

medeni hal, çocuk sayısı, Mashattan‟da ne zamandır oturduğu gibi demografik 

yapısına iĢaret eden bilgiler ile; kaç evi ve arabası olduğu gibi maddi durumuna iĢaret 

eden bilgilere ulaĢılması hedeflenmiĢtir. 

Buna göre, Mashattan‟da yaĢayanların %53‟ünün 35-60 yaĢ aralığında olduğu 

görülmektedir, %37‟lik bir kesim 25-35‟lik yaĢ grubunda yer alırken, %6‟lık bir 

kesim de 18-25 yaĢ aralığındadır. 

Çizelge 5.1: Mashattan‟da YaĢayan YaĢ Dağılımı 

 

Anket sonuçlarına göre, Mashattan‟da yaĢayan grup içinde evli ve bekar dağılımının 

orantılı olduğu görülmektedir. Buna göre, Mashattan sakinlerinin %54‟ü bekar iken, 

%46‟sının evli oldukları görülmektedir.  

Mashattan‟da yaĢayanların medeni hallerine göre oranları birbirlerine çok yakın olsa 

da, çocuk sayıları arasında önemli bir fark olduğu görülmektedir. Mashattan‟da 

medeni halden bağımsız olarak, daha çok çocuğu olmayan ya da az çocuklu ailelerin 

kaldığı söylenebilir. Öyle ki, hiç çocuğu olmayanlar %58 gibi bir oranla çoğunluğu 

oluĢtururken, 2‟den fazla çocuk sahibi olan ailelerin oranı ise sadece %6‟dır.  

 

YAġ 

DAĞILIMI 
N % 

18-25 3 6 

25-35 19 36 

35-60 28 54 

60+ 2 4 

TOPLAM 52 100 
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Çizelge 5.2: Mashattan‟da YaĢayanların Medeni Hali 

 

Çizelge 5.3: Mashattan‟da YaĢayanların Çocuk Sayısı 

 

5.2.5 Mashattan’da YaĢayan KiĢilerin Maddi Durumları 

Önceki bölümlerde de sıkça üzerinde durulduğu üzere, 2000‟li yıllarda, küresel 

ekonomiler ile birlikte ortaya çıkan rezidans tipi konutlar özellikle lüks yaĢama 

düĢkün, elit ve gelir düzeyi yüksek kiĢilerin tercih ettiği konut tipi olmaya 

baĢlamıĢtır. Mashattan‟da yaĢayan kiĢilerin maddi durumlarını ortaya çıkarmaya 

yönelik yapılan çalıĢma da bu düĢünceyi destekler nitelikte olmuĢtur.  

Mashattan‟da yaĢayan kiĢilerin maddi durumlarının nasıl olduğuna dair bir araĢtırma 

yapıldığında, bu kiĢilerin kiracı olmaktan çok büyük çoğunluğunun konut sahibi 

oldukları görülmektedir. Buna göre, Mashattan‟da yaĢayanların %60‟ı konut 

sahibiyken, %40‟ı kiracıdır. 

Yine Mashattan‟da yaĢayan kiĢilerin, ekonomik koĢullarının bir göstergesi olarak, bu 

kiĢilerin sahip oldukları otomobil sayıları kullanılabilir. Buna göre, hiç otomobili 

olmayanlar sadece %2‟lik bir kesimi oluĢtururken, 1 otomobili olanların oran %51, 2 

otomobili olanların oranı %35, 3 ve daha fazla otomobili olanların oranı ise, %12‟dir. 

MEDENĠ  HAL N % 

EVLĠ 24 46 

BEKÂR 28 54 

TOPLAM 52 100 

Çocuk  

Sayısı 
N % 

0 30 58 

1 7 13 

2 12 23 

2+ 3 6 

TOPLAM 52 100 
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Çizelge 5.4: Mashattan‟da YaĢayanların Konut Sahibi Olma Durumu 

 

Çizelge 5.5: Mashattan‟da YaĢayanların Otomobil Sayıları 

 

Bununla birlikte, Mashattan‟da yaĢayanların, Ġstanbul içi ve dıĢında sahip oldukları 

konutlar da onların maddi durumlarına iliĢkin önemli bilgiler sunabilmektedir. 

Mashattan‟ya yaĢayanların %25‟inin Ġstanbul dıĢında baĢka bir konutu varken, 

%37‟sinin Ġstanbul içinde baĢka bir konutu daha bulunmaktadır. 

Çizelge 5.6: Mashattan‟da YaĢayanların Ġstanbul DıĢındaki Konut Oranları 

 

 

KONUT SAHBĠ 

OLMA 

DURUMU 

N % 

EVET 31 60 

HAYIR 21 40 

TOPLAM 52 100 

OTOMOBĠL 

SAYISI 
N % 

0 1 2 

1 27 52 

2 18 35 

3+ 6 11 

TOPLAM 52 100 

ĠSTANBUL DIġI 

KONUT SAHĠPLĠĞĠ 
N % 

EVET 13 25 

HAYIR 39 75 

TOPLAM 52 100 
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Çizelge 5.7: Mashattan‟da YaĢayanların Ġstanbul Ġçindeki Konut Oranları 

 

5.2.6 Mashattan’ın Tercih Edilme Sebepleri 

Mashattan‟da yaĢayan insanların, Mashattan‟ı tercih etmelerinin en büyük 

sebeplerinden birisi, Mashattan‟ın bu kiĢilerin iĢlerine yakın olmasıdır. Buna göre, 

Mashattan‟da yaĢayan kiĢilerin, %62‟sinin iĢyerlerinin Mashattan‟a yakın olduğu 

görülmektedir. 

Çizelge 5.8: Mashattan‟da YaĢayanların ĠĢyerlerinin Konumu 

 

Aynı zamanda, Mashattan‟ın Ģehir merkezine yakın olmasının da burada 

yaĢayanlarının tercihlerini Ģekillendirmede önemli bir rol üstlendiği 

söylenebilmektedir. Bunun en büyük göstergesi, Mashattan‟da yaĢayan insanların 

büyük bir çoğunluğunun Mashattan‟a Ģehir merkezinden taĢınmıĢ olması, ve bu 

insanların yine büyük çoğunluğunun da gelecekte de Ģehir merkezinde yaĢamak 

istemeleri olmaktadır. 

Öyle ki, Mashattan‟da yaĢayanların %73 gibi bir çoğunluğunun Mashattan‟a 

taĢınmadan önce Ģehir merkezinde baĢka bir yerde yaĢadığı görülmektedir. Yine bu 

ĠSTANBUL ĠÇĠ 

KONUT SAHĠPLĠĞĠ 
N % 

EVET 19 37 

HAYIR 33 63 

TOPLAM 52 100 

ĠġYERĠNE OLAN 

MESAFE 
N % 

YAKIN 32 62 

UZAK 20 38 

TOPLAM 52 100 
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insanların, %44‟ü gelecekte Mashattan dıĢında bir yerde yaĢamaları gerektiğinde de 

yine Ģehir merkezinde yaĢamayı tercih etmektedirler. 

Çizelge 5.9: Mashattan‟dan Önce Nerede YaĢıyorlardı? 

 

Çizelge 5.10: Mashattan‟dan Sonra Nerede YaĢamak Ġstiyorlar? 

 

ÇalıĢma kapsamında, insanların konut tercihini Mashattan yönünde yapmalarına 

neden olan etmenler de belirlenmeye çalıĢılmıĢ, bu kapsamda Mashattan‟da yaĢayan 

insanlardan buranın saygın bir muhit olması, çevrenin düzenli, temiz ve bakımlı 

olması, güvenlikli olması ve iĢe yakın olması gibi faktörler için önem sıralaması 

yapmaları istenmiĢtir. 

