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İSTANBUL’ DA YENİ MEKANS AL OLUŞU MLAR: BEŞİ KTAŞ- MAS LAK
EKSENİ
ÖZET
Ul aşı m ve İl etişi m t eknol ojisi ndeki geliş mel er sonucu. mekansal sı nırl arı n ort adan
kal kması il e birli kt e küresel ser maye yerel ol uşuml arl a ilişki i çi ne gir mekt e ve yerel
biri ml eri mekansal yapıları nda düzenl e mel er yap maya yönelt mekt edir. Ser mayeyi
üzerl eri ne çek mek i st eyen kentl er yeni mer kezler yarat ma yol unda yarış i çi ne
gir mekt e ve yeni mekansal ol uşu ml ara sahne ol makt adır. Bu bağl a mda Tür ki ye,
ekono mi de uygul anan politi kal ar açı sı ndan 1980 sonrası nda, t e mel bir deği şi m
yaşa mı ştır. Ser best pi yasa koşull arı nı n i şl erli k kazandırıl ması na yöneli k ol arak
şekillenen ekono mi k politi ka sonucu yabancı şirketl er Tür ki ye’ de özelli kl e
İst anbul’da yatırı m yap maya, şubel er aç maya başl a mı şl ardır.

Bu bakı mdan

İst anbul’da 1980 sonrası deği şi m Kür esell eşme kavra mı yl a ilişkil endirilebilir.
Ser mayeye yöneli k çekici mekanl ar yarat ma arzusu, yeni mekansal ol uşu ml ara
cevap vere meyen. Eski Mer kezi İş Al anl arı’na ol an il gi ni n azal masına neden
ol muş, yeni Mer kezi İş Al anl arı ort aya çı k mı ştır. Yeni Mİ A’ nı, eski merkezl er den
ayıran özelli k, küresell eşme yl e et kil eşi m göst er mel eri ve yeni mekansal ol uşu ml arl a
bi çi ml en mel eri dir. Beşi ktaş- Masl ak Ekseni, Alt unizade, Kavacı k, Kozyat ağı, İ kit elli,
Bakırköy, Bağdat caddesi, Beyli kdüzü gi bi mer kezl er kenti n i şl ev al anl arı nı n
yaşadı ğı deği şi mi n sonucu ol arak ortaya çı kmı ş Mİ A’ dır.
Böl gedeki ti cari gelişi ml e birli kt e Eksen Tür ki ye’ni n ekono mi k hayatı na yön ver en
şirket ve hol di ngl eri n genel mer kezl eri ni barı ndıran Mİ A ol muşt ur. Eksende çok katlı
iş mer kezl eri ni n varlı ğı Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’nde mekansal deği şi mi daha belirgi n
hal e getir mekt edir. Bu bağl a mda Beşi kt aş- Masl ak Ekseni t ari hsel süreklili k i çi nde
sosyal ve mekansal değiş me et kil eşi mi il e yeni ol uşan mer kezl er arası nda f ar klı bir
nit eli ğe sahi ptir. Ser maye yapı sı ndaki deği şi mi n kent öl çeği nde mekansal göst er gesi
ol arak t arif edil ebil ecek bu ekseni n kenti n yeni mer kezi i ş al anı ol arak i şl erli k
kazan ması na ilişki n süreçl er irdel enerek 1980 s onrası İst anbul Beşi ktaş- Masl ak
Ekseni’nde sayıl arı gi derek art an ve eksene şekil veren çalış ma, eğl ence, alışveriş
a macı yl a t asarl anmı ş mekanl arı n kent i çi nde mi mari özelli kl eri, konu ml arı, bu t ür
me kansall aş mal arı n hangi di na mi kl er et kisi yl e ortaya çı ktı ğı tartışılacaktır.

VIII

NE W PHYSI CAL FORMATI ONS I N ISTANBUL: THE AXI S OF BESI KTASMAS LAK
SUMMARY

As a r esult of t he evol ution i n access t echnol ogi es and i nt erco mmuni cati on, wit h t he
wear off physi cal boundaries; gl obal capit al i s mor e rel at ed wit h l ocal f or mati ons and
ma kes l ocal t o have ne w arrange ment s i n its physical struct ures. The citi es, tryi ng t o
attract capit al, are i n ki nd of a co mpetiti on t o creat e ne w cent ers and evaluati ng t heir
physi cal environ ment. I n t hi s cont ext; Tur key, by t he appli ed politics aft er 1980 had
essenti al changes. By t he econo mi cal politics t o acti vat e free mar ket conditi ons;
forei gn co mpani es are ma ki ng i nvest ment s and havi ng br unch offi ces i n Tur key,
especi all y i n Ist anbul. Fro mt hi s poi nt of vi e wt he evol uti on i n Ist anbul after 80’s i s
rel at ed t o t he concept of gl obali zati on. The wi sh t o creat e attracti ve spaces f or capit al
has r educed t he i nt erest to t he ol d busi ness cent ers whi ch can not carry t his de mand
of ne w physi cal f or mat i ons, so ne w busi ness cent ers appeared. The difference
bet ween ne w MI A’ s and ol d cent ers are t heir i nt eracti on wit h gl obali zati on and t o be
for med by ne w physi cal attit udes. The axi s of Beşi kt aş- Masl ak, Alt uni zade, Kavacı k,
Kozyat ağı, İ kit elli, Bakı rköy, Bağdat Street, Beyli kdüzü and such cent ers are t he
MI A’ s t hat are for med as a result of t he evol uti on of cit y’s functi onal parts.
Wi t h t he co mmer ci al evol uti on, t he axi s of Beşikt aş- Masl ak i s t he MI A wher e t he
central offices of co mpani es and t he hol di ng compani es t hat direct t he econo mi cal
life of Tur key are settled. The multi fl oored busi ness cent er buil di ngs e mphasi ze
t hese physi cal changes. In t hi s cont ext; t his axi s has a different characteristi c t han
t he ot her ne w cent ers which are f or med i n hi st orical conti nuit y and by t he effect s of
soci al and physi cal changes. The devel op ment pr ocess of t he axi s, whi ch can be
defi ned as a physi cal i ndi cat or of t he changes i n struct ure of capit al, t o be t he ne w
central busi ness area of t he cit y will be exa mi ned . The desi gned wor ki ng,
ent ertai nment, shoppi ng spaces whi ch are i ncreasi ng rapi dl y and f or mi ng lat er 1980
Beşi kt aş- Masl ak axi s, t heir l ocati ons and archit ect ural charact eristics i n t he cit y and
t he dyna mi cs t hat for mthese spaces will be discussed.

IX

1. Gİ Rİ Ş
İst anbul 2000‟li yıll ara deği şen kent sil ueti yl e girmi ştir. Bir yanda anıtsal bi nal arı ve
kenti n t opograf yası il e şekillenen t ari hi yarı mada di ğer yanda ser mayeni n, gücün ve
moder n yaşa mı n göst ergesi ol arak bi çi ml enen kenti n yeni yüzü. Sarayl ar ve
mi narel er kenti İst anbul, 1980‟li yıllarl a birli kt e yeni mekansal ol uşu ml ara sahne
ol makt adır. Kenti n sil ueti nde et kisi ni her geçen gün kuvvetl endiren çok katlı i ş
mer kezl eri, gündeli k yaşa mı n ayrıl maz bir parçası hali ne gel en yeni alışveriş
mer kezl eri, yeni yaşa ma ve konakl a ma mekanl arı il e kenti n yeni yüzü küresell eş me
ile et kil eşi m mekanl arı olarak farklılaş makt adır.
İst anbul bir yanda t arihsel ve kült ürel geç mi şi yl e evrensel bir kent ki mli ği ni
kor u maya çalış makt a öt e yanda ekono mi k ilişkiler ve böl gesel özelli kl eri ne bağlı
ol arak kült ürel bir çeşitlili ğe sahne ol makt adır. İstanbul‟un her za man heter oj en bir
nüf us yapı sı ol muş f ar klı kült ürleri n barı nması na ve et kil eşi mi ne ol anak ver mi ştir.
Ancak 1950 sonrası nüfusun art maya başl a ması ve kenti n azı nlı k nüfusunda ki
azal ma Anadol u‟ dan, Bal kanl ar‟dan ve Tür ki Cumhuri yetl er‟den gel en göç menl erl e
yeni bir de mogr afi k bil eşi m ol uş muş; bu yeni çoğul cu ort a mı n yaşa ma bi çi ml eri nde
kenti n t opl umsal, kült ürel ve mekansal özelli kleri ni n deği şi mi nde öneml i et kil eri
ol muşt ur. Kenti n son yirmi yılı nı deri nden et kileyen li beral ekono mi uygul a ması nı n
topl umsal kült ürel ve entelekt üel yaşa mda yarattığı değişi m sonrası it hal ve l üks
ür ünl eri n gündeli k yaşama gir mesi, sağlı k, eğiti m, ti caret hi z metl eri ni n belli bir
kaliteye ul aş ması, çeşitlenmesi
farklılaş mal arı

ve

me kansal

bu yönde kenti n t ü m yüzl eri ne yansı yan
deği şi mi

beraberi nde

getir mi ştir.

Hi z metl eri n

kalitesi ndeki artışla kent daha çeki ci hal e gel mekt edir. Eğl ence hayatı değişme kt e gece
kl üpl eri dol up t aş makt a, gazet e ve der gilerde eğl ence mekanl arı t anıtıl makta, yabancı
sanat çıları t urneye çı ktı kları nda artı k İstanbul' da konserler ver mekt edir. Her yıl düzenli
ol arak ul uslararası si nema, opera, kl asi k müzik, caz ve ti yatro, fil m f esti valleri
yapıl makt adır. Tür ki ye‟nin i nsanı günü müzde yirmi den fazl a ul usal t el evizyon kanalı
arası ndan seçi myap ma şansı na sahi ptir. Kabl ol u t el evi zyon ve çanak ant enleri n sayı sı
çoğal makt a, F M r adyo istasyonl arı nı n sayısı artma kt a, yabancı der gi ve gazet el er
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yaygı n ol arak satıl makt adır. Kent büyük kongrelere ev sahi pli ği yap makt a, İst anbul
Bi enali ul usl ar arası düzeyde ses getir mekt edir. Ameri kan pop kült ürünün Avr upa kıtası
üzeri ndeki et kileri, İstanbul üzeri nde de et kisi ni her geçen gün daha fazl a hissettir mekt e
Tür ki ye‟de gündeli k yaşam bi çi ml eri Ameri kanl aşmakt adır.
Gelişen il etişi mt eknol ojisi üreti m ve deneti mi şlevl eri ni n birbiri nden kopması nı ve
farklılaş ması nı sağl a maktadır. Bu f ar klılaş mayı ortaya çı karan t e mel nedenlerden biri
ser mayeni n akı şkanlı k kazan ması dır. Mekansal sı nırl arı n ort adan kal k ması il e
birli kt e küresel ser maye yerel ol uşu ml arl a ilişki i çi ne gir mekt e ve yerel biri ml eri
me kansal yapıl arı nda düzenl e mel er yap maya yönelt mekt edir. Kür esel ser mayeyi
üzerl eri ne çek mek i st eyen kentl er yeni mer kezler yarat ma yol unda yarış i çi ne
gir mekt e ve yeni mekansal ol uşu ml ara sahne ol makt adırl ar.
Tür ki ye, ekono mi de uygul anan politi kal ar açı sından 1980 sonrası nda, te mel bir
deği şi m yaşa mı ştır. Serbest pi yasa koşull arı nı n i şl erli k kazandırıl ması na yöneli k
ol arak şekill enen ekonomi k politi ka s onucu daha önce Tür ki ye' den uzak dur an
yabancı şirketl er, Tür ki ye' de yatırı m yap maya ve şube aç maya yönel mi şl edir. Bu
bağl a mda yatırı ml arı n büyük çoğunl uğunun gerçekl eşti ği kent ol an İst anbul‟da 1980
sonrası deği şi m küresell eş me kavra mı yl a ilişkil endirilebilir.
İst anbul sahi p ol duğu coğr afi konu m nedeni yl e t ari h boyunca, böl gesel i lişkil er de
bir düğü m nokt ası ol arak değer kazan mı ştır. Coğr afi özelli kl eri t ari hsel ve kült ürel
ki mli ği yl e üç i mparat orluğa başkentli k yap mı ş İst anbul‟un sahi p ol duğu „„ Dünya
Kenti‟‟ ki mli ği günü müzde kent e yükl enen yeni anl a ml arl a deği şi me uğrama kt adır.
Bu

dur u mda

“ Dünya

Kenti ”

t anı ml aması

küresell eş me

ol gusuyl a

ilişkil endirile meyen, t arihsel boyut uyl a değerl endirilen bir özelli k t aşıma kt adır.
Ancak İst anbul ser mayeni n t opl andı ğı, düşünce, karar ve ör gütl enme mer kezi ol ma
özelli kl eri ni kaybet mi ş bir kent gör ünü mündedir.
Ki mil eri ne göre İst anbul 1980 sonrası nda, Dünya Kenti ki mli ği ni yakal a mak i çi n yeni
bir fırsat el de et mi ştir. Bunu değerl endirebil mesi i çi n ser mayeyi kent e çeken yeni
kent sel mer kezl er yaratma k gerek mekt edir. Kenti n ser maye akı şı nı kendi üzeri ne
çekebil mek i çi n ser mayeye yöneli k çeki ci mekanlar yarat ma arzusu, yeni mekansal
ol uşu ml ara cevap ver e meyen eski Mer kezi İş Alanl arı‟na ol an il gi ni n azal ması na
neden

ol muşt ur.

Küresell eş meni n öne mli
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et kil eri nden

biri

ol an t üketi m

ör gütl en mesi ndeki deği şi ml e birli kt e, perakende ti careti kol ayl aştırıcı teknol oji k
yenili kl eri n devreye gir mesi de bunda öne mli bir et kendir.
Bu deği şi m beraberi nde; yeni çalış ma, alışveriş, eğl ence konakl a ma ve yaşa ma
me kanl arı nı barı ndıran yeni