Buna göre, Mashattan‟ın saygın bir muhit olması Mashattan‟da yaĢayanlar için 

%61‟in yanıtıyla çok önemli olarak görülmekte, çevrenin temiz, düzenli ve bakımlı 

olması ise %81‟in yanıtıyla çok önemli görülmektedir. 

Önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi, insanların küresel çağda konut tercihlerinde 

önemli bir etken güvenlik kriteri olmaktadır. Günümüzde özellikle rezidans tipi 

konutların sıklıkla tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden birisi de bu konutların 

Öncesinde 

YaĢanılan 

Yer 

N % 

Kent Çeperi 4 8 

Kent Merkezi 38 73 

ġehir DıĢı 6 11 

Yurt DıĢı 4 8 

TOPLAM 52 100 

Sonrasında 

YaĢanılacak 

Yer 

N % 

BaĢka Ülke 10 19 

Ġstanbul DıĢı 5 10 

ġehir DıĢı 14 27 

ġehir Merkezi 23 44 

TOPLAM 52 100 
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diğer konut tiplerine oranla daha güvenli olmasındandır. Mashattan örneğinde de 

güvenliğe verilen bu önem açıkca görülmektedir. Öyle ki, Mashattan‟ı güvenli 

olması nedeniyle tercih ettiğini söyleyenlerin oranı %85 iken, sadece %2‟lik bir 

kesim güvenlik unsurunun önemsiz olduğunu düĢünmektedir. 

Çizelge 5.11: Mashattan‟ın Saygın Bir Muhit Olması 

 

Çizelge 5.12: Çevrenin Temizlik, Bakım-Onarım Durumu 

 

Çizelge 5.13: Mashattan‟ın Güvenli Olması 

 

Mashattan'ın güvenli olması ... 

85%

13%
2%

Çok önemli

Önemli

Önemsiz

Saygınlık N % 

Çok Önemli 32 61 

Önemli 2 4 

Önemsiz 18 35 

TOPLAM 52 100 

Temizlik 

Düzen 
N % 

Çok Önemli 42 81 

Önemli 9 17 

Önemsiz 1 2 

TOPLAM 52 100 

Güvenlik N % 

Çok Önemli 44 85 

Önemli 7 13 

Önemsiz 1 2 

TOPLAM 52 100 
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Mashattan‟ın tercih edilme sebeplerinden en önemlilerinden birisi de, rezidansın 

Ġstanbul‟un önemli iĢ merkezlerinden birisinde konumlanmıĢ olmasıdır. Anket 

sonuçlarına göre, %40‟lık bir kesim için Mashattan‟ın iĢlerine yakın olması çok 

önemliyken, sadece %8‟lik bir kesim için bu faktör hiç önemli bulunmamıĢtır. 

Çizelge 5.14: Mashattan‟da YaĢayanlar Ġçin Mashattan‟ın ĠĢlerine Yakın Olması 

 

Mashattan‟ın, Levent – Maslak aksı gibi Ġstanbul‟un en iĢlek bölgelerinden birisinde 

yer alması, böylelikle de çevrede yoğun olarak bulunan alıĢveriĢ ve eğlence 

merkezlerine yakın olarak konumlanması, Mashattan‟ın tercih edilme nedenlerinden 

birisi olmuĢtur. Mashattan‟da yaĢayanların %75‟inin boĢ zamanlarını Mashattan ve 

çevresinde değerlerdiriyor olması, rezidansın konumunun tercih edilmesini sağlayan 

önemli etmenlerden birisi olduğunun bir göstergesidir. 

Çizelge 5.15: Mashattan‟da YaĢayanlar BoĢ Zamanlarını Nerede Değerlendiriyorlar 

 

Mashattan'da Yaşayanlar Boş Zamanlarını 

Nerede Değerlendiriyor?

25%

75%

Mashattan dışında

Mashattan içi ve

çevresinde

ĠĢlerine yakın 

olması 
N % 

Çok Önemli 21 40 

Farketmez 16 31 

Hiç önemli 

değil 
4 8 

Önemli 3 6 

Önemsiz 8 15 

TOPLAM 52 100 

BoĢ Zamanlarını 

Nerede 

Değerlendiriyorlar? 

N % 

Mashattan DıĢında 13 25 

Mashattan Ġçi ve 

Çevresi 
39 75 

TOPLAM 52 100 
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5.3 Bölüm Sonucu 

Ġstanbul‟da küresel etki bağlamında özellikle 1980‟lerden sonra önemli değiĢiklikler 

yaĢanmıĢtır. BaĢlangıçta salt ekonomik alanda baĢlayan değiĢim ve dönüĢüm 

hareketleri, sonrasında kentin yapılanmasında da kendini göstermiĢtir. 

YaĢanan bu değiĢim ve dönüĢüm Ġstanbul‟un en önemli iĢ merkezlerinden ve 

günümüzde de yükselen konut alanlarından birisi olan Levent – Maslak aksında 

açıkca görülmektedir.  

1950‟li yıllarda bir sanayi kent görüntüsü çizen Ġstanbul, özellikle de Levent – 

Maslak aksı, sanayi kuruluĢlarının üretim ve yönetim binalarına ev sahipliği 

yapmaya baĢlamıĢtır. Artan küreselleĢme faaliyetleri ile bu eğilim devam etmiĢ, 

Levent – Maslak aksı, 2000‟li yıllarda aynı zamanda da gözde konut merkezlerinden 

birisi haline gelmiĢtir. 

Ġnsanların baĢta sanayi ve finans merkezi olarak bilinen Levent – Maslak aksında 

yaĢama isteklerinin nedenleri, Mashattan örneği üzerinden, yapılan anket çalıĢması 

ile incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda, Mashattan‟da yaĢayan kiĢilerin demografik ve 

maddi durumlarını gösteren profilleri çıkarılmıĢ, Mashattan‟ı tercih etme sebepleri 

ortaya konmuĢtur. 

Çok temel olarak, Mashattan‟da yaĢayan insanların, hayatlarında değiĢim yaratmak 

üzere, Ģehir merkezinde, iĢlerine yakın, temiz, düzenli, nezih bir muhitte yaĢama 

istekleri sonucunda Mashattan‟a taĢındıkları görülmektedir. 
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6 SONUÇ VE ÖNERĠLER 

“Ġstanbul‟da Küresel Etki Bağlamında Son 20 Yılda Levent - Maslak Aksı 

Arasındaki Yüksek Katlı Konut Yapıları ” baĢlığı verilen çalıĢmamının çıkıĢ noktası, 

küreselleĢme ile mimari geliĢimin iliĢkisinin incelenmesine yönelik olmuĢtur. 

KüreselleĢme hareketlerinin özellikle iĢ ve konut alanlarında son 20 yılda ortaya 

çıkardığı değiĢim ve dönüĢümlerin ortaya konulabilmesi adına, dünyanın önemli 

metropollerinden birisi olan Ġstanbul‟u, Ġstanbul‟da da özellikle Levent – Maslak 

aksını incelendi. Bunun temel nedeni, Türkiye‟nin ve dünyanın önemli küresel 

kentlerinden birisi olan Ġstanbul‟un, küreselleĢme hareketleri ile ortaya çıkan 

değiĢimleri, konut ve iĢ alanlarında önemli bir biçimde yansıtması olmuĢtur. 

Ġstanbul‟da da özellikle Levent – Maslak aksını seçilmesi ise bu bölgenin Ġstanbul 

için önemli bir merkezi iĢ alanı olması, ve özellikle son yıllarda, merkezi iĢ alanı 

olarak bilinen bu bölgedeki konut sayısının da büyük ölçüde artması, dolayısı ile 

bölgenin hem iĢ alanlarını hem de konut alanlarını içinde barındıran hibrit bir dokuya 

sahip olması etkili olmuĢtur. 

Tüm bunları, Mashattan örneği bağlamında incelemesinin nedeni ise, Levent – 

Maslak aksının bitiĢ noktasında yer alan Mashattan projesinin küreselleĢme 

bağlamında tüm dünya ile birlikte Ġstanbul‟da da bir değiĢim ve dönüĢüm gösteren 

konut alanlarının tüm özelliklerini yansıtması, Mashattan‟ın, küreselleĢme 

hareketlerinin etkisiyle ortaya çıkan yeni konut tipi rezidansların önemli bir örneği 

olmasıdır.  

Özetle, bu çalıĢmanın amacı temel olarak, konut alanlarında yaĢanan değiĢimin 

incelenmesi, konut alanlarında yaĢanan değiĢimlerin 21. yüzyıldaki en temel 

yansıması olarak ortaya çıkan rezidansların incelenmesi, bunların diğer konut 

tiplerinden olan farklılıklarının, tercih edilme sebeplerinin ortaya konulması, 

Ġstanbul‟daki yapıların bir parçası haline gelen rezidansların diğer konut tiplerinden 

farklılıklarının ortaya koyulmasıdır. 
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KüreselleĢmenin Levent – Maslak aksındaki mimari dönüĢüme olan etkisini 

incelemesi amaçlanan çalıĢmanın ilk bölümünde kavramsal bir temel oluĢturabilmesi 

amacı ile dünya ölçeğinde metropoliten kent olgusunun ne olduğunu açıklandı. 

Kent‟in tanımı yapıldıktan sonra, tarihsel süreç içerisinde kentlerin geliĢimi 

incelendi. Bu inceleme genel olarak üç temel aĢamada ele alındı. Bunlardan ilki 

“sanayi öncesi kent” dönemi; ikincisi 18. ve 20. y.y.‟lar arasında karĢılaĢılan “sanayi 

kent” dönemi; üçüncüsü de dünya üzerinde küreselleĢme etkinliklerinin yoğun bir 

Ģekilde ortaya çıkması ile etkisini gösteren “küresel kent” dönemleri olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu bağlamda, farklı bakıĢ açılarıyla farklı biçimlerde tanımlanabilecek kent kavramı 

temel olarak devamlı bir toplumsal geliĢme içerisinde bulunan, toplumun yerleĢme, 

barınma ve çalıĢma, dinlenme gibi temel ihtiyaçlarının karĢılandığı, tarım kesiminde 

çalıĢan insanların oranının genellikle düĢük olduğu, köylere göre daha kalabalık bir 

nüfusa sahip olan yerleĢim biçimi olarak tanımlanabilmektedir. 

Ġlk kez sanayi öncesi olarak adlandırılan dönemde Antik Yunan‟da Ģehir devleti 

olarak ortaya çıkan kentlerin yapıları sanayide yaĢanan geliĢmeler ile yapılarını 

değiĢtirmiĢtir. Bu değiĢimlerdeki en büyük etkenler, teknolojik geliĢmeler, teknolojik 

geliĢmelere bağlı olarak da ekonomik örgütlenme biçimlerinde ve kentlerin sosyal 

yapılarında ortaya çıkan değiĢiklikler olmuĢtur. 

Bu etkenler sonucu, örneğin sanayi öncesi kentlerde sokaklar ilkel ulaĢım araçlarının 

geçiĢini sağlayabilecek Ģekilde dar, yapılar da alçakken, sanayi kentlerinde, 

sokakların geniĢlediği, yapıların da daha yükseldiği görülmektedir. 

Tarihsel süreç içinde sanayi kentlerinin yerini küresel kentlere bıraktığı görülür. Tüm 

dünyada, özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra ön plana çıkan küreselleĢme 

kavramı, baĢka alanlarda da olduğu gibi, kentlerin yapılanmalarında da değiĢiklikler 

yaratmıĢtır. Küresel kentler, küresel ekonominin kontrol edildiği merkezler olup, bu 

kentlerde, merkezi iĢ alanlarının önem kazandığı görülmektedir.  

Küresel kentlerde sürekli ortaya çıkan değiĢim ve dönüĢüm olgusu kendisini iĢ 

alanları ve konut alanlarında yaĢanan değiĢim ve dönüĢümlerde de açıkça 

göstermektedir. Merkezi iĢ alanlarının yoğun bir biçimde küresel kentlerde 

artmasının yanı sıra, bu kentlerde konut alanları da küreselleĢme ve küreselleĢme 

olgusunun getirdiği politikalardan etkilenmektedir.KüreselleĢme ile birlikte yaĢanan 
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birtakım sosyo kültürel değiĢiklikler sonucunda ortaya çıkan konut arzı, rezidans 

biçimindeki konutlarda ortaya çıkmaktadır. 

Bazı sosyo kültürel değiĢiklikler sonucunda ortaya çıkan konut arzı, yani 

rezidansların ortaya çıkıĢının temel nedenleri olarak; 

1. Büyük kentlerde aĢırı kentleĢme (over urbanization) sonucunda ortaya çıkan 

birtakım problemler (hava kirliliği, trafik yoğunluğu, altyapı yetersizliği vb.), 

2. Kentlerde suç oranının artması ile insanların daha güvenli yerlerde yaĢamaya 

yönelik talepleri, 

3. Tüm dünyada küresel genel olarak küresel ekonomilerin ortaya çıkması ile 

artan alım gücü, 

4. KiĢilerin hayat tarzlarında meydana gelen değiĢiklikler, 

5. Ġnsanların konuttan ve yaĢamdan olan beklentilerinde yaĢanan değiĢimler, 

6. ZorlaĢan ekonomik koĢullar ile insanların iĢte daha çok vakit geçirmeleri ile 

kendilerine kalan kısıtlı zamanı en verimli biçimde kullanma istekleri, 

7. KiĢilerin trafikte ya da sosyalleĢebilecekleri iĢ dıĢındaki ortamlara ulaĢmak 

için en az vakti geçirmek istemeleri, 

8. Ġnsanların kentin sunduğu olanaklara, kentsel hizmetlere, eğlence ve alıĢveriĢ 

merkezlerine daha yakın olmak istemeleri,  

9. Tükenen kent arsasında, manzaralı, içinde sosyal imkanlar barındıran 

konutlara olan talep kabul edilebilmektedir. 

Bu çalıĢma genel olarak, 20. yüzyılın ikinci yarısında tüm dünya ile birlikte 

Türkiye‟de de yaĢanan küreselleĢme hareketlerinin siyasi, kültürel ve sosyal etkisi ile 

konut tercihleri ve “kent” olgusu üzerindeki etkilerinin Ġstanbul örneğinde 

gösterilmesini amaçlamıĢtır. 

1980‟lerden sonra kentlerde hakim olan neo-liberalizm politikaları kentlerde 

dönüĢüme neden olurken, kent merkezlerinde mekansal bir yeniden yapılanma 

ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır.Kent merkezinde ortaya çıkan böylesi bir yeniden 

yapılandırma ihtiyacının bir sonucu olarak, kent merkezinde, özellikle 

sanayileĢmenin yoğun olduğu merkezi bölgelerde, konut olarak tercih edilen, aynı 

zamanda da lüks ve elit yaĢamın sembolü olan rezidanslar ortaya çıkmaktadır. 
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Kent içinde yaĢanan, hem merkezi iĢ alanlarına, hem de konut projelerine doğrudan 

etkileri olan bu dönüĢümün teorik nedenleri araĢtırıldığında, küreselleĢen kent 

düzeninin bu dönüĢümde, çok önemli, hatta temel bir rol oynadığı görülmektedir. 