mer kezi i ş al anl arı nı n ort aya çı k ması na ze mi n

hazırl a mı ştır. Yeni Mİ A‟ ları, İst anbul' un kent sel büt ünl üğü i çi nde, eski mer kezl er den
ayıran özelli k, küresell eşme yl e et kil eşi m göst er mel eri ve yeni mekansal ol uşu ml arl a
bi çi ml en mel eri dir.
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni, Al t uni zade- Bağl ar başı Ekseni, Kavacı k Ekseni, Kozyat ağı
Ekseni, Güneşli-İkit elli Ekseni, Bağdat Caddesi, Beyli kdüzü- Hara mi dere Ekseni gi bi
mer kezl er kenti n i şl ev al anl arı nı n yaşadı ğı deği şi mi n sonucu ol arak ort aya
çı kmı şl ardır. Bu yeni merkezl er, pl anl a ma öl çütl eri, mi mari bi çi m ve t asarı ml arı il e
benzerli kl er göst er mekt edir. Çok katlı iş mer kezleri, alışveriş ve eğl ence mer kezl eri,
konakl a ma mekanl arı ile bu mer kezl er kenti n değişen yüzünü yansıt makt adırlar.
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni t ari hsel süreklili k i çi nde sosyal ve mekansal deği ş me
et kil eşi mi il e yeni ol uşan mer kezl er arası nda far klı bir nit eli ğe sahi ptir. 1980 sonr ası
döne mde Beşi kt aş- Maslak Ekseni İst anbul Met ropoliten al an i çi nde Tür ki ye‟ ni n
ekono mi k hayatı na yön veren fi nans ağırlı klı hi z met biri ml eri ni n ve büyük şirketl eri n
genel mer kezl eri ni n yoğunl aştı ğı bir ticari yapıl aşma al anı na dönüş müşt ür.
İst anbul Menkul Kı y met ler Borsası' nı n Böl gede yer al ması Eksen‟i n fi nans mer kezi
ol ması yol unda öne mli bir girişi m ol muş, İ MKB‟ ye yakı n ol mak i st eyen fi nans
çevrel eri ve aracı kur u ml ar Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde yer al abil mek i çi n adet a bir
yarışa gir mi şl erdir. Tür ki ye‟ ni n en büyük ser maye gr upl arı Sabancı, Kara meh met Eli yeşil, Eczacı başı ail eleri, hol di ngl eri ni n yöneti m mer kezl eri ni Beşi ktaş- Masl ak
Ekseni‟ne t aşı mı ştır. Özelli kl e banka bi nal arı nın mer kezl eri ni böl geye t aşı mal arı
nedeni yl e Eksen “ Yeni Bankal ar Caddesi ”ol arak nitel endiril mekt edir.
1980 öncesi Ekseni bi çi ml endiren sanayi yapıl arı 1980 sonrası nda, hi z met
sekt ör ünün öne m kazanması il e böl geden t aşı nmıştır. 1975 öncesi döne mde yat ayda
gelişi m göst eren ve sanayi yapıl arı nı n üreti m, yöneti m ve sosyal biri ml eri ni
barı ndıran Eksen, hi z metl er sekt ör ünün deği şimi ne koşut ol arak düşeyde gelişi m
göst eren ofis bi nal arı ile şekillenmi ştir.
Son on yılı k süreçt e Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde gözl enen deği şi mi belirgi nl eştiren
Eksen‟ de yer al an yüksek bi nal arı n yoğunl uğu‟ dur. Beşi kt aş- Maslak Ekseni
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yüksekli ği, t opl a mal anı, çalışan sayı sı ve t üketi m kal e ml eri yl e Tür ki ye‟ ni n en büyük
öl çekli pr oj el eri ni n barı ndır makt adır. Bası n ve yayı n kur ul uşl arı nda Beşi ktaş- Masl ak
Ekseni‟ni n Dünya‟ nı n Fi nans Mer kezi ol an New- yor k‟ un Manhatt an yarı madası na
benzetil mekt e, bir anl a mda böl geni n fi nansal merkez ol ma yol unda geçir diği deği şi m
dest ekl en mekt edir.
Bası n or ganl arı nda Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde yer al an İş kul el eri, Met r ocit y
bi nası, Sabancı kul el eri, Tekfen kul esi ne ait t üketi mkal e ml eri ni n küçük bi r Anadol u
kenti yl e boy öl çüşecek düzeyde ol duğu vurgul anarak bundan övgüyl e s öz
edil mekt edir.
Bu t ür yakl aşı ml ar kentin bu böl gesi ne ol an il gi yi her geçen gün arttır makta, mevcut
bi nal ar yı kıl arak yerl eri ne daha yüksekl eri yapıl makt adır. Yüksek bi nal arın si mgesel
bir i mgeye dönüş mesi ve bu bağl a mda sahi bi ne kazandırdı ğı prestij Eksen‟de kent sel
pl anl a ma kararl arı nı n önüne geçebil mekt edir. Yüksek bi nal arı n varlı ğı il e ort aya
çı kmaya başl ayan yeni kent i mgesi kenti n tari hsel ve kült ürel değerl eri yl e
bağdaş mayan bir dur umun ifadesi dir.
Çalış mada, ser maye yapı sı ndaki deği şi mi n kent ölçeği nde mekansal göst ergesi ol an
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟ni n kenti n yeni mer kezi iş al anı ol arak i şl erli k kazan ması na
ilişki n süreçl er irdel enmi ştir. 1980 sonrası Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde sayıl arı
gi derek art an ve eksene şekil veren çalış ma, eğl ence, alışveriş a macı yl a t asarl an mı ş
me kanl arı n kent i çi nde mi mari özelli kl eri, konuml arı, sil uet e et kil eri öl çüsünde odak
nokt ası ol uşt uran mekansal ol uşu ml arı n hangi di na mi kl er et kisi yl e ortaya çı ktı ğı
tartışıl mı ştır. Amaç, 1980 sonrası İst anbul‟unda mekansal deği şi mi n boyutl arı nı
ort aya koy maktır. Bu bağl a mda İst anbul‟da yeni çalış ma, alışveriş, konakl a ma ve
yaşa ma al anl arı nı n serma ye yapı sı ndaki değişi kli kl erl e bağl antısı kur ul maya
çalışıl mıştır.
1. 1. Yönt e m
İst anbul‟da 1980 sonrası mekansal deği şi m, farklı döne ml er de yapı l mı ş bi na
ör nekl eri nde mekan çözü ml eri ni n irdel en mesi yl e s o mut bir bi çi mde ort aya kon mak
ist enmekt edir. İst anbul‟da yeni mekansal ol uşu ml arı n i zl enebil mesi i çi n t ari hsel
süreci değerl endiren kaynakl ar i ncel enerek yazarl arı n mekansal deği şi m ve
İst anbul‟un kentl eş me süreci ne ilişki n değerl endirmel eri ne yer veril mi ştir.
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İst anbul da yaşa m bi çi ml eri ndeki deği şi m, t opl u mun ve kent yöneti cil eri ni n
İst anbul‟a nasıl baktı ğı, kent pl anl a ması nı n f ar klı döne ml er de il gili uz manlarca nasıl
al gıl andı ğı, ne kadarı nın uygul anabil di ği ve bu uygul a mal arı n keti n deği şi mi
üzeri ndeki mekansal et kileri dört döne me ayrıl arak i ncel en mi ştir.


19. y. y.‟dan Tür ki ye Cumhuri yeti‟ni n Kur ul masına Kadar Geçen Döne m



Er ken Cu mhuri yet Dönemi



1950- 1980 Döne mi



1980 Sonrası Döne mi

Çalış ma al anı ol arak seçil en Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde deği şi m 1980 öncesi ve
sonrası ol mak üzere i ki döne mde i ncel en mi ştir. 1980 öncesi küçük ve orta öl çekli
ol arak t anı ml anabil ecek ofi s bi nal arı nı n 1975 s onrası yüksekli kl eri nin art maya
başl adı ğı nı çok katlı i ş mer kezl eri ni n Eksen‟ de yer al dı ğı nı gör mekt eyi z. 1980
sonrası döne mde deği şi mi n boyutl arı nı n büyükl üğü bu döne mi ayrı bir döne m ol arak
i ncel e meyi gerektir mi ştir.
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni Bal mu mcu- Zi ncirli kuyu Ekseni, Levent Ekseni ve Masl ak
Ekseni ol arak üç ayrı böl gede i ncel en mi ştir. Bu böl gel er de hava f ot oğrafları, arazi
kull anı ml arı na ilişki n t abl ol ar ve bi na künyeleri il e ör nekl en mi ştir. Bi nal arı n
künyel eri nde yer al an bil gil er ve bi na r esi ml eri 1975 den günü müze deği şi mi n
izl enebil mesi içi n yapı m tari hl eri esas alı narak sıral an mı ştır.
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde yer al an bi nal arı n çokl uğu bu bi nal ar dan, yapıl dı ğı
döne m i çi n yenili k getiren ve sonradan yapıl an di ğer bi nal ara ör nek t eşkil et mi ş
bi nal arı n seçil mesi ni gerektir mi ştir. İ ncel enen bi na ör nekl eri nde bi nal ara ait
dokü manl ar çeşitli yayı nl ardan, i nt ernet araştır mal arı ndan ve gör üş me yapıl an
mi mari ofisl erden el de edil en kaynakl ar dan alı nmıştır.
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟ni n deği şi mi üzeri ne Mi mar Doğan Tekeli, Mi mar Yaşar
Mar ul yalı, Mi mar Levent Aks üt ve Mi mar Hal uk Tü may il e yapıl an gör üş mel er
sonucu edi nil en bil gil er doğr ult usunda bi nal arı n t asarı msüreçl eri, pl anl a ma öl çütl eri,
mal ze me seçi ml eri, yapıları n ka musal al an ilişkil eri örnekl en mi ştir.
Sözü edil en Mi marl ar Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde büyük ser maye sahi bi kur u m ve
ki şil erl e çalış mı şl ar, mekansal deği şi me yön ver mi ş büyük öl çekli pr ojel ere i mza
at mı şl ardır. Bu pr oj el er Mi mar Doğan Tekeli ve Mi mar Sa mi Si sa‟ nı n pl anl a mı ş
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ol duğu, İş Bankası Genel Müdürl ük Bi nası, Met r ocit y Bi nası, Neyi r Tri kot aj
Fabri kası ve Apa Of set Bi nal arı Mi mar Hal uk Tü may‟ı n pl anl a mı ş ol duğu, Sabancı
Cent er Bi nası, Yapı Kr edi Pl aza Bl okl arı, HSBC Bi nası, Mi mar Yaşar Mar ul yalı ve
Mi mar Levent Aksüt‟ün pl anl adı ğı Ca mhan, Dı şbank, PTT bi nası, Milli Reasürans,
Levent Pl aza bi nal arı dır. Bu bağl a mda bu mi marlar Eksen‟ de ki mekansal deği şi mi
en yakı ndan yaşayan yap mı ş ol dukl arı bi nal arl a deği şen yaşa m bi çi ml erini mekana
dönüşt üren ki şiler ol muşlar dır. Gör üş me yapıl an mi marl arı n Ekseni n bi çiml en mesi ne
ilişki n süreçl ere ilişki n ol arak yaptı kl arı değerlendir mel er Eksen‟ de ki deği şi mi n
değerl endiril mesi

açı sından öne mli dir.

Çalışma nı n alt yapı sı nı

ol uşt uran bu

gör üş mel er de deği şi mi mi marl arı n bakı ş açısı yl a yansıtıl ması a maçl an makt adır.
Yapıl an gör üş mel er de;


Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde yer al an bi nal arı n t asarı msüreci nde i şvereni n ne
t ür t ekliflerl e gel di ği arsa, pr ogra m, yapı m si st e mi, mal ze me seçi mi ve
bi çi msel özelli kl ere ilişki n özel i st ekl eri ol up ol madı ğı konusunda sorul ar
yöneltil mi ştir. İşvereni n yakl aşı mı ve i şvereni n söz konusu esasl arı belirtirken
fizi ksel, psi kol oji k, ekono mi k gereksi ni ml eri il e il gili ol arak mi marl arı n bu
ist ekl ere ne öl çüde cevap verebil di ği i şvereni n, t asarı m ve yapı m süreci
içi nde, düşüncel eri nde deği ş me ol up ol madı ğı, t asarı ma başl arken mi mar ve
işvereni n önceli kl eri ve konuya bakı ş açıl arı,



Eksen‟ de öne mli bir deği şi möğesi ol arak belirgi nleşen yüksek yapı ol gusu ve
işvereni n yüksek yapı ya sahi p ol mak ist e mesi ni n nedenl eri,



Kenti n var ol an karakt eristi k özelli kl eri ne, mekan kur gusuna, sil ueti ne, araç
ve yaya trafi ği ne, çevre bi nal arı nı n nit eli ği ne yaptı ğı kat kıl ar açı sı ndan
yüksek bi nal arı n Eksen‟de ki dur u mu, gel ecekt e deği şi mi n hangi boyutlara
ul aşabil eceği,



Yüksek bi nal arı n öl çekleri ve i nsan öl çeği arasındaki karşıtlı ğı aş mak i çi n
mi marl arı n t asarı ml arı nı hangi öl çütl ere göre şekill endirdi ği ve yüksek bi na
yap ma nedenl eri,



Beşi kt aş Masl ak Ekseni‟nde bi nal ar arası nda büyük bir sor un ol arak göze
çar pan kent sel mekan ve mi mari mekan arasındaki büt ünl eş meni n nasıl
sağl anabil eceği,
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Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde yabancı mi marlı k ofisl eri ni n yap mı ş ol dukl arı
bi nal arı n sayı sı ndaki artışı n nedenl eri ve i şverenl erce neden çoğu kere
yabancı mi marl ar ve yabancı üsl upl arı n t erci h edil di ği sor ul arı na cevap
aran maya çalışıl mı ştır.

Günü müzde, yatırı ml arı n boyutl arı nı n büyükl üğü, yatırı mcıl arı e ml ak yatırı ml arı
konusunda uz manl aş mı ş şirketl erl e çalış maya yönelt mi ştir. Değerl e me şirketl eri
tarafı ndan hazırl anan r aporl ar arazi kull anı mı na yöneli k kararl arı, öne ml i öl çüde
et kil e mekt edir. Bu bağl amda, değerl e me şirketl eri ni n hazırl a mı ş ol duğu r aporl ar
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde mekansal deği şimi n ekono mi k ve

mekansal

boyut unu ort aya koy mak açı sı ndan öne mli görül müşt ür. Bu r aporl ar kull anı m
bi çi ml eri ni belirle mel eri açı sı ndan, Beşi kt aş Masl ak Ekseni‟ni n sosyal ve
me kansal deği şi mi nde öne mli bir et kendir.
Ar aştır mada Eksen‟ de yeni bir kull anı m bi çi mi ol an kar ma kull anı mlı proj el erl e
il gili değerl endir mel ere yer veril erek Masl ak‟ta yapı mı düşünül en Hatt at
Hol di ng‟e ait Masl ak Teras Pr oj esi i çi n Çel en Değerl e me Şir keti t arafı ndan
hazırl anan r aporl ardan yararl anıl mı ştır. Bunun dı şında Colli ers Değerl e me Şi r keti
ve DTZ Tür ki ye Ofi si‟ni n Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde son beş yıllık ofi s
kull anı mı na ilişki n değerlendir mel eri ne yer veril miştir.
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2. Tari hsel Süreçte İstanbul’ un Me kansal Deği şi mi ve İ mar Gi rişi ml eri
2. 1. 19. yy’ dan Türki ye Cu mhuri yeti’ ni n Kurul uş una Kadar Geçen Döne m
19. yy‟ dan Cu mhuri yet‟e kadar geçen süre İst anbul‟un Batı t arzı bir kent e dönüş me
yol unda öne mli deği şi ml eri n yaşandı ğı bir döne m ol muşt ur. Os manlı nı n son yüzyılı
yeni den yapıl an ma arayı şları içi nde geç mi ştir.
Cu mhuri yet öncesi döne mde Os manlı İ mparat orl uğu' nun Batı' yl a büt ünl eşerek
ekl e ml en me süreci ne deği nen Tekeli‟ye göre Avrupa‟ da doğan ve gelişen Moder nit e
pr oj esi sanayi devri mi ni n gerçekl eş mesi sonrası nda, evrensel bir pr oj e ol arak 1840‟lı
yıll ardan iti baren Os manlı ekono mi si ni ve kur u msal yapı sı nı dönüşt ür meye
başl a mı ştır. Os manlıl arın ekono mi k ve t opl umsal yapı sı ndaki deği ş meye koş ut
ol arak, kentl eri nde de bir deği şi m yaşan mı ştır. Tekeli ( 2000), özelli kl e öne ml i
li man kentl eri nde, deği şen ti caret bi çi mi ve Os manlı yöneti m sist e mi nde
gerçekl eştirilen ref or ml ar, kent mer kezl eri i çi nde gel eneksel mer kez dı şı nda yeni
bi r moder n mer kezi n doğ ması na neden ol muşt ur.
Gi derek art an ti caret, yeni fı nans kur u ml arı, bankalar, si gort a şirketl eri, i ş hanl arı, 19.
yüzyıl İst anbul' unun dokusuna giren yeni kur u ml ar ol arak, yeni fi zi ksel gör ünt ül ere
neden ol muşt ur. Yeni ekono mi k ilişkil er, Batılıları n yaşa m bi çi ml eri ni n akt arıl ması,
onl arı n konut düzeni, kent düzeni, eğiti m düzeni, eğl ence ve t üketi m kalı pl arı nı n
İst anbul' a t aşı nması, i nşası de mekti. Kapalı çarşı bedest en gi bi gel eneksel mer kezi i ş
al anl arı nı n yanı başı nda Si r keci- Karaköy- Beyoğl u aksı na sıral anan yeni bir mer kezi
iş al anı ol uş muşt ur. 19. Yüzyıl öncesi nde yayal arı n ve f ayt onl arı n, kayı kları n şehri
ol an İst anbul, bu yüzyıl dan sonra deni zde kent hatl arı nı n, karada t üneli n,
tra mvayl arı n, de mi r yol u banli yö seferl eri ni n gi derek mot orl u kara t aşıtları nı n yer
al dı ğı bir kent ol muşt ur (Sön mez, 1996).
„„19. yy‟ı n il k yıll arı nda moder n döne m henüz Os ma nlı Başkenti nde i z bırak ma mı ştı.
Kent, Batı dünyası ndaki kent t asarı mı ve mi marideki geliş mel er den et kilen me mi şti;
Tür k-İsl a m şehri karakt eri ni sür dür üyor du. 1838‟ de İst anbul coğrafi ol arak
birbirl eri nden deni zl e ayrılan üç ana yerl eş meden ol uş makt aydı. İst anbul, Gal at a ve
Üs küdar. Hali ç‟i n Boğazla birl eşti ği nokt ada deni zden bakıl dı ğı za man batı da kal an
İst anbul, en geni ş al anı kapl ayan ve ona kubbel erl e mi narel eri n belirledi ği ünl ü
sil ueti ni kazandıran çok sayı da anıtlarl a bezen mi ş ana kentti. İst anbul‟un kuzeyi nde
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Hali ç‟i n karşısı nda bul unan Gal at a çok daha küçük bir al anı kapl a makt a ve surl arı
içi nde daha yoğun bir nüfusu barı ndır makt aydı. Boğaz‟ı n doğu yakası ndaki Üs küdar
aynı nüf us yoğunl uğuna sahi p değil di a ma burada yer al an çok sayı da anıt
yerl eş meni n öne mi ni gösteri yor du‟‟( Çeli k, 1986, s. 5).
İst anbul‟un öne mli strükt ürel deği ş mel eri nden biri İst anbul ve Gal at a‟yı bir biri ne
bağl ayan köpr ül eri n yapı l ması ol muşt ur. Bu köprül er si mgesel ol duğu kadar, şehri n
doğuya bağl anı şı nı t e msil ederl er. Batı il e kült ürel ve ti cari ilişkil eri arttı kça
Gal at a‟nı n et ki al anı genişl e mi ş, Beyoğl u‟ na ve kuzeye doğr u büyü me hızl an mı ştır
( Kuban, 1998).
19. yüzyılı n il k yarısı ile 20. yüzyılı n il k on yılı nda İst anbul öne mli öl çü de
geni şl e mi ştir. Hali ç‟i n kuzey yakası nda ki büyü me üç yönde gerçekl eş mi ştir:
Taksi m‟ den Şi şli‟ye doğru, Tophane‟ den sahili izl eyerek Dol mabahçe‟ ye doğr u ve
Dol mabahçe‟ den Beşi kt aş‟t an Teşvi ki‟ye ve Ni şant aşı‟na doğr u ( Çeli k, 1986).

Şekil 2. 1. 19. yüzyılı n i ki nci yarısı nda ve 20. yüzyılı n il k on yılı nda fi zi ksel sı nırları n geni şl e mesi,
( Çeli k, 1986)

Öne mli geliş mel er den il ki Taksi m‟ den Har bi ye‟ ye doğr uydu. Taksi m Har bi‟ye şeri di,
II. Abdül ha mit döne mi nde yoğun i nşaat faali yetleri ne sahne ol du böyl ece Taksi mŞi şli hattı bir ana yol haline gel di. 1840‟lı yıllarda Taksi m- Şi şli yol u bir kır yol u i ken
70 yıl i çi nde yoğun nüf usl u bir yerl eşi m böl gesi ne dönüşt ü. Geliş meni n i ki nci yönü
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Boğaz‟a doğr u ol du. Fı ndı klı ve Dol mabahçe arası nda kal an böl ge 1900‟lü yıll ar da
yoğunl uk kazandı. Üçüncü geliş me Dol mabahçe ve Beşi kt aş çevresi nde yaşandı.
Beşi kt aş‟ı n yeşilli kl erl e kaplı ve Boğaz manzaralı se mti Dol mabahçe Sarayı‟ nı n
1856 yılı nda i nşası ndan s onra saray ve çevresinde hı zlı bir geliş me göst er di. Bu
böl gede il k ol arak 1870‟li yıllarda kaydedil en yapıl aş ma, Ni şant aşı ve Teşvi ki ye
se mtl eri ni n gelişi mi il e birli kt e 20. yüzyılı n başl arı nda dor uk nokt asına ul aştı.
Beşi kt aş Böl gesi 1865 yılı nda Taksi m- Şi şli yol una bağl andı ( Çeli k, 1986).
„„ Os manlı çağı nda, öneml i bir özelli k kentli ni n kenti n fi zi ksel ol arak yaratıl ması nda
kur u msal kat kısı nı n ol ma ması dır. Kent doğr udan devl eti n ve sonuçta sult anı n
ist ekl eri doğr ult usunda bi çi ml en mi ştir. Bu 20. yüzyıl‟a kadar böyl e ol muşt ur.
Külli yel er,

ca mil er,

mesçitler,

medresel er,

ha ma ml ar,

bedest enler,

hanl ar,

ker vansarayl ar yaptıran vakfeden devl et büyükl eri ni n i st ekl eri ne göre kenti
bi çi ml endir mi ştir‟‟( Kuban, 1998, s. 13).
19. yüzyıl‟da Kent sel deği şi mi n Avr upa‟ nı n kentsel ve fi zi ksel deği şi mi ne koşut
ol arak gerçekl eşti ği söylenebilir. Zeynep Çeli k Deği şen İst anbul i si ml i kit abı nda
(1986) 19. yy‟ı n i ki nci yarısı nı n, Avr upa başkentl eri ni n de geliş me döne mi ol duğunu
anl at makt adır. Bu döne m Paris‟i n İ mparat or III. Napol eon ve Vali Eugene Ha us mann
yöneti mi nde yeni den i nşası na ( 1853- 1872), Vi yana‟ nı n 1860‟l arda Ri ngstrasse
çevresi ndeki gelişi mi ne ve Ro ma‟ nı n All essandr o Vi vi ani‟ni n 1882 t ari hli pl anı
uyarı nca yeni den düzenl en mesi ne denk düş mekt edir.
Çeli k‟e göre ( 1986) bu döne mde Os manlı hükü mdarl arı İst anbul‟u çağdaşlaştır maya
çalışırken Avr upa mekanları nı t aklit et meye çalışmı şl ardır. Çağdaş çehreye sahi p bir
başkent i mparat orl uğun canl anı şı nı si mgel eyecekti. Ancak Avr upa devl etleri gitti kçe
zengi nl eşirken Os manlı ekono mi si bu döne mde iflas nokt ası ndaydı, bu ol gu i nşaat
faali yeti ni n çok kı sıtlı ol ması na neden ol uyor du. Os manlı si yasi eliti ni n İst anbul‟ u
Avr upa kentl eri ni n düzeyi ne çı kar ma i ddi al arı ancak kent dokusuna böl ük pör çük bi r
düzen veril mesi ni getirebil mişti.
İst anbul‟un deği şen ul aşı m araçl arı; alt böl geler arası ndaki ul aşı m ol anakl arı nı n
geni şl e mesi, yeni i ş al anl arı nı ol uşu mu gi derek şehri n yeni den pl anl an ma
gereksi ni mi ni ort aya çı kar mı ştır.
İl k hazırl anan pl anl ar, Paris ör neği nde ol duğu gi bi, şehri n t ümünü el e al arak
yapıl ma mı ştı. 1850' li yıllar da, daha çok küçük al anl ar i çi n mevzii pl anl ar yapıl dı. Bu
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me vzii pl anl ar, özelli kl e İst anbul' da ahşap evl eri n yaygı nlı ğı yüzünden, sık sı k çı kan
büyük yangı nl ar sonucu ort aya çı kan yangı n yerl eri ni n yeni den i marı ve göç menl eri n
yerl eştiril mesi i çi n kentleri n çevresi nde kur ul an yeni mahall el er ve yeni kur ul acak
par kl ar içi n yapıl an pl anlar dır ( Tekeli, 1998).
İst anbul' un il k pl anl a ma çalış ması 1836- 1837 ar ası nda Von Molt ke t arafi ndan
yapıl mı ştır. Bu öneri sur i çi nde birkaç meydan düzenl e mesi ve yeni yoll arı n
açıl ması nı i çeri yor du. Ar aç ul aşı mı nı n ol madı ğı İst anbul‟da Molt ke‟ ni n öneril eri
uygul ana ma mı ştır.
1882 senesi nde Molt ke öncül üğünde Ebni ye Kanunu çı kartıl mı ş, arsal arı n dörtt e biri
yol geni şl etil mesi ve yangı n yeri düzenl e mel eri i çi n parası z ka mul aştırıl mı ş, alt yapı
içi n arsa sahi pl eri nden para alı nmı ştır. 1880‟li yıllarda kent de ort a t abaka i çi n sıra
evl er, apart manl ar gi bi yeni konut ti pl eri ort aya çık mı ştır ( Tapan, 1998).
20. yy başı nda, Ameri ka‟da Güzel Kent akı mı Ameri kan kentl eri ne yeni bir düzen ve
birli kt eli k getir meye çalıştı ğı yıllarda, İst anbul i çinde benzer bir pr oj e hazırlanmı ştır.
II. Abdül ha mit t arafı ndan Paris‟i n baş mi marı J oseph Ant oni e Bouvard‟ dan bi r
çalış ma yap ması i st en mi ştir. Çeli k‟e göre ( 1986) Bouvar d pl anı nda, moder n , t e mi z
ve süsl ü bir şehri n yaratıl ması na önceli k verilmi ş, İst anbul‟un yerli insanl arı nı n
sosyal ve kült ürel değerl eri ni öne mse me mi ştir. Bu pl ana Ce mil Topuzl u' nun
şehre mi nli ği döne mi nde 1914- 1919 senel eri ar ası nda Auri c' e yaptırıl an pl an
ekl enebilir.
19. yy‟ı n il k yıll arı ndan Cu mhuri yet‟e kadar geçen süre İst anbul‟un yaşadı ğı i mar
girişi ml eri ni n kent sel doku da büyük deği şi kli kl ere yol aç madı ğı nı söyl e mek
mü mkündür. Tekeli ( 2000) bu özelli ği ni n yet eri nce ort aya çı k ma ması nı n deği şi k
nedenl eri ol duğunu söyl e mekt edir. Bunl ar dan il ki t asfi yeni n i mar dan çok
yangı nl arl a gerçekl eş mi ş ol ması dır. İ ki nci si i se, kent pl anl arı nı n t ü m kent i çi n
yapıl arak bunu gerçekl eştirecek kaynakl arl a donatıl mı ş güçl ü yerel yöneti ml eri n
ol uş ma ması dır.
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2. 2. Erken Cu mhuri yet Döne mi
Bi ri nci

Dünya savaşı s onrası

Tür ki ye‟ de yaşanana dönüşü ml er İst anbul‟ un

konu munu da deği ştirmi ştir. Ankara‟ nı n başkent ol ması il e İst anbul mer kezi
ki mli ği nden uzakl aş mı ş, ekono mi k ilişkil eri zayıfla mı ştır. Kenti n nüf usu‟ nda azal ma
kaydedil mi ştir.
Tabl o 2. 1. Sayı m yılları na göre İst anbul Nüf usu ve nüf us artış hı zı, (Sayıl arl a İst anbul, 2000)
Yı ll ar

Sayı m Yıll arı Nüf usu

1927
1935
1940
1945
1950

806. 863
883. 599
991. 237
1. 078. 399
1. 166. 477

Bu döne m en i yi anl atı mı nı, „„ Batı ya r ağ men Batılılaş ma‟‟ i baresi nde bul muşt ur. Bu
çok yönl ü moder nit e pr oj esi nde mekansal düzenl e me öğel eri öne mli bir yer
t ut makt adır. Batılı a ma onun deneti mi nde ol ma yan bağı msı z bi r ul us-devl eti
kur ul acaktır. Bunun başarıl abil mesi konusunda Cu mhuri yet yöneti mi mekânsal
strat ejilere öne m ver mi ştir ( Tekeli, 2000, s. 23).
“ Cu mhuri yet her şeyden önce r ef or m ve yeni den yapıl an ma „„arayı şları na‟‟ son
ver mek, deği şi mi radi kal bir bi çi mde “gerçekl eştir mek” anl a mı na geli yor du. Bu,
Os manlı' nı n son yüzyılı il e Cu mhuri yet'i n il k 25 yılı arası ndaki benzerli ği ve
farklılı ğı aynı anda açı kl ar. Benzer dir, çünkü i marı n moder nl eş mesi devl eti n
tasarrufl arı nı n ve i nsi yatifleri ni n kı s men de ka musal yasa mdaki cılız deği şi ml eri n
dol aysı z ifadesi nden başka bir şey değil dir. Far klı dır, çünkü 19. yüzyıl daki
„„çeki ngen‟‟ ve kı s mi uygul a mal ar, r adi kal bir çehreye bür ün müş ve kesi ntisi z bir
şebeke ol uşt uracak büt ünl ükl ü bir i mar pr oj esi ne dönüşt ür ül müşt ür” ( Bil gin, 1998, s.
259).
19 yy‟ da İst anbul‟da il k kez Batı ör neği bel ediye ör güt ü kur ul an Gal ata ve daha
sonra Beyoğl u se mti nde, Avr upa‟ nı n büyük kentleri ne benzer bir çevre yaratıl mı ştır.
Yeni ul aşı m ar açl arı nı n hı zl a gelişti ği Beyoğl u se mti art an i ş hac mi ve nüf usu
dol ayı sı yl a mer kezi öne m kazan mı ştır. „„ Böyl ece bir yandan hal a şehri n gayri
müsli m kat manl arı nı n başı çekti ği ti caret ve eğl ence hayatı canl anırken, öt e yandan
ka mu yöneti mi ve bür okrasi ye bağlı yatırı m ve et ki nli kl erde bir canl an ma gör ünür.
Bu canl an manı n en somut belirtisi, 1930‟l u yılları n ort al arı nda et ki nli k kazanan
pl anl a ma ve i mar girişi mleri ol acaktır‟‟ ( Yücel, 1996, s. 198).
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Şekil 2. 2. Kent Pl anı 1923- 1950, ( Kuban, 1998)

Cu mhuri yet t ari hi ni n bu il k döne mi, pl anlı ekono mi k kal kı nma çabal arı ile birli kt e
kent i mar pl anl arı nı n da yapıl dı ğı bir döne mdi r. Bu i mar hareketl eri Batılılaş ma
düşüncesi ni n alt yapı sal ol uşu munu hazırl ar ken bir yandan da yeni kent mer kezi nde
art an nüf usa yeni yerl eşim al anl arı yarat ma a macına yönel mi ştir.
Bu a maçl a İst anbul Bel edi yesi, Ankara ör neği ni izl eyerek, t anı nmı ş kent pl ancıl arı
arası nda sı nırlı bir yarışma açarak pl an yaptır ma yol unu seç mi ştir. 1932- 33 yıll arı nda
Avr upa' dan dört ünl ü pl ancı çağrıl mı ştır. Her mann El göt z bir Al man pl ancı sı, di ğer
üçü, Al fred Agache, Jack H. La mbert ve Henri Pr ost, Fransı z pl ancıları dır. Bu
döne mde Paris Böl gesi Planl a ma Kur ul u' nun başkanı ol an Pr ost, i şl eri ni n yoğunl uğu
dol ayı sı yl a, yarış maya katıla ma mı ştır. 1933 yılı nda yapıl an bu çalış mal arı n
değerl endiril mesi nden sonra j üri El göt z' ün çalış ması nı biri nci ol arak seç miştir. Ta m
ol arak bil medi ği mi z nedenl erle, El göt z' le pl an yapıl ması konusunda anl aş ma
yapıl ma mı ştır ( Tapan, 1998).
„„ El göt z‟ ün li manı n Haliç‟t e geliş mesi ni n zor ol acağı Yeni kapı‟nı n bu i ş i çi n uygun
ol duğu; Mar mar a ve Haliç kı yıl arı na koşut yoll arın yapıl arak birbirl eri ne bağl an ması
ve Eyüp- Bal at arası nda yapıl acak bir köpr ü il e Beyoğl u‟ na uzatılması gi bi
öngör ül eri ni n ise gerçekleşti ği anl aşıl makt adır‟‟ (Dener, 1990, s. 55).
Fr ansı z kent pl ancı sı Henr y Pr ost, İst anbul‟un moder nl eştiril mesi içi n pl an
hazırl a mak üzere 1936 senesi nde At at ür k t arafından Tür ki ye‟ ye davet edil mi şitir.
Pr ost pl anı şehri n sonraki gelişi mi üzeri nde öne mli et kil eri ol muşt ur. 1951‟ e kadar
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İst anbul‟da çalıştı ğı bili nmekt edir. Paris böl ge pl anl a ması nı yaptı ktan s onr a
İst anbul' a gel en Pr ost, İst anbul' un il k nazı m pl anı nı ve öne ml i yerl eri nin kent sel
t asarı mı nı gerçekl eştir miştir.
Pr ost, bu şehri n yaşayan par çal arı nı n nit eli k ve ni celi kl eri ni t a m ol arak kor uyar ak
Hali ç‟i n kuzey ve güney böl gel eri ni bir birl eri ne kaynaştır ma eğili mi nde
bul un muşt ur. Boğazı boydan boya kat ederek bur ada yer al an t ü m i skan
böl gel eri ni bi rl eştir mek i çi n Sarı yer ve Büyükder e‟ ye uzanan yeni bi r sahil yol u
pl anl a mı ştır. Bu yol un öne ml i kı s mı gerçekl eş mi ştir ( Angel, 1987).
Başt a Emi nönü ve Taksim me ydanl arı ol mak üzere birçok meydan düzenl e mesi bu
döne mde yapıl mı ş, Yeni kapı' dan başl ayan At atür k Bul varı gerçekl eştiril mi ş, bu
yol un Beyoğl u yakası ndaki uzantısı İ ngiliz Sefareti' ne kadar t a ma ml an mı ştır. Pl anı n
i ki numar alı par kı, Maçka kesi mi ve Taksi m gezi si gerçekl eştiril miştir.
Pr ost‟un ana fi kri, İst anbul‟un doğal dokusuna zarar ver meden anıtl arı n ar keol oji k ve
mi mari öğel eri ni ort aya çı kararak şehri moder nize et mekti ( Angel, 1987). Pr ost,
kenti n yol si st e mi ni, Paris'teki deneyl eri ni de göz önüne al arak, ot o mobil ger çeği ne
göre pl anl a mı ştır. Kendi sözl eri yl e „„ Nâzı m pl an, İst anbul' un t opograf yası ndan
faydal anı p pek az i stiml ak yap mak sureti yl e t ünell er, köpr ül er, viyadükl erl e
ya maçt an birbiri ne bağl amı ştır‟‟ ( Tapan, 1998).
Pr ost‟un Hali ç kı yıl arını n sanayi ve ti caretin gelişi mi i çi n öner mesi bugün
düzeltil mesi gereken öne mli sor unl arı beraberi nde getir mi ştir. Gal ata li manı n
geni şl etil mesi kara t aşımacılı ğı nda gereksi z büyü meye neden ol muştur. ( Dener,
1990) Bunun yanı nda Pr ost‟un İst anbul‟un silueti ni kor u mak i çi n kı yı üzeri nde
yapıl acak bi nal ar üç kat ve 9. 5 metreyi geç mesi ni sı nırl ayan bir yasak koyması Tari hi
Yarı mada‟ nı n sil ueti ni kor u mak açısı ndan öne mli bir karar ol muşt ur.
Pr ost pl anı hı zlı nüf us artışı nı n ol madı ğı bir döne mde yapıl mı ş ol duğundan kenti n
hı zl a art an nüf usu karşısı nda yet ersi z kal mı ştır. Bu döne mde Lütfi Kı r dar‟ı n yet erli
si yasal dest eğe sahi p ol ması ve ek gelirleri n İstanbul‟un i marı i çi n harcan ması il e
pl an büyük öl çüde uygul anabil mi ştir. Tekeli ( 2000), Kı r dar operasyonl arıyl a il k kez
İst anbul' un moder nit e proj esi ni n yı kı cı yüzüyl e karşıl aştı ğı nı söyl e mekt edir. Bunun
çok büyük boyutl ar da ort aya çı k mayı şı nı n nedeni bir yandan kent yöneti mi ni n
bul abil di ği