Öyle ki, küreselleĢmenin insanlar üzerinde kurmak istediği tüketim kültürünü teĢvik 

eden yaĢam tarzı, bireyin günlük yaĢamı ile birlikte kentin düzenini de değiĢtirip 

Ģekillendirerek yapı tiplerinin, toplumun bu sonradan ortaya çıkan, çoğu zaman da 

küresel düzen tarafından empoze edilen “ihtiyaçlarını” karĢılamaya yönelik 

Ģekillenmesine neden olmuĢtur. Ġnsanların küresel düzende her gün artan bu 

“ihtiyaçları”; değiĢen sosyal yapı ve geliĢen teknolojik olanaklar ile birleĢtiğinde, her 

gün daha fazla ihtiyacın giderildiği, sadece konut olarak var olmayıp değiĢik 

fonksiyonları bünyesinde barındıran konut tipleri de ortaya çıkmıĢtır. 

Küresel düzende yeni yeni ortaya çıkan ve kentsel dönüĢümde büyük etkisi olan bu 

yeni konut tiplerinin, içlerinde barındırdığı birçok farklı iĢlevden belki de en 

önemlisi “imaj iĢlevi” haline gelmiĢtir. 21. yüzyılda konut kavramının, barınma aracı 

olmaktan çok artık küresel ve kentsel dönüĢümün bir simgesi olduğu, siyasi ve sosyal 

alanlarda yaĢanan dönüĢümün, kentsel yapılanma özelinde konutların içinde de 

yansımaları olduğu görülmektedir. 

Türkiye‟deki konut yoğunluğu bakımından önemli rezidanslardan birisi de kentsel 

dönüĢümde son zamanda ortaya çıkarılan Levent – Maslak aksındaki projelerden 

birisi olan Mashattan projesidir.   

ÇalıĢma kapsamında, Mashattan‟da yaĢayanlara yönelik gerçekleĢtirilen anket 

çalıĢmasında, Ġstanbul‟un önemli iĢ merkezlerinden birisi olan, ve günümüzde konut 

alanlarını , özellikle de lüks konut alanlarının sayısının gün geçtikçe arttığı Levent – 

Maslak aksında yaĢayan insanların profilini araĢtırmak, bu bölgede ve bir rezidansta 

yaĢamalarının sebeplerini incelemek, ve tüm bunlarla birlikte, küresel kent olgusu 

tarafından empoze edilen ve desteklenen farklı olma, değiĢim ve dönüĢüm 

fikirlerinin konut tercihleri üzerindeki etkisinin nasıl olduğunu göstermek olmuĢtur. 

 

Yapılan çalıĢma sonucu, 

- Mashattan‟da yaĢayan insanların gelir düzeylerinin ve alım güçlerinin 

oldukça yüksek olduğu, 

- YaĢlarının çoğunlukla 35 – 60 arası olduğu, 
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- Bu insanların iĢyerlerine yakın yerlerde yaĢamıĢ olduğu, 

- Bu insanların çoğunun Mashattan‟dan önce de kent merkezine yakın 

yerlerde yaĢadığı, 

- Mashattan‟ın saygın bir muhit olmasını tercihlerinde çok önemli bir yer 

tuttuğu 

- Mashattan‟da sağlanan güvenlik koĢullarına çok önem verildiği, 

- Mashattan‟ı tercih eden insanların büyük çoğunluğunun vakitlerini 

Mashattan içerisinde ya da çevresinde geçirdiği görülmektedir. 

Mashattan örneği incelendiğinde, küreselleĢme sonucunda ortaya çıkan yeni yaĢam 

biçiminin, ekonomik özgürlüklerin ve sosyal ve kültürel değiĢimlerin insanların 

özellikle önemli bir dünya kenti olan Ġstanbul‟da, konut tercihlerini nasıl ve hangi 

nedenlerden ötürü etkilediği görülmektedir. 

Rezidansların oluĢum sürecine tarihsel perspektifte bakıldığında, Türkiye‟de konut 

alanlarında yaĢanan değiĢim üzerinde, Cumhuriyetin kuruluĢundan önceki 

dönemlerde, Osmanlı Devleti‟nde konakta yaĢam anlayıĢının hakim olduğu görülür. 

Osmanlı Devleti‟nde hakim olan bu konakta yaĢam anlayıĢı, kabaca 20. yüzyılın 

baĢında, Osmanlı Devleti‟nin yıkılması ile yerini yeni yönetim biçimi olarak ortaya 

çıkan Türkiye Cumhuriyeti‟nde apartman tipi yaĢama bırakmıĢtır. Apartman içindeki 

yaĢamın, lüks hayatın sembolü olarak görüldüğü dönemin ardından, 1980‟ler ve 

sonrası dönemde, özellikle bazı kesimler için yükselen yaĢam standartları sonucunda, 

daha homojen ve elit bir yaĢam öneren, ideal ev anlayıĢını empoze etmeye çalıĢan, 

Ģehre uzak, doğaya yakın sitelerdeki yaĢamın önem kazandığı görülmektedir. 

Kapalı sitelerdeki yaĢam ileriki yıllarda yerini kısa bir süreliğine stüdyo dairelere 

bıraktıktan sonra, özellikle 21. yüzyılın baĢlarından sonraki dönemde azalan yaĢam 

alanları ve insanların yükseklik olgusunu elit yaĢamın bir sembolü olarak görmeleri 

sonucunda yüksek katlı yapılar, rezidans formunda ortaya çıkmıĢtır. Bu binaların 

yükseliĢi de gün geçtikçe artarak devam etmektedir.  

Tarihsel süreç içerisinde, rezidansların da yerini baĢka bir konut biçimine bırakması 

düĢünülebilse de, son zamanlarda Levent – Maslak aksında, ve baĢka merkezi iĢ 

alanlarında, iĢ alanı olarak geliĢtirilen projelerin içerisine mutlaka rezidans tipi 

konutların da ekleniyor olması, rezidanslara olan talebin yeteri kadar 
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karĢılamadığının ve rezidansların hükümranlığının çok da kolay bitmeyeceğinin bir 

göstergesi olarak kabul edilebilir.  
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EK A.1: MASHATTAN SĠLÜETĠ ĠLE DOLULUK BOġLUK GÖSTERĠMĠ 
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EK A.2: MASHATTAN KONUT BLOK YERLEġĠMĠ ġEMASI 
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EK A.3: MASHATTAN REVĠZE DAĠRE ġEMASI 

BLOKLARDA REVĠZE EDĠLĠP SATILMIġ DAĠRELER 

BLOK ADI KAT NO KONUM TĠP 

A1 BLOK 21. KAT 8.-9.-10.-11. 5 

A1 BLOK 28. KAT 10.-11. 3B 

A1 BLOK 8. KAT 10.-11. 3A 

A1 BLOK 20.KAT 10.- 3A 

A1 BLOK 1.KAT 7. 1B 

A1 BLOK 20.KAT 4. 1B 

A1 BLOK 9.KAT 5.-6.-7. 4B 

A1 BLOK 25.KAT 1.-2. T.PENT 

A1 BLOK 15.KAT 5. 1B 

A2 BLOK 1.B.+Z.KAT 1.-3. 3E 

A2 BLOK 1.B.+Z.KAT 5.-6.-7. 4B 

A2 BLOK 1.B.+Z.KAT 11. 2A 

A2 BLOK 6. KAT 9. 3F 

A2 BLOK 7.KAT 1.-2. 3A 

A2 BLOK 7. KAT 10.-11. 3E 

A2 BLOK 18. KAT 8. 3F 

A2 BLOK 23. KAT 1.-2.-3. 4A 

A2 BLOK 6.KAT 7. 1B 
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BLOK ADI KAT NO KONUM TĠP 

A2 BLOK 23.KAT 9. 3F 

A2 BLOK 19.KAT 1.-2. 3A 

A2 BLOK 30. KAT 5.-6.-7. 4B 

A3 BLOK 16.KAT 9. 3F 

A3 BLOK 5. KAT 4. 3F 

A3 BLOK 11. KAT 4. 3F 

A3 BLOK 16. KAT 4. 3F 

A3 BLOK 21.KAT 3. 3F 

A3 BLOK 20.KAT 3. 3F 

A3 BLOK 4.KAT 5.-6. 4D 

A3 BLOK 17.KAT 1.-2. 3E 

A3 BLOK 17.KAT 6.-7. 4C 

A3 BLOK 17.KAT 4. 3F 

A3 BLOK 20.KAT 8. 3F 

A4 BLOK 9. KAT 3. 3F 

A4 BLOK 10. KAT 3. 3F 

A4 BLOK 10. KAT 4. 3F 

A4 BLOK 28. KAT 1.-2. 3B 

A4 BLOK 1.B.+Z.KAT 6. 2C 

A4 BLOK 1.B.+Z.KAT 11. 2A 
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BLOK ADI KAT NO KONUM TĠP 

A4 BLOK 24.KAT 9. 1B 

A4 BLOK 16.KAT 5.-6. 3D 

A5 BLOK 19.KAT 5.-6.-7. 4B 

A5 BLOK 4. KAT 5.-6.-7. 4B 

A5 BLOK 15.KAT 8. 4E 

A5 BLOK 15.KAT 5.-6.-7. 4B 

A5 BLOK 10. KAT 6.-7. 3D 

B1 BLOK 8.KAT 3. 1B 

B1 BLOK 23.KAT 10.-11 3A 

B1 BLOK 16.KAT 10.-11. 3A 

B2 BLOK 30.KAT 5.-6.-7. PENT 

B2 BLOK 12. KAT 5. 1B 

B2 BLOK 16. KAT 1.-2. 3A 

B2 BLOK 17. KAT 10.-11. 3A 

B2 BLOK 18. KAT  1.-2. 3A 

B2 BLOK 18. KAT 10.-11. 3A 

B2 BLOK 27. KAT 1.-2. 3B 

B2 BLOK 29. KAT 10.-11. 3B 

B2 BLOK 32. KAT 5.-6.-7. + PENT. 

B2 BLOK 6.KAT 6.-7. 3D 
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BLOK ADI KAT NO KONUM TĠP 

B2 BLOK 28.KAT 10.+11. 1B+1B 

B2 BLOK 28.KAT 1.-2. 3B 

B2 BLOK 31.KAT 5.-6.-7. PENT 

B2 BLOK 28.KAT 5.-6.-7. 4B 

B2 BLOK 27.KAT 10.-11. 3B 

B5 BLOK 10.KAT 4. 3F 

B5 BLOK 7. KAT  9. 1B 

B5 BLOK 9.KAT 5.-6.-7. 4B 

B5 BLOK 9. KAT 3. 3F 

B5 BLOK 10. KAT 3. 3F 

B5 BLOK 10.KAT 10.-11. 3A 

B5 BLOK 11. KAT 3. 3F 

B5 BLOK 12. KAT 10.-11. 3A 

B5 BLOK 14.KAT 1.-2. 3E 

B5 BLOK 22. KAT 4.  3F 

B5 BLOK 22. KAT 3. 3F 

B5 BLOK 24. KAT 10.-11. 3A 

B5 BLOK 25.KAT 5.-6.-7. 4B 

B5 BLOK 9.KAT 4. 3F 

B5 BLOK 26.KAT 5.-6.-7. 4B 
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BLOK ADI KAT NO KONUM TĠP 

B5 BLOK 18.KAT 1.-2. 3E 

B5 BLOK 29.KAT 5. 1B 

B5 BLOK 20.KAT 10.-11. 3A 

B5 BLOK 32. KAT 5.-6.-7. + PENT. 

 

  



117 

EK A.4: MASHATTAN KONUT BLOKLARI ANKET FORMU 

Mashattan Konut Bloklarında Kullanılan Anket Formu  

Ġstanbul Teknik Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü – Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı 

Yüksek Lisans tezi alan çalıĢması için üretilmiĢ Anket  formudur. KiĢisel bilgi edinme amaçlı 

değildir.Bu anketle elde edilen genel bilgiler yalnızca tez çalıĢması kapsamında kullanılacaktır. 

 

1.MESLEĞĠNĠZ (EĞĠTĠM DURUMU)?.................................. 

YAġINIZ?............... EVLĠ MĠSĠNĠZ……..?    EVLĠ ĠSENĠZ ; EġĠNĠZĠN YAġI 

VE MESLEĞĠ?………… 

   

ġU ANDA NE ĠġLE MEġGULSÜNÜZ?...........KAÇ ÇOCUĞUNUZ  

VAR?............  

 

2.KONUT SAHĠPLĠLĠĞĠ DURUMU?  

A)  KONUT  SAHĠBĠ            B)   KĠRACI  

 

3. BURAYA NEREDEN TAġINDINIZ?............................... NE ZAMAN………?  

 

4.BURAYA  TAġINMANIZDA ROL OYNAYAN NEDENLERĠ 

DEĞERLENDĠRĠR  MĠSĠNĠZ? 

 

 
ÇOK 

ÖNEMLĠ 
ÖNEMLĠ 

FARK 

ETMEZ 
ÖNEMSĠZ 

HĠÇ 

ÖNEMLĠ 

DEĞĠL 

A.SAYGIN BĠR 

MUHĠT OLMASI 
     

B.ÇEVRENĠN TEMĠZ 

,DÜZENLĠ VE 

BAKIMLI OLMASI 

     

C.GÜVENLĠKLĠ 

OLMASI 
     

D.TANIDIĞIM 

DOSTLARIM / Ġġ 

YERĠ 

ARKADAġLARIMIN 

OLMASI 

     

E.ĠġĠME YAKIN  

OLMASI 
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5. .A.ĠSTANBUL’DA BAġKA KONUTUNUZ VAR MI? YOK ( )   VAR ( )  

NEREDE?................. 

 

    B.ĠSTANBUL DIġINDA (Türkiye veya YurtdıĢında)  BAġKA KONUTUNUZ 

VAR MI? YOK ( )   VAR ( )         

        NEREDE?............... 

   C.BU EV KAÇINCI EVĠNĠZ?..........................................  

 

6. SAHĠP OLUNAN  KONUTLARIN KULLANIM  AMACI  NEDĠR?   
OTURMA  AMAÇLI  KONUT  (      ) 

YATIRIM  AMAÇLI  KONUT   (     ) 

 

7.BU EVDE OTURMAYI NEDEN 

SEÇTĠNĠZ?..................................................................................... 

  

    BU  KONUTU  KULLANIM  DÖNEMLERĠNĠZ NELERDĠR?  

    

    A) BÜTÜN YIL BOYU   B)  YILDA 6 AY       C) YILDA 1 AY       D) YIL 

ĠÇĠNDE 1 AYDAN AZ SÜRE  

 

8. YAġADIĞINIZ KONUTTA DEKORASYON  ĠÇĠN BĠR MĠMAR ĠLE 

ÇALIġTINIZ MI ?      