kaynakl arın sı nırlı ol uşu,

karşı sı ndaki duyarlılı ğı dır.
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öt e yandan Pr ost' un şehri n t ari hi

2. 3. 1950’l er
1950 l er Tür ki ye t ari hi nde bir kırıl ma nokt ası kabul edil ebilir, bu döne mde çok partili
sist e me geçil mi ş ve her bakı mdan deği şi kli kl eri n yaşandı ğı bir döne m ol muşt ur.
İst anbul‟un nüf usunda 1950 sonrası nda büyük bi r artış yaşandı. 1945‟ de 1 mi l yon 78
bi n ol an İst anbul‟un 1955‟ de ul aştı ğı sayı 1 milyon 533 bi ndi. İzl eyen döne ml er de
yıllı k bi nde 40- 50 arası nda art an İst anbul nüf usu, 1990‟ da 7 mi l yon 309 bi ni bul du.
Nüf usun en çok arttı ğı döne ml er 1950- 1955 ile 1970- 1975 döne mi ol du. Bu
döne ml er de İst anbul‟da ekono mi deki li beral atılım, sanayi, alt yapı yatırı ml arı il e
kent zengi nl eş mi ş, hi z met al anı ndaki işgücü t al ebi nüf us artışı na yol aç mı ştır.
„„ Eski ekono mi k ayrı calığı n, canlılı ğı nı kült ürel yaşa mr enkl eri ni yavaş yavaş yitiren
azı nlı k nüf usu hı zl a azalırken, Bul garist an göç menl eri ve Anadol u‟ dan şehre akan
taşralı nüf us, yeni bi r de mogr afi k bil eşi m ol uşt ur makt aydı.

Bu yeni çok

kült ürl ül üğün şehri n yaşa ma ve t üketi m alışkanlı kl arı na ve kült ürel ort amı na ci ddi
et kil eri ol acaktı. Kent eski yerli / „„ Avr upai - Levant en‟‟ / „„ Batı cı monden‟‟
kült ürlerden bir yanı yl a taşralı , öt eki yüzüyl e „„Ameri kancı‟‟ Moder ni st eğili ml eri
yansıt an daha farklı bir kült ür bil eşi mi ser gil e meye başl adı‟‟ ( Yücel, 1996, s. 202).
İki nci Dünya Savaşı' nı n s ona er mesi ni n ar dı ndan başl ayan çok partili de mokr asi
döne mi ni n Tür ki ye' ni n si yasi ve t opl umsal yaşamı nda bir dönü m nokt ası ol muşt ur.
14 Mayı s 1950 seçi ml eriyl e i kti dara gel en DP il e başl ayan bu yeni döne mde DP' ni n
si yasi kült ür ümüze hedi ye etti ği "her mahall eye bir mil yoner" ve "küçük Ameri ka"
sl oganl arı bir yandan Tek Parti döne mi ne, di ğer yandan i ki nci Dünya Savaşı
yıll arı nda t asarruf unsur unu ön pl ana çı karan ve t üketi mi kı sıtlayan "har p
ekono mi si "ne karşı hal kta ol uşan t epki ni n dil e getirilişi ydi. Bu sl oganlar sadece
seçi m öncesi nde meydanl ar da cö mert çe sarf edil en sözl er değil di. Bu sl oganl ar
sıradan vat andaşı n zengi n ol ma, uygarlı ğı n ve moder ni z mi n si mgesi ol an Ameri ka
gi bi geliş mi ş bir ül kede yaşa ma arzusunun dil e getirilişi ydi. DP' ni n uygul a maya
koyduğu li beral ekono mi ve özel girişi mci yi dest ekl e me si yaseti de bu özl eme cevap
ver meye çalışı yor du ( Bali, 2002).
2. 3. 1. Türki ye’ deki Büyük Ser maye Grupl arı nın İstanbul’ a Yönelişi
Tür k ekono mi si 1970‟li yıll arı n başı ndan beri büyük ser maye grupl arı nı n
ol uşu munun i v me kazandı ğı bir sürece gir mi ştir. Mal ve hi z met üreti mi nde, fi nans
pi yasası nda ve kült ür sanat al anl arı kadar a mat ör spor faali yeti nde de bu gr upl ar

15

varlı kl arı nı

duyur makt adır. Çoğunl uğu bir ail eni n soy i s mi yl e anılan şir ket

t opl ul ukl arı günl ük yaşantı nı n her anı nda karşı mı zdadır. Ser maye grubu, mali
deneti m yol uyl a bir ana şirket t arafı ndan yöneti mkarar deneti m mekani zması nı el de
t ut an şirketl er t opl ul uğuna verilen isi mdir ( Kazgan, 1990).
Tür ki ye‟ de hol di ngl eri n ol uşu mu 1963 yılı nda başl a mı ş, 1970 yılı ndan sonr a
hı zl an mı ştır. Hol di ng, bankacılı k, sanayi ti caret, si gort acılı k, t arı m, bası n vb. dall ar da
yatırılan ser mayeni n t a m anl a mda büt ünl eş mesi ve akıl cılı k kazan ması nı sağl ayan bir
kur u msall aş madır ( Tekeli, 1990).
Tür ki ye‟ ni n hol di ng mer kezli en büyük ser maye gr ubu Koç Hol di ng gr ubudur. Bunu
Sabancı hol di ng i zl e mekt edir. Her i ki hol di ng de Tür ki ye‟ ni n ser maye gr upl arı
arası nda kur ul uşu en eskil ere gi denl er ol duğu gi bi, her i ki si ni n de kökeni ti caret hi z met faali yeti nde bul un makt adır. Koç şirketl eri 1930‟l arda, Sabancı şirketl eri de
1940‟lı yıllarda varlı ğı nı duyur maya başl a mı ştır. Başl angı cı 1960 „lı yıllara gi den
şirketl erden ol uşan hol ding deneti mli ser maye grupl arı nda i se, şirketl eri n kökeni nde
sı nai faali yetl er yat makt adır. 1970‟li yılları n sonundan iti baren i se müt eahhitli k i şl eri
yapan Enka Hol di ng, Tekfen. Kutl ut aş, Doğuş Hol di ng gi bi gr upl ar ort aya çı kmı ştır
( Kazgan, 1990).
Bugün Tür ki ye‟ de hol ding si st e ml eri ni n en öne mli yapıt aşı bankal ar dır. Günü müzde
Tür ki ye‟ ni n en büyük özel bankası ol an Tür ki ye İş Bankası il e günü müzün çoğu
küçük bankası 1920‟li yıllarda di ğerl eri de 1940‟lı yıllardan sonra kur ul muşt ur. Tür k
bankacılı k sist e mi nde öne mli yerl eri ol an Yapı ve Kr edi Bankası ( 1944), Tür ki ye
Gar anti Bankası ( 1946), Ak- bank ( 1948), İst anbul Bankası ( 1953), Pa mukbank
(1955) gi bi büyük özel bankal ar bu yıllarda kurul du. Şube sayıl arı hı zl a art an bu
bankal ar, bağlı bul undukl arı Koç, Sabancı, Çukur ova, Has, Doğuş gi bi yeni
filizl enen ser maye gr upl arı nı, t opl adı kl arı fonl arl a fi nanse ettiler.
İst anbul mali kesi mi ne 1963' de katılan ve Tür ki ye İş Bankası, Os manlı Bankası,
Akbank, Vakıfl ar Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kr edi Bankası' nca kurul an Sı nai
Yatırı mve Kr edi Bankası' nda en ağırlı klı pay, yüzde 68 il e Tür ki ye İş Bankası' nı ndı.
Banka, Tür ki ye' de kur ulmuş ya da kur ul acak özel kesi m sanayi i şl et mel eri ne ort a
vadeli yatırı m ve i şl et me kredi si sağl a mayı ve yabancı özel ser mayeni n Tür ki ye' de
yatırı m yap ması nı özendir meyi a maçlı yor du ( Sönmez, 1996).
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Popül er kült ür yaşa mı sine ma, müzi k, eğl ence gi derek çoğul cu kült ür ün ör nekl eri ni
yaşatır ol muşt u. Kent mekanı na da mgası nı vuran yapıl ar ya Hilt on Ot eli, Bel edi ye
Sarayı gi bi Ul usl ar arası üsl up‟a bağlı moder ni st uygul an mal ar, ya da yeni yerl eş me
al anl arı nı ol uşt uran nit eli ksi z apart manl ar ve döne mi n sonl arı na doğr u yaygı nl aşan
marji nal konutl ar ol muştur ( Yücel, 1996, s. 203).
1950' l er de başl ayan döne mde, Tür ki ye' ye dı ş yar dı m a kı şı, çeşitli ul usl ararası
ör gütl erden yabancı uzma nl arı n danı ş man ol arak gelişi ve Tür ki ye' nin " küçük
Ameri ka" ol ma özl e mi, mi marlı kt a „„ Ul usl ararası Üsl up‟‟ il kel eri ni n yayıl ması nı,
bi na

ür eti mi yl e

uğr aşan

mesl ekl er

çevresinde

yaygı n

kabul

gör mesi ni

hı zl andı r mı ştır. Bu konuda, 1930 ve 1940' l ar da devl et dest ekli bir ul usal üsl ubu
savun muş ol an Sedad Hakkı El de m gi bi bir mi marı n bil e konu munu deği ştirdi ği ni,
Tür ki ye' de ul usl ararası üsl ubun en yet ki n ör nekl eri nden sayıl an ve t asarı mı nı
Ski d mor e, Ovi ngs ve Merrill fir ması nı n yaptı ğı İst anbul Hi lt on Ot eli' ni n
yapı mı nda ( 1952) yerli danı ş man/t asarı mcı mi mar ol arak çalıştı ğı nı belirt mek
yet erli dir. Tanı n mı ş Türk mi marl arı, 1950' l er ve 60' l ar boyunca, za man za man
„„şirket üsl ubu‟‟ ol arak da anıl an bu ul usl ararası üsl up moder ni z mi n, çok katlı
bet onar me i skel etl erden ve ca ml a kaplı yüzeyl er den ol uşan pek çok ör neği ni
tasarla mı şl ardır ( Bozdoğan, 1998).
Tür ki ye' de özel ot o mobil sahi pli ği ni n art ması yla birli kt e kentl er ci ddi t opl u ms al
donanı m, alt yapı ve trafik sor unl arı yl a karşıl aş mı ştır. Bunu çözebil mek ve kentl eri n
i marı nı de mokr ati k süreç i çi nde bir si yasal yatırım ol arak kull anabil mek içi n 19571960 yılları arası nda Adnan Menderes'i n İst anbul ve Ankara' da uygul adı ğı i mar
operasyonl arı Tür ki ye' yi il k kez moder nit eni n yı kıcı yönüyl e karşılaştır mıştır ( Tekeli,
İ., 2000).
„„1950' l erde geni ş caddel er, bul varl ar, meydanl ar ve onl arı dol duran ot omobiller,
Ameri kan kentl eri gör ünü müyl e de büt ünl eşerek Doğul u‟ nun kal bi ni fet heden çağdaş
dünya i mgel eri ni n başında geli yor du. Savaşt an gali p çı kanl arı n dünyası mot or,
ot o mobil, ot oyol, bul var ve gökdel en i mgel eriyl e kur ul uyor du. İst anbul' u i mar
et meye kal kışan politikal arı n hayall eri ni dol duran Batılı kenti gerçekl eştir me
ist ekl eri yl e mot orl u araç ve ot o mobil sat mak ist eyenl eri n ve onl arı n aracılı ğı nı
yaparak yerli i ş-ada ml arı nı n i st ekl eri özdeşl eşi yor du. Menderes ve çevresi ndekil er
içi n çağdaş kent, yol- meydan- ot omobil üçgeni nde t anı ml an mı ştır. Geç mi şi n bununl a
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karşıtlaşan kent dokusu düşünül ürse, bu i mgeni n gücü anl aşıl abilir‟‟ ( Kuban, 1998, s.
232).
„„ H. Pr ost bir uz man ol arak İst anbul‟a çağrıl dı ğı za man bir batılı ol arak il k t epki
duyduğu özelli k, eski İst anbul‟un yoll arı ydı. Sult anl arı n sarayl arı na hi z met eden
yoll ar dı şı nda İst anbul düzenli yol u ve meydanı ol mayan bir kentti. Pr ost t ari hi
yarı mada dahil ol mak üzere, yoll ar ve çok sayıda meydan öner mi şti. Bu i st ekl eri n
politi ka süzgeci nden geçerek uygul an maya kon ması, Menderes‟ten önce küçük
boyutl arda başl a mı ş, fakat onun i mar f ur yası i çi nde t ari hi şehri n büyük öl çüde t ahri bi
ile sonuçl an mı ştır‟‟( Kuban, 1998, s. 236).

Şekil 2. 3. 1916- 1960 İst anbul, ( Kuban, 1998)

Mi mar ve gazet ecil eri n İst anbul' un pr obl e ml eri üzeri ne el eştirel söyl e mi. "1950' l er de
DP' li politi kacıl ar t arafı ndan ödünç alı nır. 1950- 1956 yılları arası nda, pl anı n yeni den
gözden geçiril mesi Tür k uz manl arca deva m ederken, i mar 1937 Pl anı' na göre sürer.
Pr ost Pl anı' nı n İ mar Müdürl üğü' nce geni şl etilen yoll arı i se, 1956- 1960 arası nda,
Me nderes' i n başı nı çekti ği karayoll arı eki bi yle i sti ml akl er gerçekl eşir. Yoğun
el eştiriler nedeni yl e. uygul a mal ar meşr ul aştırılması a macı yl a Pr ost 1958‟ de kent e
davet

edilir:

Ancak yoll ar, artı k kent sel çevreni n asli el e manl arı

hali ne

dönüş müşl er dir ( Akpı nar, 2003).
1950 sonrası nda İst anbul' da alt yapı yatırı ml arı ndaki geliş mel er söyl e özetlenebilir:
Ul aşı m al anı nda, ili n Anadol u ve Avr upa il e ol an kara, deni z ve hava ul aşı m ağı
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öne mli öl çüde geni şl e mi ştir. Kent i çi yoll ar ve Kenti n çevre illerl e ol an kar ayol u
bağl antıları güçl endirilerek asfalt yoll ar açıl mı ştır. Vat an ve Mill et Caddel eri, Sahil
Yol u ve

Londra

Asfaltı

bu döne mde gerçekl eştirilen kent i çi kar ayol u

yatırı ml arı ndan bazıl arı dır. Boğazi çi Köpr üsü' nün yapı mı i çi n hazırlı kl ar da yi ne bu
döne mde başl a mı ştır (Sön mez, 1996).
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2. 4. 1980 Sonrası Dönem
1980 sonrası nda başl ayan yeni döne mde si yasi topl u msal ve ekono mi k alanda çok
yönl ü bir deği şi m yaşan makt adır. 1980‟ den 1990‟a nüf us oranı nda hı zlı bir artış
göst er mi ştir. 1990 yılı nda Tür ki ye geneli nde k m² ye düşen nüf us 73 ki şi i ken, 1997
yılı nda nüf usun art masıyl a birli kt e 81 ki şi ye yüksel mi ştir. İst anbul‟ da i se 1990
yılı nda k m² başı na düşen nüf us 1. 280 ki şi i ken 1997 yılı nda 1. 747 ol muşt ur
( Sayıl arl a İst anbul, 2000).
1980‟ de 4 mi l yona yaklaşan Tür ki ye nüf usu i çi nde yüzde 10. 6 pay sahi bi i ken
İst anbul‟un nüf usu göçl eri n et kisi yl e 1990‟ da 7 mi l yon 309 bi n ve t opl am nüf ust aki
payı yüzde 12. 9 ol du. 1990‟ da, ül ke büt ününde ekono mi k yaşa ma et ki n bi çi mde
katılan 23. 3 mil yon ki şini n 2. 5 mil yonu et ki nliği ni İst anbul i çi nde sürdür üyor du.
Başka bir ifadeyl e Tür kiye‟ de 100 ki şi den 11‟i İst anbul‟da çalış makt aydı. 1980‟ de
bu oran yüzde 8. 4‟t ü ( Sön mez, 1996).
Tabl o 2. 2, Sayı m yılları na göre İst anbul Nüf usu ve nüf us artış hı zı, (Sayıl arl a İst anbul, 2000)
Yı ll ar

Sayı m Yılları Nüf usu

nüf us artış hı zı ( %)

1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975

806. 863
883. 599
991. 237
1. 078. 399
1. 166. 477
1. 533. 822
1. 882. 092
2. 293. 823
3. 019. 032
3. 904. 588

4. 09
3. 96
5. 49
5. 14

1980
1985
1990
1997

3. 904. 588
4. 741. 890
7. 309. 190
9. 198. 809

2. 89
4. 18
4. 48
3. 45

2000

10. 072. 447

1980‟li yıllar Tür ki ye‟ ni n t opl umsal ve si yasi al anda yaşa mı ş ol duğu çal kantılı
yıl ardır. 12 Eyl ül dar besi s onrası si yaseti n yasakl andı ğı, si yaset çil eri n t ut ukl u ol duğu
bu döne mde askeri i kti darı en çok meşgul eden konu ekono mi yi düzl üğe çı kar mak
ol muşt u. Hazırl anacak progra mı n baş sor u ml usu da dar beden sonra Bül end Ul usu
başbakanlı ğı nda kur ul an yeni hükü mett e ekonomi den sor u ml u devl et bakanı ve
başbakan yar dı mcılı ğı görevi ne at anan 24 Ocak Kar arl arı' nı n mi marı Tur gut Özal
ol acaktı. 7 Kası m 1982 günü yapıl an hal k oyl a ması nda yeni Anayasa ezi ci bir
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çoğunl ukl a kabul edil di. 20 Mayı s 1983 t ari hi nde yeni si yasi partileri n kurul ması na
izi n veril mesi yl e birli kte il k kur ul an parti ANAP‟tı. ANAP 6 Kası m 1983
seçi ml eri nde t ek başı na ikti dara gel di. Tur gut Özal da Başbakan ol du ( Bali, 2002).
Tür ki ye, ekono mi de uygul anan politi kal ar açı sından 1980 sonrası nda, te mel bir
deği şi m ol arak nit el endirebil eceği mi z bir „„ser bestl eş me‟‟ döne mi ne gir mi ştir.
Ser best pi yasa koşull arını n i şl erli k kazandırıl ması na yöneli k ol an bu ekono mi k
politi kada, i hracat ve it hal atı n art ması, devl et kuruml arı nı n özell eştiril mesi, Avr upa
Topl ul uğu il e büt ünl eşme, ekono mi k r ef or ml ar, alt yapı ve konut yapı mı nı n
geliştiril mesi a maçl an mı ştır ( Os may, 1998).
Kenti n son yir mi yılı nı deri nden et kil eyen li ber al ekono mi uygul a ması nı n t opl u msal
kült ürel ve ent el ekt üel yaşa mda yarattı ğı deği şim s onr ası it hal ve l üks ür ünl eri n
gündeli k yaşa ma gir mesi, sağlı k, eğiti m, ti caret hi z metl eri ni n belli bir kalit eye
ul aş ması, çeşitlenmesi bu yönde kenti n t ü m yüzleri ne yansı yan f ar klılaşmal arı ve
me kansal deği şi mi beraberi nde getir mi ştir. Bu döne mde hi z metl er sekt ör ünün ön
pl ana çı k ması il e birli kte, fi nans, bankacılı k, me dya, il etişi m, ti caret kesi mi nde
çalışan yöneti ci ve i ş ada ml arı nı n gelirleri büyük öl çüde art mı ştır. Bunda i ş
dünyası nı n nit eli kli yöneti ci ve personel e yüksek ücretl er öde meye başl a ması da
et kili ol muşt ur. Medya kesi mi nde de benzeri bir deği şi myaşan mı ş büyük ser mayeni n
bu sekt öre gir mesi sonucunda der gi, gazet e, radyo ve t el evi zyon yayı ncılı ğı nda
büyük bir patl a ma yaşan mı ştır. Bası n ve t el evizyon ort a sı nıf Tür k i nsanı na Batı
ül kel eri nde moder n bir orta sı nıfı n nasıl yaşadı ğı nı göst er meye başl a mı ş, genç kuşak
me nsupl arı, seyretti kl eri bu yaşa m t arzı ndan et kil eni p Batı‟daki akranl arı nı
kendil eri ne ör nek al maya başl a mı şl ardı.
„„1980‟li yıllarda Tür ki ye‟ ni n t anı ştı ğı di ğer i ki yeni kavra m „„ yuppil er‟‟ ve „ genç
işada ml arı ydı. „„ Genç ve kentli pr ofesyonel bi reyl er‟‟ anl a mı na gel en „„ yuppi‟‟
teri mi seksenli yıll arda. Ronal d Reagan' ı n başkanlı ğı döne mi nde Ameri ka' da
doğ muşt u. Bu t eri m özelli kl e sanayi ve fi nans kur ul uşl arı nda yüksek ücr et ve
pri ml erl e çalışan, kı sa sürede büyük ser vetl er edi nen, her hi z meti n ve ür ünün en
i yisi ni arayan beyaz yakalı genç bir sı nıfı t anı ml a mak i çi n yaygı n bir şekil de
kull anıl maya başl andı‟‟ (Bali, 2002, s. 41).
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Bası nı n t üketi ci ol ma bi li nci ni t el ki n et me ve bunu sarsıl maz bir şekil de zi hi nl ere
yerl eştir mesi, t üketi mi n haz alı nacak bir ol gu gi bi göst er mesi, t opl umsal yaşa mda
gözl e gör ül ür bir deği şi me neden ol muşt ur.
İst anbul doksanlı yıll ara geli nirken t opl um i çi nde çok yüksek düzeyde har ca ma
yap ma i mkânl arı na sahi p bir t opl ul uk ort aya çı ktı. Topl u msal pirami di n üst
kat manl arı nda yer al an i şada ml arı il e fi nans, medya ve il etişi msekt örl eri ni n yöneti ci
ve çalışanl arı ndan ol uşan bu yeni kesi mi çi n İstanbul, şı k mağaza, l okant a, bar ve
eğl ence mekanl arı ile New Yor k' un âdet a parl ak bir izdüşü müydü ( Bali, 2002).
Banka ve di ğer fi nans kurul uşl arı nı n dest eği il e kredi kartı uygul a ması nda büyük bi r
artış ol ması Batı t ür ü bi r alışveriş bi çi mi ni n geliş mesi ne yol aç mı ştır. 1991 yılı nda
766. 085 ol an t opl a m kr edi kartı sayı sı Ar alı k 2001 iti bari yl e 1992 veril erine kı yasl a
on seki z mi sli art arak 13.996. 806' ya yüksel mi ştir.
„„ Ul usal kal kı nmacı dönemde Tür ki ye' den uzak duran yabancı şirketl er, 1980 sonr ası
devl eti n li beral söyl e mi nden dol ayı i kna ol arak Tür ki ye' de yatırı myap ma ya ve şube
aç maya yöneli yorl ardı. Dı ş yatırı mı n büyük böl ümünü cezbeden ve i hracatı n çoğunu
yapan, t ek başı na İst anbul' du. Bu döne mde dünya ekono mi si yl e il k büt ünleşen kesi m
fi nans sekt ör ü ol acaktı. Yabancı bankal arı n şubeleri, dövi z bür ol arı, kredi ve si gort a
şirketl eri, f on yöneti cileri ve menkul kı y metler borsası ar dı ar dı na f aali yet e
geçi yor du Ul usl ararası bankal arı n ve ti caret şirketleri ni n yanı başı nda, Boğazi çi‟ne
bakan ayrı calı klı nokt al arda beş yıl dı zlı ot eller yükseli yor du‟‟( Keyder, 1999, s. 24).
„„1980 öncesi nde ağırlıkl a i mal at sekt ör üne kanali ze ol an ort a ve büyük öl çekli
ser maye i çi n artı k t uri zm, hi z met, medya, yazılı m gi bi sekt örl er de çekici ol maya
başl a mı ştır. Topr ağa ve gayri menkul e yapıl an yatırı ml arı da bu yeni yatırı m
kanall arı nı n i çi nde değerlendir mek gerekir. Büyük öl çekli ser maye 1980' lere kadar
t oprağa ve gayri menkul e ağırlı kl a sabit ser maye yatırı mı ol arak ( ör neği n kent
dı şı ndaki ucuz arsal arda yapıl an büyük f abri ka ko mpl eksl eri) kayabili yor du.
1980' den sonra yapıl an büyük t oprak ve bi na yatırı ml arı artı k bir başka yatırı mı n
sabit girdisi ol arak değil, bi zzat kendil eri bir girişim ve ser maye biri ki maracı ol maya
başl adıl ar. Büyük t atil köyl eri, ul usl ararası ot ell er, alışveriş mer kezl eri, rekreasyon
ve eğl ence mer kezl eri, plazal ar gi bi bu yeni girişi ml er de, 1980' leri n yeni ka musal
me kanl arı ol uyorl ardı. 1980' l ere kadar ka mu me kânl arı, devl et dairel eri ve sosyal
hi z met biri ml eri ol arak hep ka mu girişi mi ni n öncül üğünde yapıl mı ştı. Bi r başka
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deyi şl e özel girişi mka mu ko mpl eksi üret me mi ş, ka mu ko mpl eksl eri ni bir yatırı m ve
para hareketi kaynağı ol arak gör me mi şti. 1980' l ere kadar devl et dairesi ol arak
yapıl anl arı n dı şı nda, uzma nl aş mı ş bir ofis st oğu bil e bul un muyor du. Büyük şirketl er
dahi, mer kezi i ş al anı ol arak geliş mi ş böl gel erde ür etil miş apart manl arı ofi s ol arak
kull anı yorl ardı.‟‟ ( Bil gi n, 1998, s. 267).
Dünyada ve Tür ki ye' de ol an deği şi m 1980' l er sonr ası nda kenti yeni bi r
yapıl an ma s ür eci ne s ok muşt ur. Tür ki ye, 1930'lar dan beri sür dür düğü i ç pazar a
dönük devl et çi sanayil eş me il kesi ni t er k et mi ştir. Dünyanı n yaşa maya başl adı ğı
kür esell eş me s üreci İst anbul' u da et ki si altı na al mı ş, buna Sovyetl er Birli ği' ni n
çözül mesi il e Kar adeni z ve çevr esi nde yaşanan deği şi ml er ekl enmi ştir. Bu
deği şi ml erl e birli kt e İst anbul 20. yüzyılı n başı ndaki gi bi yeni den bi r dünya kenti
ol ma fırsatı nı el de et mi ştir ( Tekeli, 2000; Sön mez, 1996).
1980 sonrası

İst anbul ‟da sosyo-ekono mi k,

kült ürel

ve

mekansal

deği şi m

küresell eş me kavra mı yl a ilişkil endirilebilir. İst anbul sahi p ol duğu coğr afi konu m
sebebi yl e t ari h boyunca, böl gesel ilişkil erde bir düğü m nokt ası ol arak değer
kazan mı ştır. İst anbul

küresell eş meni n t e mel al dı ğı

üreti m il etişim,

ul aşı m

teknol ojisi ne göre bi çi ml en mekt e küresel ilişkil erin yönl endiri cili ği nde me kansal bir
deği şi m yaşa makt adır.
2. 4. 1. Küresell eş me kavra mı
Kür esell eş me moder n dünyanı n i çi ne girdi ği yeni bi r dur u m ol arak t anı mlanmakt a,
ve küresell eşen dünyanı n günde me getirdi ği yeni tal epl er, sor unl ar ve koşull ara gör e
ul usal koşull ara yakl aş ma mı z gereği ni vur gul a makt adır.

Bu yeni dur u mun

belirleyi cisi de ser best pazar t e meli nde hareket eden küresel ser mayedir. Bu anl a mda
küresell eş me

bir t ari hsel

süreçl er

büt ünü ol arak el e alı nma makta, fakat

tanı ml anabilir, kendi ont ol ojisi ol an, sı nırl arı ve anl a mı belli yeni bi r dur u m
düşünül mekt edir ( Key man, 2001).
Mer ye m Kor ay ( 2001), küresell eş me kavra mı üzeri ne yapıl an t artış mal arı üç gr up
içi nde özetl e mekt edir.
Bi ri nci t artış macı gr up t eknol oji gi bi küresell eşme yi de adet a kendili ğinden ort aya
çı kan yansı z bir geliş me ol arak t akdi met mekt edir. Bu gr uba göre bil gisayar ağırlı klı
teknol ojiler, kol ayl aşan bil gi akt arı mı ve il etişim, ucuzl ayan ul aşı m hep birli kt e
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ser maye dol aşı mı n kol ayl aştırdıl ar, şirketl eri n kür esel düzeyde bir üreti m ağı
kur ması na yol açtılar ve de art an il etişi msayesi nde „„ küresel köyde‟‟ bezer t üketi m
alışkanlı kl arı edi nil di.
Başka bir t artış macı grup küresell eş meyi pi yasa mantı ğı na bağl ayarak, kor u macı
politi kal arı n

kal kması,

dı ş

ti careti n t eşvik

edil mesi,

para

pi yasal arı nı n

ser bestl eştir mesi ve dı ş pazara açı k büyü me eksenli gelişi mi n gereklili ği sonucu
küresell eş meni n ortaya çıktı ğı nı söyl e mekt edirl er.
Üçüncü gr up i se küreselleş meyi yeni bir kavram ol arak gör me mekt e, bu sür eci
kapit aliz mi n

mantı ğı na ve i şl eyi şi ne

bağl ama kt adır.