 

A )EVET      B) HAYIR  

 

9. EN ÇOK ZĠYARET EDĠLEN ÜLKE-ġEHĠR ? ………………………..  

 

10.EVĠNĠZDE YATILI OLARAK ÇALIġAN HĠZMETLĠ VAR MIDIR?      

 

 A)EVET   B) HAYIR  

 

11.BU YAPININ SĠZE SAĞLADIĞI HĠZMET OLANAKLARINDAN 

HANGĠLERĠNĠ KULLANIYORSUNUZ ?  

(BĠRDEN ÇOK SEÇENEK ĠġARETLEYEBĠLĠRSĠNĠZ)  

• TEMĠZLĠK-BAKIM-ONARIM-GÜVENLĠK 

• SPOR MERKEZĠ  

• SPA-GÜZELLĠK- BAKIM MERKEZĠ  

• SAĞLIK MERKEZĠ  

• EĞLENCE 

• MARKET 

• DĠĞER (AÇIKLAYINIZ) 

 

12. BOġ ZAMANLARINIZI NASIL DEĞERLENDĠRĠYORSUNUZ  ?  

 

 EVDE  

 SĠTEDEKĠ SOSYAL ALANLARDA (SĠNEMA , SPOR FĠTNESS, 

VB) 

 DĠĞERLERĠ (BELĠRTĠNĠZ)  …………… 
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13. SÜREKLĠ TAKĠP ETTĠĞĠNĠZ DERGĠ –YAYIN VAR MIDIR?  

VARSA DERGĠ/YAYIN ADI ?............................................  

 

14.EVĠNĠZDE DEKORASYON YAPTIRDINIZ MI? EVET(    )  , HAYIR(   ) 

EVĠNĠZĠN DEKORASYONUNDA EN ÇOK HANGĠSĠNDEN 

ETKĠLENĠYORSUNUZ?  

• DEKORASYON DERGĠLERĠNDEN  

• DEKORASYON MAĞAZALARINDAN  

• TELEVĠZYON PROGRAMLARINDAN  

• YURTDIġI GÖZLEMLERĠMDEN  

• ÇEVREMDEKĠ ĠNSANLARIN EV DEKORASYONUNDAN  

• RESTAURANT VB…. 

• DĠĞER 

 

15.A.BURDAN ÖNCE YAġADIĞINIZ EVDEN NEDEN 

ÇIKTINIZ?................................... 

 

     B.BURAYA (BU EVE )GELMEDEN ÖNCE YAġADIĞINIZ EV? 

 

A) ĠSTANBUL-ġEHĠR MERKEZĠ  

B) ĠSTANBUL-MERKEZ DIġI  

C) ĠSTANBUL DIġI BĠR ġEHĠR-TÜRKĠYE  

D) YURTDIġI  

 

16.GELECEK YILLARDA YAġAYACAĞINIZ YA DA YAġAMAK 

ĠSTEDĠĞĠNĠZ KONUTUN KONUMU NE OLMALIDIR/OLACAKTIR?  

A) ĠSTANBUL-ġEHĠR MERKEZĠ  

B) ĠSTANBUL-MERKEZ DIġI  

C) ĠSTANBUL DIġI BĠR ġEHĠR-TÜRKĠYE  

D) YURTDIġI  

 

17.GELECEK YILLARDA YAġAYACAĞINIZ YA DA YAġAMAK 

ĠSTEDĠĞĠNĠZ KONUTUN NĠTELĠĞĠ NE OLMALIDIR?  

A)TEKĠL EV/ VĠLLA  

B)YALI  

C)AZ  KATLI RESIDENCE DAĠRESĠ  

D) ġU ANKĠ KONUTTA YAġAMA DEVAM  

 

18.YAġADIĞINIZ KONUTTA EN ÇOK HANGĠ ÖZELLĠĞĠ  SĠZĠ  MEMNUN 

EDĠYOR?   

A. DAĠRENĠN BÜYÜK OLMASI 

B. DAĠRENĠN BLOKTAKĠ  KONUMU, YÖNÜ  

C. YEġĠL ALAN  ĠMKANLARI 

D. OTOPARK  ĠMKANI 

E. MANZARALI OLMASI 

F. DAĠRENĠN KULLANIġLI OLMASI 

G. MODERN OLMASI 

H. ĠNġAAT KALĠTESĠ VE SAĞLAMLIK 

Ġ. ġEHĠRDEKĠ KONUMU 

J. VB………………………… 
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19.YAġADIĞINIZ KONUTTA EN ÇOK  EKSĠKLĠĞĠNĠ DUYDUĞUNUZ 

ġĠKAYET  ETTĠĞĠNĠZ       DURUM  NEDĠR? …………………………………. 

 

20. AĠLE BĠREYLERĠ HANGĠ SEMTLERDE ÇALIġIYOR? 

AĠLE REĠSĠ………  EġĠ……….. ÇOÇUK…………….. 

21.AĠLENĠZDE KAÇ ADET OTOMOBĠL VAR? 

22.HANGĠ ULAġIM ARAÇLARINI KULLANIYORSUNUZ?     NE ZAMAN ?        

HANGĠ AMAÇLA? 

OTOMOBĠL (   ) ………………………..   

TAKSĠ (   )    ………………………….  

OTOBÜS (   ) …………………………..   

MĠNĠBÜS (   )    ………………………….. 

SERVĠS (   ) …………………………...   

METRO (   ) …………………………… 
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EK A.5: MASHATTAN‟DA ANKET UYGULANAN DAĠRE TĠP VE LĠSTE 

OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

1 * 3B A1 28 8-9 190 

2   3B A1 27 8-9 187 

3   4B A1 26 5-6-7 184 

4 * T.PENT. A1 25-26 3-4 181 

5   3A A1 21 1-2 159 

6   1B A1 21 3 160 

7   4B A1 21 5-6-7 161 

8   1B A1 21 4 158 

9   1B A1 20 4 151 

10   2C A1 15 6 118 

11   3F A1 15 9 120 

12   1A A1 14 1 105 

13   1A A1 14 2 104 

14   1B A1 14 3 106 

15   1C A1 14 6 108 

16   1B A1 14 8 113 

17   4B A1 9 5-6-7 75 

18 * 3A A1 8 10-11 70 

19  1B A1 8 4 64 

20   4D A1 8 5-6 67 

21   2B A1 8 7 68 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

22   1B A1 8 8 71 

23 * 1B A1 2 4 16 

24   3F A1 2 9 21 

25   3F A1 1 3 11 

26   3F A1 21 3 163 

27   4B A1 21 5--6--7 161 

28   3A A1 26 1--2 178 

29   1B A1 2 9 25 

30   1B A1 1 3 11 

31 * 4E A1 14 8 106 

32   3A A1 20 10--11 156 

33   1B A1 20 4 151 

34   3F A1 14 3 113 

35   3A A1 8 10--11 70 

36   3A A1 21 1--2 159 

TOPLAM OTURULAN KONUT SAYISI:   36ADET      ;           ANKET UYGULAMASI SAYISI : 5 ADET 

       

OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

1 * 4B A2 30 5-6-7 200 

2   3A A2 24 1-2 181 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

3   3F A2 24 3 182 

4   1B A2 24 8 186 

5 * 3A A2 24 10-11 185 

6   1B A2 24 4 180 

7   4A A2 23 1-2-3 175 

8   1B A2 23 4 174 

9   3A A2 19 1-2 146 

10   1B A2 19 7 149 

11   3A A2 18 1-2 138 

12   3F A2 18 9 142 

13   1B A2 18 4 137 

14   1B A2 18 7 141 

15   1B A2 18 8 144 

16   1B A2 12 4 91 

17   1A A2 12 1 94 

18   1B A2 12 9 99 

19   3F A2 12 10-11 100 

20 * 1C A2 12 8 101 

21   3A A2 11 1-2 84 

22   1B A2 11 4 83 

23   3E A2 11 10-11 90 

24   3F A2 7 9 59 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

25   3F A2 7 8 61 

26   1C A2 7 5 56 

27   1B A2 6 3 46 

28   1B A2 6 4 44 

29   1C A2 6 5 47 

30   1B A2 6 8 52 

31 * 2A A2 ZM 7 7 

32 * 2B A2 ZM 5-6 3 

33   4B A2 2 5--6--7 3 

34   1B A2 6 7 46 

35   1B A2 7 7 61 

36   3A A2 11 10--11 87 

37   3A A2 18 10--11 143 

38 * 4A A2 23 1--2--3 175 

39   1B A2 24 4 183 

40   3A A2 24 1--2 172 

41   3A A2 7 1-- 2 48 

42   4B A2 Z 5--6--7 3 

43   3F A2 2 8 56 

TOPLAM OTURULAN KONUT SAYISI:   43 ADET      ;           ANKET UYGULAMASI SAYISI : 6 ADET 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

1 * 4C A3 22 7 168 

2   3F A3 22 3 166 

3   3F A3 22 10-11 170 

4   3F A3 22 8 171 

5   1B A3 21 8 163 

6   4C A3 21 7 160 

7   1B A3 21 4 156 

8   4C A3 20 5-6 151 

9 * 3F A3 20 9 153 

10   3E A3 20 10-11 154 

11   3E A3 17 10-11 134 

12   4C A3 17 7 132 

13   3F A3 17 4 128 

14   3F A3 16 9 125 

15   3E A3 16 10-11 126 

16   3F A3 16 4 120 

17 * 1B A3 12 9 104 

18   3E A3 12 1-2 99 

19   3F A3 11 9 95 

20   3F A3 5 9 47 

21   3F A3 5 4 42 

22   4D A3 5 5-6 45 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

23   3F A3 4 3 36 

24   4D A3 4 5-6 37 

25   3F A3 4 9 39 

26   3F A3 3 3 28 

27   3E A3 3 10-11 32 

28   3E A3 3 1-2 27 

29   3F A3 12 3 100 

30   1B A3 12 5 101 

31   3F A3 16 3 122 

32   4C A3 5 7 46 

33 * 3A A3 21 1-2 157 

34   3F A3 20 4 148 

35 * 4D A3 20 7 152 

36   3F A3 3 8 34 

37   3F A3 3 9 35 

38   3F A3 3 7 32 

39   3E A3 4 1- 2 36 

40   3E A3 4 10- 11 40 

41   3F A3 5 8 42 

42   3F A3 5 9 47 

43   4C A3 11 7 94 

44   1A A3 12 10 99 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

45 * 1A A3 12 11 100 

46   1B A3 12 8 101 

47   3F A3 16 8 122 

48   4D A3 16 5-6 125 

49   4C A3 16 7 126 

50   3F A3 17 8 134 

51   3F A3 17 9 132 

52   3F A3 20 8 148 

53   3F A3 20 9 151 

54   3F A3 20 2 152 

55   3E A3 20 1--2 154 

56 * 3A A3 21 11 163 

57   3E A3 22 10--11 171 

58   1B A3 21 9 160 

59   3E A3 4 5--6 37 

60   3E A3 22 1--2 166 

61   3F A3 21 3 156 

62   3E A3 16 1--1 120 

TOPLAM OTURULAN KONUT SAYISI:   62 ADET      ;           ANKET UYGULAMASI SAYISI : 7 ADET 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

1  3D A4 29 6-7 165 

2   3B A4 28 8-9 163 

3   3D A4 27 6-7 157 

4   1B A4 27 5 146 

5   1B A4 24 8 149 

6   1B A4 24 9 147 

7   4E A4 17 8-10 111 

8   3F A4 16 3 98 

9   3F A4 16 4 96 

10   3D A4 16 5-6 99 

11   4E A4 16 8-10 103 

12   4F A4 16 11 102 

13   4E A4 10 8-10 72 

14 * 3E A4 9 1-2 59 

15  4B A4 9 5-6-7 61 

16   3A A4 24 10-11 148 

17   3F A4 24 3 144 

18   4E A4 16 11 103 

19   1B A4 17 9 112 

20 * 4F A4 17 11 110 

21   3B A4 27 8--9 159 

22   3F A4 9 3 60 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

23   3E A4 16 1--2 91 

24 * 1B A4 16 7 97 

25   1B A4 24 7 147 

26   1B A4 29 5 165 

27   3B A4 27 8--9 156 

TOPLAM OTURULAN KONUT SAYISI:   27 ADET      ;           ANKET UYGULAMASI SAYISI : 3 ADET 

       

OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT PLAN TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

1 * 4F A5 21 10-11 151 

2   1B A5 21 9 150 

3   1B A5 20 7 142 

4   4F A5 20 11 144 

5   3D A5 20 5 139 

6   4E A5 19 2-4 131 

7   1B A5 19 3 133 

8   1B A5 19 9 135 

9   4F A5 19 1 132 

10   1B A5 14 3 98 

11   1B A5 14 7 101 

12   4E A5 20 8-10 145 

13 * 1B A5 10 9 80 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

14   3D A5 10 6-7 79 

15   1B A5 8 5 61 

16   3D A5 8 6-7 62 

17   3A A5 8 10-11 64 

18   4F A5 5 1 39 

19   4E A5 5 3 40 

20   3D A5 5 5-6 41 

21   1B A5 5 7 42 

22   4F A5 4 11 36 

23   4F A5 3 1-2 23 

24 * 3A A5 19 10-11 138 

25   1B A5 19 8 131 

26   1A A5 14 11 101 

27   1B A5 5 9 41 

28   1B A5 10 3 80 

29   1B A5 21 3 150 

30   1B A5 21 4 151 

31   4F A5 20 9 139 

32   1B A5 19 3 133 

33   4B A5 19 5--6-7 135 

34   1B A5 8 8 61 

35 * 1B A5 8 9 62 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

36   1B A5 8 13 64 

37   1B A5 4 3 36 

38   1B A5 3 3 23 

39   1B A5 20 3 142 

TOPLAM OTURULAN KONUT SAYISI:   39 ADET      ;           ANKET UYGULAMASI SAYISI : 4 ADET 

       

OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT PLAN TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

1   3A B1 24 1-2 146 

2   1B B1 23 8 144 

3 * 3A B1 23 10-11 143 

4   1B B1 23 9 142 

5   1B B1 22 3 135 

6   3A B1 16 1-2 101 

7   1B B1 14 7 93 

8 * 1C B1 14 6 92 

9   1A B1 14 1 89 

10   3A B1 10 1-2 65 

11   1B B1 9 8 63 

12   1B B1 9 7 60 

13   1B B1 9 4 56 

14   1A B1 8 10 54 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

15   1A B1 8 11 53 

16   1B B1 1 9 13 

17   1B B1 14 2 89 

18   1B B1 14 5 92 

19 * T5 B1 23 1--2-3-4 145 

20   1B B1 9 3 55 

21 * 4B B1 23 5--6-7 146 

22   3D B1 9 5--6 59 

23   1B B1 10 3 66 

24   1B B1 14 4 87 

25   1B B1 9 9 64 

26   1B B1 22 4 136 

TOPLAM OTURULAN KONUT SAYISI:   26 ADET      ;           ANKET UYGULAMASI SAYISI : 4 ADET 

       

OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT PLAN TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

1   PENTHOUSE B2 31 5-6-7 212 

2   4B B2 29 5-6-7 209 

3   4B B2 28 5-6-7 205 

4 * T.PENT B2 25-26 8--9 199 

5   1C B2 25 6 197 

6   1B B2 25 5 196 



133 

OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

7   1B B2 18 9 147 

8   3A B2 17 10-11 140 

9   3A B2 16 10-11 132 

10   3D B2 16 6-7 130 

11   1B B2 16 5 129 

12   3A B2 12 10-11 105 

13   1B B2 12 3 100 

14 * 1A B2 12 2 98 

15   1B B2 12 4 97 

16   1B B2 11 8 96 

17   1B B2 11 9 94 

18   1B B2 7 8 64 

19   1B B2 7 9 62 

20   1B B2 7 3 60 

21 * 3A B2 6 10-11 56 

22   1B B2 6 9 55 

23 * 3D B2 6 6-7 54 

24   1B B2 6 4 50 

25   1B B2 5 9 47 

26   3D B2 5 5-6 46 

27   1B B2 5 7 45 

28   1B B2 5 3 44 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

29 * 2A B2 Z 11 7 

30   1B B2 12 9 104 

31   1B B2 6 8 54 

32   1B B2 6 3 49 

33   4B B2 27 5--6--7 201 

34 * 3A B2 11 10--11 95 

35   1B B2 16 5 129 

36   1B B2 18 8 146 

37   1B B2 16 8 129 

38   1B B2 12 5 102 

39   3A B2 6 10--11 56 

40   4B B2 26 5--6--7 208 

41   4B B2 28 5--6--7 200 

42 * 3D B2 18 6--7 146 

43   1B B2 17 5 137 

44   1B B2 16 9 129 

45   1B B2 16 4 128 

46   1B B2 13 8 97 

47   1B B2 6 5 60 

48   1B B2 6 3 57 

49 * 1B B2 5 8 46 

50   1B B2 5 4 44 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

51   1B B2 5 5 45 

52   1B B2 12 8 93 

53   1B B2 25 7 198 

54   1B B2 5 8 49 

55 * 3B B2 28 3--4 204 

56   3A B2 7 10--11 65 

57   1B B2 17 9 139 

TOPLAM OTURULAN KONUT SAYISI:   57 ADET      ;           ANKET UYGULAMASI SAYISI : 9 ADET 

       

OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT PLAN TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

1 * 3D B5 29 6-7 204 

2   1B B5 29 5 203 

3   3B B5 27 3-4 196 

4 * 3F B5 24 3 187 

5   3E B5 24 4 185 

6 * 4B B5 24 5-6-7 188 

7   1B B5 24 8 191 

8   1B B5 24 9 189 

9   1B B5 23 8 184 

10   3A B5 23 1-2 179 

11   1B B5 23 3 180 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

12 * 1B B5 23 9 182 

13   3F B5 22 3 172 

14   3E B5 22 1-2 171 

15   1B B5 22 5 173 

16   3D B5 22 6-7 174 

17   1B B5 22 9 175 

18   1B B5 21 5 165 

19   3E B5 20 1-2 155 

20   1B B5 20 9 159 

21 * 3E B5 19 1-2 147 

22   3A B5 19 10-11 152 

23   3D B5 19 6-7 150 

24   3D B5 18 6-7 142 

25   3E B5 18 1-2 139 

26   3F B5 17 3 132 

27   3D B5 17 6-7 134 

28 * 3A B5 16 10-11 128 

29   3F B5 16 3 124 

30   1B B5 15 9 119 

31   3F B5 15 4 114 

32   1B B5 15 5 117 

33   3E B5 15 3 116 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

34   3E B5 14 1-2 106 

35   3F B5 14 3 107 

36   1B B5 14 5 105 

37   3F B5 12 3 95 

38  1C B5 12 6 97 

39   1B B5 12 8 101 

40   3D B5 11 6-7 89 

41   1B B5 11 5 88 

42   3F B5 11 3 87 

43   3E B5 11 4 85 

44   3E B5 9 1-2 71 

45   3F B5 9 3 72 

46 * 1B B5 9 8 70 

47   3A B5 9 10-11 75 

48   3E B5 8 1-2 64 

49   3A B5 8 10-11 68 

50   1B B5 8 4 63 

51   1B B5 8 3 65 

52   3E B5 7 1-2 57 

53   1B B5 7 3 58 

54   1B B5 7 4 56 

55   1B B5 7 8 62 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

56   1B B5 7 9 60 

57 * 3A B5 7 10-11 61 

58   3E B5 6 1-2 49 

59   1B B5 6 3 50 

60   1B B5 6 4 48 

61   1B B5 6 5 43 

62 * 1B B5 5 9 45 

63   3D B5 4 6-7 36 

64   1B B5 4 9 37 

65   1B B5 3 9 29 

66 * 3D B5 2 6-7 20 

67   1B B5 2 9 21 

68   1B B5 1 5 12 

69   1B B5 1 9 14 

70   1C B5 14 6 109 

71   3D B5 6 6-7 52 

72   3A B5 1 10--11 14 

73   1B B5 2 8 20 

74   1B B5 2 9 21 

75   1B B5 4 8 36 

76 * 3A B5 6 10--11 58 

77   4B B5 7 4--5-6 59 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

78   1B B5 7 9 60 

79   3E B5 4 1--2 33 

80   1B B5 6 8 50 

81   1B B5 6 9 48 

82   1B B5 9 9 72 

83 * 4B B5 9 4--5-6 71 

84   1B B5 8 9 61 

85   1B B5 11 8 87 

86   1B B5 11 9 88 

87   3D B5 10 6--7 89 

88   3F B5 10 4 85 

89   1B B5 12 7 97 

90   3A B5 14 10--11 109 

91   1B B5 15 8 116 

92   3D B5 15 6--7 118 

93   3A B5 10 10--11 128 

94   1B B5 16 5 123 

95   1B B5 17 5 133 

96   3A B5 17 10--11 136 

97   3E B5 17 1--2 132 

98   3A B5 18 10--11 139 

99   1B B5 18 8 143 
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OTURANLAR 

SIRA ANKET UYGULAMASI 
KONUT TĠPĠ 

BLOK  KAT KONUM 

DAĠRE 

NO 

100   1B B5 19 9 151 

101   3F B5 19 3 148 

102   1B B5 20 8 158 

103   3A B5 20 10--11 160 

104   1B B5 21 8 169 

105 * 3D B5 21 6--7 165 

106   1B B5 22 8 174 

107   3A B5 23 10--11 182 

108   3E B5 24 10--11 191 

109   3A B5 24 1--2 189 

110   3B B5 29 8-9 203 

111   1B B5 5 8 44 

112   1B B5 12 5 94 

113   1B B5 8 8 69 

114   3A B5 24 10--11 185 

115 * 1B B5 19 9 149 

116   1B B5 3 8 28 

117   1B B5 12 9 98 

TOPLAM OTURULAN KONUT SAYISI:   117 ADET      ;      ANKET UYGULAMASI SAYISI : 14 ADET 
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ÖZGEÇMĠġ 

Ad Soyadı: Onur DURMUġ 

Doğum Yeri ve Tarihi: Ġzmir 02-07-1981 

Adres: Kasapveli Sok. No:14/2 D:7 Martı Apt. Salacak 

Üsküdar/ĠSTANBUL 

Lisans Üniversitesi: Yeditepe Üniversitesi 
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