Bu

yakl aşım i çi nde

küresell eş meni n en az 500 yıl önce keşif gezileri yl e başl adı ğı nı ve arkası ndaki
e mper yal gücün et ki si yle daha o za mandan kapi taliz me dayalı bir ekonomi k si st e m
kur duğunu i ddi a et mekt edir. Ör neği n 19. yy‟ da İ ngilt ere‟ni n bir dünya i mparat orl uğu
ol ması yl a 20. yy‟ da

Ameri ka‟ nı n dünyada kazandı ğı

si yasal

ve

ekono mi k

i mparat orl uğu arası nda ser mayeni n belirl eyi ci gücü arası nda öne mli bi r far k
bul un ma makt adır.
2. 4. 1. 1. Üreti m Bi çi ml eri ndeki, Deği şi m
1970' li yılları n ort al arı na geli ndi ği nde i ki

öne mli

geliş meni n gerçekl eşti ği

gözl e ml enir. İl ki daha esnek e mek süreçl eri ne ve pi yasal ara daha yüksek coğrafi
akı şkanlı ğa ve t üketi m kalı pl arı ndaki hı zlı deği şikli kl ere dayanan, ti cari, teknol oji k
ve ör güt sel yenili kl eri n t e mposunu hı zl andıran yeni bir biri ki m r eji mi ne, Har vey' i n
deyi şi yl e „„esnek biri ki me‟‟ geçil mesi dir. İ ki nci geliş me i se küresel fi nans sist e mi ni n
büt ünüyl e yeni den düzenl en mesi ve fi nansal olanakl arı n büyük öl çüde art ması dır.
Bunl arı n sonucunda büyük fi nans hol di ngl eri ve borsa şirketl eri ort aya çı k mı ştır
( Sayar, Süer, 2001).
„„ Ür eti mi n, küçük öl çeklerde, parçal ara ayrıl arak yür üt ül mesi deği şi kli ği ni i çeren
" Esnek

Ür eti m Tar zı",

küresell eş me

kavramı

i çi nde t e mel

bir

deği şi m

öğesi dir‟‟( Hacı sali hoğl u, 2002, s29).
„„ Esnek ür eti m ya da Post For di st üreti m t arzı, esas ol arak ür eti mde esnekli k
bi çi mi ne dayan makt adır ve bu t e mel dayanağı n bil eşenl eri i se; ür ünde çeşitlili k İş
gücü kull anı mı nda esnekli k ve kur u msal küçül me ol gul arı dır. Bir başka ifadeyl e
Post- For di z mi n t e mel özelli kl eri nden biri yepyeni üreti m sekt örl eri ni n, fi nans
hi z metl eri nde yepyeni yönt e ml eri n, yeni pi yasaları n ort aya çı k ması ve hepsi nden
24

öne mli si ti cari t eknol oji k ve ör güt sel yenili kleri n t e mposunun büyük öl çüde
hı zl an mı ş ol ması dır‟‟( Harvey, 1997, s170).
Bu dur u m Har vey' i n " Za man- Mekân Sı kı ş ması " adı nı ver di ği bir ol gunun yeni bir
evresi ne yol aç mı ştır. „„ He m ka musal karar ver me süreçl eri ni n za man uf ku
kı sal mı şken, uydu il etişi mi ve ul aştır ma mali yetl erdeki düşüş bu kararları art an
öl çüde geni şl eyen ve çeşitlenen bi r mekâna der hal yay ma ol anakl arını gitti kçe
arttır makt adır‟‟ ( Har vey, 1997).
2. 4. 1. 2. Teknol oji k Deği şi m
Me kanl ar arası uzaklı k artı k göreceli dir ve sınırl ara ilişki n yeni t anıml a mal arı
gerektir mekt edir.

Uzaklı k

ve

yakı nlı k

kavra ml arı

ul aşı m

ve

il etişi m

teknol ojileri ndeki geliş meye bağlı ol arak dönüşüme uğr a makt adır. Har vey‟i n za man
me kan sı kış ması kavramı bu dönüşü mü açı kla makt adır. „„İki t anı dı k gündeli k
i mgeye başvurarak söyl eyecek ol ursak, mekan t el eko mi ni kasyonun yarattı ğı bir
„„küresel köye‟‟e ve ekono mi k ve ekol oji k karşılı klı bağı mlılı kl ardan ör ül müş bi r
„„uzay ge mi si dünya‟‟ya doğr u küçül dükçe ve za man uf ku muz sonunda i çi nde
bul unduğu muz andan başka bir şey kal ma macasına kı sıl dı kça, mekansal ve za mansal
dünyal arı mı zı n sı kış ması duygusunun haki mi yeti yle başa çı kma zor unl ul uğuyl a karşı
karşı ya kalırız‟‟( Har vey, 1997, .s. 171).
“ Yeni t eknol oji k yayı n bi çi ml eri ni n bir sonucu ol arak bil gi ve il etişi m araçl arı nda
öne mli dönüşü ml er yaşıyor uz. Bil gi ve gör ünt ü me kânl arı nı n yeni den yapıl andı ğı na
ve yeni bir il etişi m coğraf yası nı n üretil di ği ne tanı k ol uyor uz; bu süreci n t e mel
özelli kl eri i se küresel ağlar ve ul usl ararası bir bilgi akı ş mekanı nı n ol uş muş ol ması,
ul usal al anı n art an bunalı mı ve yeni böl gesel ve yerel et ki nli k bi çi ml erini n ort aya
çı kmı ş ol ması dır. Böyl ece yer ve mekân duyul arı mı z öne mli öl çüde yeni den
şekillenmekt edir. İ nsanl arı n yer deği ştir me ör ünt ül eri, kült ürl eri n, mal ve bil gil eri n
bir yer den bir yere akı şları, artı k fi zi ksel engell eri n coğrafi mesafel er, deni z ya da
dağ silsilel eri ul usl arı n ya da t opl ul ukl arı n „„ doğal sı nırl arı‟‟ üzeri nde pek o kadar
belirleyi ci ol madı ğı anl amı na geli yor. İl etişi mve taşı macılı k ağl arı nı, dil ve kült ür ün
belirledi ği se mboli k sı nırları radyo si nyall eri ya da uydu erişi mal anl arı nı n belirledi ği
„„yayı n mekanl arı‟‟ çağı mı zı n asıl öne mli ve aşıl abilir sı nırl arı ol arak gör mek
zor unda kalı yor uz git gi de” ( Morl ey, Robi ns, 1997, s. 18).
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Şekil 2. 4

Şekil 2. 5

Şekil 2. 4 Ul aşı m al anı nda „„me kanı za man ar acılı ğı yl a ortadan kal dıran‟‟yenili kl er sonucu küçül en
dünya haritası, ( Har vey, 1997, s. 271).
Şekil 2. 5 Al cat el‟i n 1987 t arihli bir r ekal a mı küçül en dünya i mgel eri popül er bi çi mde vur gul anı yor,
( Har vey, 1997, s. 272).

2. 4. 1. 3. Tüketi m Bi çi ml eri ndeki Deği şi m
Post For di st üreti m si ste mi n esnek yapıl an ması i çi nde i şgücü pi yasası nda r ekabet
öne m kazan mı ştır. Rekabeti n öne m kazan ması, bireysel ki mli kl eri n geliştiril mesi ne
veril en öne mi de beraberi nde getir mi ştir. Bireysel ki mli kl eri n geliş mesi ne veril en
öne mi n t üketi m ör gütl en mesi ne yansı ması ol muşt ur. For di z mden esnek bi ri ki me
geçi ş süreci nde gerçekleşen bu geliş mel er, farklılı ğı geli p geçi cili k, moda gi bi
kavra ml arı n öne m kazanmı ştır ( Har vey, 1997).
Günü müzde gündeli k yaşa mı n t ü m mekansal gör ünü ml eri t üketi m ilişkil eri
çerçevesi nde yeni den yapıl an makt adır.
te meli nde kur ul ması, kent

Topl ums al

yapı nı n t üketi m ilişkil eri

mer kezl eri ni n dönüşü mü süreci nde,

metropolit en

kentl erde birden f azl a hi z meti n ör gütl enerek bir araya gel mesi ne, yatırı m ve il etişi m
öğel eri ni göz önünde bul undurarak, kenti n i ş mer kezi ni n büyü mesi ne ve yeni den
ör gütl en mesi ne neden olduğu söyl enebilir.
„„ Mi marlı k söyl e mi nde de, t üketi m t opl u muna paral el ol arak, t üketi m kavr a mı nı
te mel al an benzer bir dönüşü mün gerçekl eşti ği söyl enebilir. For di st üretimi n dar ve
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soğuk kalı pl an çevresi nde belirlenen est eti k beğeni ve yaşa m, 60‟l arı n s onundan
iti baren yaşan maya başlanan ve post moder ni z m adı veril en kırıl ma il e çeşitl en mi ş
moder n yaşa mı n kar maşıklı k ve çelişkil eri ni barı ndıran yeni bir mi marlı k söyl e mi ni n
doğ ması nı sağl a mı ştır. Özelli kl e 2. Dünya Savaşı sonrası nda döne mi n ür eti m
ilişkil eri il e belirlenen av sonrası nda, moder n mi marlı ğa t epki nit eli ği nde ol an post
moder n mi marlı k kendi si ni far klılı kl arı n vurgul an ması gündeli k yaşa ma ait
göst ergel er sist e mi ni n mi marlı ğı n bi çi m r epert uarı na dahil edil mesi, kenti n
det er mi ni st bir pl anl a manı n ür ünü ol arak kur ulması yeri ne f ar klı sosyal ve kült ürel
gr upl arı n bir araya geldi ği bir mozai k ol arak al gıl an ması gi bi t üketim t opl u mu
kavra mı il e ört üşen söyl e m geliştir mi ştir. Her şeyi n t üketi m ilişkileri i çi nde
belirlendi ği günü müzde, mi marlı k da bir t üketi m nesnesi dir. Bugün mi marlı k çağdaş
t üketi m kalı pl arı i çi nde üretilen t opl umsal göst ergel er sist e mi i çi nde dol aşı ma çı kan
ve t üketilen bir nesnedir. Mi marlı kt aki „„i z m‟‟l er kal abalı ğı t üketi milişkileri ni n basit
bir yansı ması dır. Bi çi ml er sözde gerekçel eri nden bağı msı z her hangi bir nedenselli k
barı ndır madan birbiri ardı na ort aya çı kar, t üketilir ve yok ol url ar ( Yı rtı cı, 2002, s.
11).

2. 4. 1. 4. Ser maye Hareketi
1970‟l er sonrası mer kez ül kel er de hi z met sekt ör ünün büyü mesi il e karar ve kontr ol
işl evi ni n mer kez ül kel erindeyken üreti maşa mal arı nı n daha çok mer kez dı şı ül kel ere
kay ması ser maye hareketi ne daha fazl a akışkanlı k kazandır mı ştır.
„„ Ser maye, t üketi m mekanl arı nı n bul unduğu böl gel eri dönüşt ür; bir mekan öl çeği
ol arak "yeri n" coğrafi ve kült ürel karakt eristikl eri ni barı ndıran fi zi ksel mekan
düşüncesi ni yeri nden eder. Ser maye, mekanı kendi gereklili kl eri doğrult usunda
yeni den düzenl er, mekanı n di ğer coğrafi böl geler il e ol an far klılı ğı nı kendi karlı ğı
üzeri nden, ekono mi k kriterl er t e meli nde yeni den t anı ml ar. Bu süreci n t am ol arak
izl endi ği yerl er, yeni kent sel mekanı n al anı ol an metr opoll erdir. Met ropoll eş me,
kent sel yoğunl aş manı n belirli bir doygunl uk nokt ası nda ort aya çı kan yeni bir
me kansal ör gütl enme bi çi mi dir. Met r opol al anl ar, şebekesel, çok mer kezli, gevşek,
deği şken ve esnek bir yapı ya sahi ptirl er. Bu gevşek yapı, metropol al anl ar da
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ser mayeni n yoğunl aş ma ve dağıl ma süreci ni kol ayl aştır makt adır. Ser maye kol aylı kl a
bural arı. dönüşt ürebil mekte, küresel öl çekt e dol aşıma çı kan değerl eri bu yapı nı n i çi ne
yerl eştirebil mekt e ya da bu yapı nı n kendi ne özgü değerl eri ni alı p dol aşı ma
çı karabil mekt e, küresel il e yerel arası ndaki akı şı n debi si ni arttırabil mekt edir‟‟
( Yırtı cı, 2002, s. 21).
Ür et ken ser mayeni n dol aşı mı; i ki eksen üzeri nde gerçekl eş mekt edir. Bu eksenl er den
il ki, doğr udan bir başka ul usal mekânda yabancı ser maye eli yl e yapıl an ür eti me
dayalı yatırı mşekli dir. İki nci si i se üreti msüreci ni n bil eşenl eri ni n parçal anarak far klı
ul usal mekânl ara dağılması sonucu ort aya çı kan yatırı m bi çi mi dir ( Hacısali hoğl u,
2000).
Mer kez ül kel erde fi nansal gelirleri n kur u msal deneti ml ere bağlı ol ması yüksek
kârlılı k bekl entisi ni n azalan yatırı mol anakl arı nı ve düşük fi nansal getiriler yüzünden
sağl ana ma ması bu ül keleri „„gelişen pi yasal ar‟‟adı t akıl an geliş me düzeyi ndeki
Üçüncü Dünya Ül kel erine yönelt mekt edir. Bu bağl a mda ser mayeni n akı şkanlı ğı nda
geç mi şt en farklı ol an „„ Çokul usl u Şirketl er‟i n‟‟varlı ğı dır.
„„ Ür eti m mekani z ması nı deri nden et kil eyen yeni ol uşu ml arı n varlı ğı, özelli kl e
ser maye

hareketi ni n

akı şkanlı ğı nı

önl eyebil ecek

engell eri n

kal dırıl ması nı

gerektir mi ştir. Çevre ül kel ere küresell eş me son moda ol arak, kaçı nıl maz bir ol gu
ol arak sunul muş, küreselleş meyen, özell eştir meyen bu yeni süreci n dı şı nda kal acağı
içi n ul usl ararası t opl umdan dı şl anabil eceği i mgesi yerl eştiril meye çalışıl mıştır.
Böyl ece 1980' li yılları n başı ndan iti baren batı Avr upa' da İ ngilt ere, Lati n Ameri ka' da
Me ksi ka, Arj anti n, Şili ve daha sonra yı kıl an Doğu Bl oku al anı ndaki büt ün ül kel er
Uzakdoğu ve Güneydoğu As ya, bu arada Tür ki ye özell eştir me küresell eş me
süreci nde geç kal ma maya çalış mı şl ardır‟‟ ( Hacı sali hoğl u, 2000, s. 34).
Har vey‟e göre ser maye, dai ma mekânsal sı nırl arı aş maya ve "akı şı nı n süreklili ği "ni
geliştir meye çalış mı ştır. Fakat "ser maye ve e mek, ür eti mi n sürebil mesi i çin mekânı n
belirli bir nokt ası nda bir ar aya getiril mek zor unda ol duğu sürece" mekânsal sı nırl ar
dai ma var dır ve karşı koyarl ar. Hareketlili k ve sabitli k, büt ünsel ve zor unl u ol arak
ilişki i çi ndedirl er: „„İşgücü ve ser mayeni n bir yerden öbür üne hareket yet eneği sabit,
e mni yetli ve geni ş öl çüde hareket si z t opl ums al ve fi zi ksel alt yapıl ara bağlı dır.
Me kânı n aşıl abil mesi, me kân ür eti mi ne bağlıdır‟‟. O hal de, hareketsi zli k ve
büt ünl üğün aynı anda aşıl ması ve sarsıl ması yönünde i şl eyen güçl er var dır ve
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bunl arı n her i kisi de aynı mekânsal geliş me süreci ni n büt ünselli ği ni n birer uğr ağı dır
Ser mayeni n, yeni il etişim ve bil gi t eknol ojileri bazı nda fazl ası yl a hareketli ve esnek
ol up

yerelli kt en

uzaklaş makt a

ol duğu söyl enebilir.

Ser maye,

coğr af yanı n

sürt ün mesi ni öne ml i öl çüde azaltsa bil e, onun mekansal sabitli ği ne bağı mlı ol makt an
ta ma mı yl a kurt ul a maz. Yer ve mekân yok edil e mez ( Morl ey, Robi ns, 1997).
Urr y‟e göre ( 1995), ser maye il e ilişkili ol arak, yeni mekânsal düzenl e mel er,
far klıl aş ma ve eşitl en me çelişkili eğili ml eri ni i zl erl er. Bi r biri ne bağlı üç süreç
var dır:
Ser mayeni n, konu msal avant aj arayarak, bir yerden bi r yere salı nma eğili mi tı pkı,
bir yere yerl eşi p, orayı sili p süpüren ve sonra, bir başka sal dırı i çi n kendi si ni
t oparl a ması na i zi n vererek burayı t erk edi p, yeni bir yere hareket eden bir çekirge
sür üsü gi bi.
Ser mayeni n, belirli ha mma ddel ere, pazarl ara, enerji kaynakl arı na, kent al anl arı na,
vasıflı e mek kaynakl arına vb. bağı mlılı ğı nı azalt arak, gi derek mekânsal açı dan
kayıtsız ol ma eğili mi,
Emek gücünün belirli özelli kl eri ni n ( vasıfl ar,
e mni yet), fi zi ksel

mali yet, kaynak, ör gütl en me,

üreti m ar açl arı na benze mez bi çi mde,

kapit alist

ol arak

üretile me mesi ve bu nedenl e aynı coğrafi düzl eştir me veya ho moj enl eştirme s ür eci ne
mar uz kal ma ması nedeniyl e öne ml eri ndeki art ma eğili mi.
„„ Bu üç s ür eç ar ası ndaki karşılı klı bağl antıl ar, bi rçok nedenden dol ayı za ma n ve
me kânı n öne mi ni azaltma z. Kapit alist ür eti mi n a macı nı n me kânı zama n i l e yok
et mek ol ması na karşı n, yeni t opl u msal ilişkil er gr ubunun fi zi ksel ol arak me kan
boyunca yayıl mak zor unda ol ması ve sadece me kânda t ek bi r nokt a i çi nde
yoğunl aşa ma ması nedeniyl e, gerçek anl a mda bu yapıl a maz. Aynı za manda bu yeni
me kânsal düzenl e mel er, t opl u msal yaşa mı n ort aya çı kan ör ünt ül eri ni yapılandıracak
ve yönl endirecektir. Ayrı ca, art an mekânsal kayıtsı zlı ğı n et ki si, belirli yerl er ve
bur al ar da sür dür ül ebil en yaşa m bi çi ml eri üzeri nde deri nden duyul ma kt adır.
E me ği n ser mayeye göre çok daha az har eketli ol ması na karşı n, yöneti msel
deneti mi n ki mi bi çi ml eri, belirli yerl er i çi nde biri kmi ş, ol dukça yerl eşi k t opl u ms al
yaşa m ör ünt ül eri ni n varlı ğı na dayanır ve bu bel irli mekânl ara i nsanl arı n bağlılı ğı,
ser mayeni n kull andı ğı deneti m bi çi ml eri ni n sürdür ül düğü koşull arı n parçası dır‟‟
( Urr y, 1995, s. 101).
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Ser maye il e ilişkili olarak bi çi ml enen yeni me kansal ol uşu ml ar Ur ry‟ ni n de
bahsetti ği far klılaş ma ve eşitlenme kavra ml arı il e ilişkil endirilebilir. Bu yeni
me kansall aş ma ör nekl eri ser mayeni n akı şı na bağlı ol arak kent sel mekanda hı zlı bir
dönüşü me neden ol makt a ve kenti n belirli böl geleri nde mekansal far klılaşma öğel eri
ol arak ort aya çı kmakt adırlar. Bu bağl a mda f ar klılaşan kent parçal arı yeni me kansal
ol uşu ml arl a kent sel mekandan koparak ser maye il e ilişki i çi nde bul unan di ğer
kentl erl e benzeşi m öğel eri sergil erl er.

30

2. 4. 2. Ġstanbul’ un Dünya Kenti özelli kl eri ni n GeliĢi mi
Kür esell eş me ol gusu, t eknol oji k, ekono mi k, si yasal ve kült ürel i çeri ği yle netl eşen
kent sel

mekân ol uşuml arı na yeni t anı ml amal ar

ve kavra msal

yakl aşı ml ar

yükl e mekt edir. Bu kavraml ar dan biri de „„ Dünya Kenti‟‟ kavra mı dır.
„„ Dünya Kenti‟‟ kavra mı nı il k kez Fri ed man t arafı ndan dil e getiril mi ştir. „„ Dünya
Ke nti‟‟ ul usl arararası kur u ml arı n çok ul usl u şir ketl eri n mer kezl erini n, dünya
çapı nda fi nans hareketl eri ni n ve öne ml i ür eti m yoğunl ukl arı nı n var ol duğu kentl er
ol arak nit el endiril mi ştir ( Asl anoğl u, 1998, Hacı sali oğl u, 2000).
Fri ed man „„ Dünya Kenti‟‟ hi pot ezi ni şu şekil de for mül e et mi ştir.
„„ Kenti n dünya ekono mi si ne ekl e ml en me bi çi mi ve bu s üreçt e ki mekansal i şl evl er
kentt e ol uşan yapı sal deği şi klil eri et kil e mekt edir.


Kür esel ser mayeyi çekebil ecek alt yapı ya sahi p ol an kentl er gi derek dünya
kent hi yerarşisi nde yerl eri ni al acakl ar dır.



Dünya kentl eri ni n küresel kontr ol f onksi yonları kenti n yapı sı na et ki n
şekil de yansıtılırl ar.



Dünya kentl eri gerek iç göç, gerek ul usl ararası göç konusunda odak
nokt al arı ol arak öne çı kma kt adır.



Dünya kenti mekansal kut upl aş ma, sosyal sı nıf kut upl aş ması gi bi sanayi
kapit ali z mi ni n çelişkil erine sahne ol makt adır.



Dünya kenti devl eti n mali kapasit esi ni n üzeri nde sosyal

mali yetl er

yarat makt adır‟‟ ( Asl anoğl u, 1998, s. 142).
Da ha sonr aki yıll ar da Ki ng, Hall ve Sassen‟in dünya kenti kavra mı na yöneli k
irdel e mel eri konuya yeni boyutl ar getir mi ştir. Ki ng, Hall ve Sassen Kür esel Kent
ol arak t anı ml adı kl arı ve esas ol arak, ul usl ararası ekono mi ni n t e mel bil eşenl eri ni n
karar ve kontr ol i şl evi nin odak nokt ası ol arak nitel endir di kl eri Tokyo, Londr a ve
Ne w Yor k‟ u dünya kentleri ni n zirvesi ne koy muşl ar dır ( Hacı sali oğl u, 2000).
„„ Günü müzde dünya kenti ol mak „„ ul us devletler‟‟dünyası nı n gerçeği ne gör e
tanı ml an makt adır. Bu bağl a mda dünya kentini n ayırı cı özelli ği, çok ul usl u
ser mayeni n t opl andı ğı, düşünce, karar ve ör gütl enme ür et en mer kezl er ol ması dır. Bi r
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dünya kenti et kisi altı nda bul unan ul usl ararası bir al andaki üreti m ve dağıtı m
ör gütl e mekt e ve bunl arın gerektirdi ği ul usl ararası i şböl ümünü yeni den belirleyi ci
et kil er yarat makt adır. Bunun gerçekl eşebil mesi, i çi n çok uz manl aşmı ş, çok
farklılaş mı ş ve çok çeşitlenmi ş bir ekono mi ye sahi p ol ması gerek mekt edir‟‟ ( Bat ur,
1997, s23).
„„ Dünya kenti ni n çevresi yl e kur duğu ilişkil er, fizi ki ve de mogr afi k yapı sı na ve
kült ür üne yansır. Ul aşı m ve haberl eş me ağl arı nı n düğü m nokt ası ol ması nın yanı sıra
deneti mve et kil e me i şl evl eri, gör ke mli ve si mgesel mesajl ar veren bi nal arın varlı ğı nı
sağl ar. Dünya kenti ni n het er oj en bir nüf us yapı sı bul unur. Bu nüfus i çi nde
yabancıl arı n ve geçi ci nüf usun payı yüksektir ve geçi ci nüf usa hi z met veren özel
işl evl eri n geliştiril mi ş ol ması

gerekir.

Deği şi k kült ürleri n barı nması na ve

et kil eşi mi ne ol anak veren t ol erans ort a mı, dünya kenti ni n en öne mli özelli ği dir‟‟
( Bat ur, 1997, s. 23).
Dünya Kenti ve küresel kent kavra mal arı yakı n kavra ml ar gi bi gözükme kt edir.
Dünya kenti kavra mı t ari hsel ve kült ürel nit eli kl eri yl e değerl endiril diği nde bazı
kentl eri n „„ Dünya Kenti‟‟ boyut unu yakal adı kl arı s öyl enebilir. Bu dur u mda Dünya
Kenti t anı ml a ması küresell eş me ol gusuyl a ilişkilendiril meyen, t ari hsel boyut uyl a
değerl endirilen bir özellik t aşı makt adır.
Geç mi şt e geni ş coğrafi mekanl ar da deneti m kuran i mparat orl ukl arı n mer kezl eri,
doğası gereği dünya kenti ol ma özelli ği kazan mı şl ardır. Günü müz öl çütl eri ne
uyarcası na, düşünce , karar ve ör gütl en me mer kezl eri dir. Günün koşull arı öl çüsünde
ul aşı m ve haberl eş me yoll arı nı n kesiş me nokt ası ndadırl ar. Gör ke mli ve si mgesel
anl a mal arı ol an yapıl arla donatıl mı şl ardır. İ mparat orl ukl arı n doğal olan nüf us
yapı sı nı kent öl çeği nde barı ndırırlar ve en öneml i si kült ür ün yaşa m bi çi ml eri ni n,
sanatl arı n ve değerl eri n yaratılabil eceği görece özgür ve açı k ort a ml ar dır. Deği şi k
kült ürel et kil eri n sent ezi ol arak i mparat orl uk üsl ubu ve yüksek sanat bu mer kezl er de
yaratılır. Çevreye buradan yayılır, taşra üsl upl arı nı et kil er ( Bat ur, 1997).
Bu açı dan bakıl dı ğı nda İst anbul‟un üç i mparat orl uğa başkentli k yap mı ş bir dünya
kenti dir. Ancak kür esel kent kavra mı i se daha çok mer kez konu munda olan kentl er
içi n kull anıl makt adır. Bu yüzden İst anbul‟un Londra, Ne wyor k ve Tokyo gi bi bir
küresel mer kez değil dir.
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İst anbul küresel kentl er yada başka ifadeyl e küresel mer kezl er dı şı nda daha çok
geliş mekt e ol an ül kel erin met r opoll er i çi n kull anıl an „„ Ul usal öl çekt eki Böl gesel
Mer kez‟‟ ol arak t anı ml anabilir. „„ Ul usal öl çekteki Böl gesel Mer kezl eri‟‟ küresel
mer kezl er den ayıran en öne mli et ken, dünyanı n yeni ekono mi k si st e mi i çi nde kar ar
ve kontrol işl evi taşı ma mal arı dır ( Hacı sali hoğl u, 2000).
İst anbul Ti caret Odası nı n„„ Böl gesel Bi r Fi nans ve Ti caret Mer kezi: İst anbul ‟‟ başlı klı
araştır ması, böl gesel bir fi nans ve hi z met mer kezi hedefi ni n Tür ki ye‟ nin böl gesel
mer kez ül ke strat ejisi ni n t e meli ni ol uşt ur duğu ifade edil mekt edir. Aynı araştır mada
ul usl ararası ve böl gesel fi nans ve hi z met mer kezi ör nekl eri nde gör üldüğü üzere
ül kel eri n bazı kentl eri önceli kl e ul usal boyutta fi nansal hi z metl eri n ve di ğer
hi z metl eri n yoğunl aştı ğı kentl er ol makt a, daha sonra bu kentl er ül kenin fi nansal
hi z metl eri ve di ğer hi zmetl eri il e il gili ol arak ul usl ararası pi yasal ar il e büt ünl eşen
kentl er ol makt adır. Bu kentl er böl gesel ve ul usl ararası boyut kazandı ğı nda da
fi nansal hi z metl er ve di ğer hi z metl er i çi n böl gesel veya ul usal mer kezl er hali ne
gel mekt edir ( Uzunoğl u ve di ğerl eri, 2000).
İst anbul‟un „„ Dünya Kenti‟‟ özelli kl eri ni n gelişi mi ve 1980‟l er sonrası nda „„ Böl gesel
Fi nans Mer kezi‟‟ ol ma hedefi hi z metl er sekt örünün yapı sı nda deği ş meye neden
ol muşt ur.
2. 4. 3. Ġstanbul’ da Hi z metl er Sekt örü’ nün Yapı sı
İst anbul sanayi si ni n desantrali zasyon ( mer kezden uzakl aş ma) süreci ne gir mesi ve
buna bağlı ol arak sanayi al anl arı nı n yer deği şi mi , hi z met al anl arı nı n büyü mesi il e
sonuçl an mı ştır. Teknol oji k geliş mel ere koşut olarak il etişi m ve ul aşım al anı nda
ort aya çı kan yeni ol anakl ar sanayi sekt ör ü ve hi z metl er sekt ör ünü bir biri nden
ayırarak yeni mekansal kull anı ml arı n ortaya çı kması nı sağl a mı ştır.
İst anbul‟da hi z metl er sekt ör ü üç hal ka ol uşt ur makt adır. Fi nansal Hi z met ler, hi z met
sekt örl eri i çi nde mer kez konu mdaki sekt ör dür. İ kinci hal kayı önceli kli üç ana hi z met
sekt ör ü gr ubu ol uşt ur makt adır. İl etişi m ve haberl eş me hi z metl eri ni ol uşt ur duğu
üreti ci hi z met gr ubu, ul aştır ma, t aşı macılı k hi z metl eri ni ol uşt ur duğu, dağıtıcı
hi z metl er grubu ve ticaret hi z metl eri ni n ol uşt ur duğu t üketi ci hi z metl er grubu.

33

Tabl o 2. 3. İst anbul‟ da Hi z met Gr upl arı nı n Topl a m Hi z metl er İçi ndeki Payı, 1980- 1990, Kaynak: İ TO.
1980
48. 0
10. 3
41. 06

Dağıtı cı Hi z metl er
Üret ci Hi z metl er
Tüketi ci Hi z metl er

1985
48. 1
12. 4
39. 05

1990
50. 7
13. 9l
35. 4

Tabl o 2. 4. İst anbul‟ da Fir ma Sayıl arı na Göre Hi z metl eri n Dağılı mı, Kaynak: İ TO.
1980
2424
13226
978
16590

Dağıtı cı Hi z metl er
Üreti ci Hi z metl er
Tüketi ci Hi z metl er
Topl a m Hi z metl er

1985
4409
19767
1543
25719

1990
7461
30927
3071
41459

1995
12979
51554
7945
72478

1998
18363
67826
12385
98574

1980‟li yıll arl a birli kt e hiz met sekt ör ünün payı nın arttı ğı, sekt ör ün yeni den or gani ze
ol arak yeni i ş al anl arı yarattı ğı ve gi derek ekono mi ni n l oko motif sektör ü hali ne
gel di ği gözl e ml en mekt edir. 1999 yılı nda sektörl eri n GSYİ H i çi ndeki payl arı
i ncel endi ği nde, hi z met sekt ör ünün % 61, 8 il e biri nci, sanayi sekt ör ünün % 23, 2 il e
i ki nci, tarı msekt ör ünün %15 il e üçüncü sırada yer al dı ğı gör ül mekt edir.
Tabl o 2. 5. Sekt örl eri n Gayri Safi Yurt İ çi Hasıl a İ çi ndeki Payl arı ( Cari Ür eti ci Fi yatl arıyl a), Ka ynak:
Dİ E
Sekt örl er
Tarı m
Sanayi
Hi z metl er
GS Yİ H

1993
15, 4
24, 5
60, 1
100

1994
15, 5
26, 4
58, 1
100

1995
15, 7
26, 3
58
100

Or an ( %)
1996
16, 9
25, 2
57, 9
100

1997
14, 5
25, 2
57, 9
100

1998
17, 5
22, 9
59, 6
100

1999
15
23, 2
61, 8
100

Tabl o 2. 6. İst anbul, Ankara ve İz mir‟i n Ki şi Başı na Düşen GSYİ H‟l arı nı n Or anl arı, Kaynak D. İ. E.
GS Yİ H sonuçl arı.
GS YĠ H( %), 1996
Tarı m
Sanayi
Hi z metl er
GS Yİ H' nı n Tür ki ye İçi ndeki Or anı

Ġstanbul
1
14. 96
84. 04
21. 26

Ankara
4. 85
12. 29
82. 86
7. 87

Ġz mi r
9. 01
36. 17
54. 82
7. 42

İst anbul yurt i çi Gayri Safi Yurt İçi Hasıl anı n %21. 6‟lı k bir oranı nı eli nde t ut an
Tür ki ye ekono mi si i çinde en et ki n kent konu mdadır. Hi z metl er sekt ör ünün
%84. 4‟l ük payı İst anbul‟un 1980 sonrası döne mde hi z metl er sekt ör ündeki yapı sal
deği şi mi ort aya koy makt adır. İst anbul‟da dünya kenti özelli kl eri ni n gelişimi mevcut
Mer kezi İş Al anı n yer deği ştir mesi ne neden ol muşt ur.
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2. 4. 4. Merkezi ĠĢ Al anl arı nı n Yer Deği Ģi mi
Kür esell eş meni n ser mayeni n yoğunl aş ması il e il gili mekansal boyut u kentin mer kezi
iş al anı nı n yenil enmesi i le il gili dir. Kür esel öl çekt e i ş yapan fir mal arı n ul usl ararası
st andartl ara uygun ol mak i çi n kenti n mer kezi i ş al anı nda yeni bir yapıl an ması
kaçı nıl maz ol makt adır. Bu deği şi mkent mer kezi nde moder n i ş mer kezl erini n, fi nans
mer kezl eri ni n, bankal arı n, ot ell eri n yeni t eknol oji k ol anakl arl a donatıl ması nı
gerektir mekt edir.

İst anbul‟da il etişi m t eknol ojisi

il e

küresel

bağl antıları nı

güçl endiril mi ş, mer kezi iş al anı nı n düzenl en mesi zor unl ul uk hali ni al mı ştır.
Topografi k güçl ükl er den dol ayı Beyoğl u il çesi nin yüksek nokt al arı nda moder n i ş
bi nal arı nı n kur ul a mayı şı Şi şli ve Meci di yeköy aksı nı n ana art er boyunca kuzeye
doğr u moder n Mİ A gelişi mi ni sür dür mesi ne ve sonuçt a Emi nönü ve Beyoğl u
ilçel eri nde ki gel eneksel Mİ A, eski canlılı ğı nı n kı s men azal ması na neden ol muşt ur.
Yeni kur ul an fir mal arı n yer seçi mi t erci hl eri nde eski Mİ A‟ nı n fi zi ksel dokusunun
sağlı ksı z ol uşu, t ari hi doku i çi ndeki dar sokakl arı n mot orl u t aşıt trafi ği nin getirdi ği
yükü t aşı maya el verişli ol mayı şı, böl gede güncel Mİ A t al epl eri ne cevap veren t opl u
taşı ma si st e mi ve ot opark yet ersi zli ği fir mal ar i çin öne mli bir sor un ol muşt ur. Yeni
kur ul muş fir mal arı n birçoğu bahsedil en nedenl erden dol ayı gel eneksel merkez dı şı na
yerl eş mi ş ucuz arazi bulabil me i mkanı da Mİ A‟nı nı n al ansal ol arak yayıl ması nda
et kili ol muşt ur ( Dök meci ve di ğ. 1993).
İst anbul' da mekânsal gelişi mi n f onksi yonel farklılaş ması yl a i şl eyen sür eci n çok
boyutl u et kil eri nden bi ri de, kenti n mer kezi nde bir dönüşü mün yaşan ması dır.
İst anbul' un M.İ. A‟sı na i lişki n bu dönüşü mün i ki boyut u bul un makt adır. Bi ri nci si
M. İ. A.' nı n gel eneksel f or munun deği şi me uğraması i ken i ki ncisi kentin met r opol
sı nırl arı nda yeni M.İ. A. ol uşu ml arı na tanı k ol un ması dır ( Hacı sali hoğl u, 2000).
2. 4. 5. Yeni Me kansal Eksenl er
İst anbul‟da 1980 sonrası nda mer kez i şl evl eri ni n ul aşı m art erl eri boyunca mer kez
dı şı na çı karak i şyeri, alışveriş, eğl ence, konakl ama i şl evl eri ni n bir arada çözül düğü
yeni

mekansal eksenl eri n ort aya çı ktı ğı gözlen mekt edir. Bu böl geler kenti n

farklılaş mı ş böl gel eri ol arak dı ş dünya il e et kileşi m mekanl arı dır. Bu eksenl er de
yapıl an

bi nal ar

gel ecekt eki

çağdaş

kent

düşünül mekt edir.
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i mgesi ni n

bir

parçası

ol arak

1980 sonrası nı n deği şi m süreci yl e ilişkili ol arak gelişen bu yeni mekânsal ol uşu ml ar,
birbiri yl e özdeşl eşen, biçi m, doku ve mi mari t asarı m unsurl arı yl a benzerli kl er
göst er mekt edirl er. „„ Dev Alı şveriş Mer kezl eri‟‟, „„ Dev Ofi s Mer kezleri‟‟ gi bi
unsurl ar bu benzerli ği n yaratıl ması nda büyük pay sahi bi dirl er ( Hacı sali hoğlu, 2000).

Şekil 2. 6. İst anbul‟ da Mİ A‟ nın Gelişi m Süreci (1985- 1990 Sonrası), ( Hacı sali oğl u, 2000)



Beşi kt aş Masl ak Ekseni



Al t uni zade Ekseni



Kavacı k Ekseni



Beyli kdüzü- Hara mi dere Ekseni



Güneşli-İkit elli Ekseni



Kozyat ağı- At aşehir Ekseni

Ber köz ( 1992) „„İst anbul ' da Kent Mer kezi Odakl arı nı n Tayi ni‟‟ adlı DPT Ar aştır ma
Pr oj esi ndeki yer seçimi t erci hl eri nden bahset mekt edir. Bu araştırma ya gör e
Kentl eş me ve metr opol itenl eş me süreci i çi nde İst anbul Met r opoliten Kenti' nde
nüf usun desantralizasyonuna bağlı ol arak üreti mve ti caret alt mer kezl eri nin gelişti ği,
kenti n t ari hi Mİ A‟ nı n Şi sli- Meci di yeköy- Levent-Masl ak ul aşı maksı boyunca kenti n
kuzeyi ne doğr u gelişerek kay maya başl adı ğı belirtil mekt edir.
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Şekil 2. 7. Mİ A‟ nı n kuzeye doğr u gelişi mi, Kaynak: Bİ NP Mer kezi İş Al anı ( Mİ A) sekt ör arşi vl eri.
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni Hava Fot oğrafı, Kaynak: İst anbul Büyük Şehir Bel edi yesi Arşi vl eri.

Büyük İst anbul Nazı m Pl an Bür osu‟ nca ( Bİ NP) gerçekl eştirilen t espit çalış mal arı
mer kezi n 1950, 70 ve 75 yıll arı nda yapı sal gör ünü mün öne mli öl çüde f arklıl aştı ğı nı
göst er mekt edir ( Cengi z, 1995).
Ber köz metr opoliten al an i çi ndeki mekansal far klılı kl arı n azaltıl ması nı n, ul aşı m
ol anakl arı ve il etişi msi ste ml eri ni n geliştiril mesi ile sağl an ması nı n; İst anbul' un t ari hi
Mİ A' sı nı n gi derek mekânsal yapı i çi ndeki önemi ni kaybet meye başl a ması na neden
ol duğunu söyl eyerek, bugün mer kezde yer al an birçok f aali yet kol u i çi n gel eneksel
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tal ep ol an mer kezi yeti n gi derek daha az öne mli ol duğunu ifade et mekt edir ( Ber köz,
1992).
Gelişen il etişi mve bilişim ağı, ul usal öl çekt en dünya öl çeği ne geni şl eyen bir pazarı n
ol uş ması nı hı zl andır mı ştır. Büyük kentl er bu il etişi m ağı i çi nde düğü m nokt al arı
ol uşt ur url ar ve avant ajlı konu mdadırl ar. Bu nedenl e, ul usl ararası ilişkil ere gir mi ş
fir mal arı n metr opolit en kenti n mer kezi nde bir yer edi n mek i çi n rekabet et mel eri ve
uz manl aş mı ş üreti ci hiz meti il e yoğunl aş ması kaçı nıl mazdır.

Bu bağl a mda

Tür ki ye' de, metropoliten kentl eri n i ş mer kezl erinde bazı geliş mel er gözl en meye
başl an mı ştır. Genelli kl e Mİ A‟ nı n geliş me yönünde ol an ve yeni il etişi m ve ul aşı m
ol anakl arı ndan yararlanarak gelişen bir ol gu, büyük ser maye sahi bi hol dingl eri n ve
bankal arı n genel müdürl ükl eri ni n yer al dı ğı çok katlı büyük i ş mer kezl eri ni n ve
„„pl aza‟l arı n ort aya çı k ması dır

Ör neği n 1980 sonrası nda İst anbul‟da,

Şi şli-

Me ci di yeköy mer kezi i ş al anı nı n uzantısı nda, bu t ür büyük i ş merkezl eri ni n
t opl andı ğı bir yeni mer kez geliş meye başl a mı ştır (Os may, 1998).
Beşi kt aş Masl ak Ekseni‟nde büyük şirketl er ve hol di ngl eri n genel müdürl ükl eri ni n
yanı sıra ot ell er, eğl ence ve alışveriş mer kezl eri yer al makt adır. Eksen‟ da yer al an İş
Kul el eri, Met r ocit y, Sabancı Cent er, Yapı Kr edi Pl aza, Levent Pl aza gi bi i ş
mer kezl eri el ektroni k t eknol ojisi ni n çeşitli siste ml eri il e donatıl mı ş akıllı bi na
ör nekl eri dir.
Pl aza ol arak t anı ml anan çok katlı i ş mer kezl eri, eğl ence ve alışveriş mer kezl eri,
ot ell er ve yeni konut kull anı mı İst anbul‟da küresell eş meni n mekansal et kil eri ni
ort aya koy makt adır. Bu t ür mekansall aş mal arı n yoğun ol arak yer al dı ğı Beşi kt aşMasl ak Ekseni İst anbul‟da 1980 sonrası kenti n değişen yüzünü yansıt makt adır.
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3. BEġĠ KTAġ- MASLAK EKSENĠ’ NDE MEKANS AL DEĞĠ ġĠ MĠ N
DEĞERLENDĠ RĠ LMESĠ
3. 1. 1980 Öncesi Döne m
Beşi kt aş Masl ak Ekseni‟ni n ol uşu m s üreci 1940‟lı yıllarl a dayan makt adır. Beşi kt aş
1940‟lı yıllara kadar İstanbul‟un kır-kent i ç i çeli ği ni sür düren bir se mttir. Mahall e
aral arı ndaki bost anl ar i ç kesi ml er de daha yoğunlaş makt a, I hl a mur‟ un öt esi ni çi çek
bahçel eri ve dutl ukl ar kapl a makt adır. Yıl dı z Sarayı‟nı n ar kal arı ndan başl ayarak
bugün Levent ve Etil eri n kur ul duğu yerl er i çi nde ol mak üzere geni ş bir alan i se t a m
bir kırsal dır. Beşi kt aş‟ı n çehresi ni deği ştiren il k girişi ml er Lütfi Kı r dar‟ın bel edi ye
başkanlı ğı döne mi nde (1938- 1949) başl a mı ştır. Bu döne mde Dol mabahçe‟ den
Ru meli hisarı‟na uzanan ve il çeyi şehre bağl ayan ana yol il e Zi ncirli kuyu- Beşi kt aş
yol u ve se mti n i ç kesiml eri ni ana yol a bağl ayan I hl a mur dere Ca ddesini n nit eli ği
yükseltil mi ştir. Beşi kt aş i skel esi ni n ar kası nda bul unan sokakl ar i sti ml ak edil erek
Bar bar os Meydanı açıl mı ştır ( Akbayar, 1998).

Şekil 3. 8. Bar bar os Bul varı 1950, Fot oğraf: Er han İşözen Arşi vi
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Boğazi çi‟nde t uri z m mer kezl eri yarat ma a macı na yöneli k ol arak Dol ma bahçeRu meli hisarı sahil yol u bir kez daha geni şl etilmi ştir. Zi ncirli kuyu- Büyükdere yol u
İsti nye ve Tarabya bağl antıl arı yl a bir bul var ol arak yeni den i nşa edil mi ştir. Bu yol un
kent i çi ndeki başl angı cı kabul edil en Bar bar os Bul varı, Beşi kt aş‟t a yaşa m al anı nı
i ki ye böl erek Zi ncirli kuyu‟ ya bağl an mı ştır.
Beşi kt aş Masl ak Ekseni‟nde konut yerl eşi ml eri ni n Beşi kt aş, Levent ve batı
kesi mi nde yer al an Gültepe ve Kağıt hane se mtleri nde yoğunl aştı ğı nı gör mekt eyi z.
Ekseni n i ki yakası nda yer al an konut yerl eşiml eri ni i kili bir yapı göst erdi ği ni
söyl e mek mü mkündür. İki yerl eşkeni n de aynı döne mde ort aya çı kışı ancak batı
yakası nda yer al an Gült epe ve

Kağıt hane se mtl eri nde deği şi mi n pl ansı z

gerçekl eşti ği ni gör mekt eyi z. Buna karşılı k Ekseni n batı kesi mi nde yer alan Levent
Böl gesi biri nci, i ki nci, üçüncü ve dör düncü mahall el eri n bitiril di ği 1960‟lı yıll ar da
Cu mhuri yet döne mi ni n moder n kent yaşa mı i çin ol uşt ur duğu birkaç örnekt en biri
hali ne gel mi ştir.
Böl gedeki deği şi m 1950 ort al arı nda Levent‟i n batı kesi mi nde yer alan Gült epe
se mti nde gecekondul aşma il e birli kt e başl a mıştır. Yi ne aynı dönemde Etil er
ma hall esi kur ul muş, Ni sbeti ye yol u düzenl en mi ş ve güneyi yapıl aş maya açıl mı ştır.
Kent i çi nde yoğunl uğun art ması il e birli kt e yükselen değer artışı nı ödeyeme yen ort a
ve özelli kl e büyük sanayi kur ul uşl arı kenti n ana gi riş-çı kışı çevresi ndeki köy yada
bağı msı z bel edi ye al anları na kaç maya başl a mı ştır. Bu köy ve bel edi yel er kendi
sı nırl arı i çi nde arazi kullanı m kararl arı nı verebilme kt e, sanayi ve çevresinde he men
t üreyen gecekondul ar yapıl abil mekt edir. Alt yapı ve geliş me i çi n geni ş al anl arı n
ol uşu da bu geni şl e me de öne mli bir et ken ol muşt ur. Kağıt hane ve Büyük der e
Caddesi arası ndaki değişi m bu şekil de gerçekleş mi ştir ( Şenyapılı, 1998). 1980
sonrası döne mde i se sanayi ni n böl geden uzakl aşması na rağ men böl gede pl ansı z ve
alt yapı sı z gelişi msür meye deva m et mi ştir.
Bugünkü Levent se mtinde Eml ak Bankası t opl u konut pr oj el eri çerçevesi nde
Levent‟i n il k kı sı m evl eri 1950 „li yıll arda bi tiril mi ştir. Mi mar Ke mal Ah met
Ar u‟ nun pr oj el endirdi ği 1. Levent gör düğü r ağbet üzeri ne 2. ve 3. Levent‟te yer al an
konutl ar biraz daha büyük ve villa ti pi ne yakı n ol makl a birli kt e yeşil dokunun ön
pl anda t ut ul duğu küçük bahçel er içi nde t ek veya i ki katlı ol arak pl anl an mı ştır.
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Levent Konutl arı yapıl dı ğı döne mde ort a gelir gr ubu hedefl enerek pl anlan mı ş ve
uzun bir döne m ort a sınıf ail el ere me murl ara ev sahi pli ği yap mı ştır. Bu yıll ar da
kenti n dı şı nda sayıl an Levent‟i n yakı n çevresi nde başka yerl eşi m yokt u ve ul aşı m
Taksi mve Beşi kt aş‟a seyrek seferl er yapan ot obüsl erl e sağl anırdı. Ayazağa„ ya doğr u
kor ul uk ol duğundan 1954 kı şı gi bi soğuk geçen kışl arda Levent‟i n üst üne kur ul duğu
tepel ere kurtl ar i ner di. Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟ne bağl anan Ni sbeti‟ye caddesi
Levent‟i güneyden sı nırlayan t oprak bir kır yol uydu. Levent‟i n doğusunda yer al an
Etil er se mti ne kadar yi ne kırlı k al anl ar uzanırdı ( Baydar, 1998).
1970 li yıllarda Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde çevre nüf usu art mı ş gecekondu ve l üks
sit e mahall el eri ile i kili bir yapı nı n yaşandı ğı bir se mt ol muşt ur.
1970‟l erde İst anbul‟a damgası nı vuran en öne mli ol gu Boğazi çi Köpr üsüdür. Ru meli
yakası ndaki ayağı Ort aköy‟ de bul unan ve Bal mu mcu, Zi ncirli kuyu bağl antıl arı yl a
se mti n i çi ne giren çevre yol uyl a Boğazi çi Köpr üsü t ü m İst anbul‟u ol duğu gi bi
Beşi kt aş‟ı da et kil e mi ştir. Başl angı çt a uzak mesafel ere hı zl a ul aş ma ol anağı sağl ayan
köpr ü ve yoll ar kent çevresi nde yeni i skan al anl arı yarattı ğı ve mot orl u araç trafi ği ni
arttırdı ğı gi bi Beşi kt aş‟ta da bu bakı mdan t al ep yarat mı ştır. Bu baskını n sonucu
ol arak Ort aköy i çl eri, Bal mu mcu, Gayr ett epe- Ful ya arası, Ort aköy- Ru melihi sarı kı yı
bandı nı n ar kası nda yer alan kor ul ar ve t epel er hı zl a i skana açıl mı ştır. Büyük öl çüde
yeşil al an kaybı yl a sonuçl anan bu geliş mel er den s onra 1988‟ de hi z met e giren Fati h
Sult an Meh met Köpr üsü çevre yol u ( TE M) da Beşi kt aş Sarı yer sı nırı ndan geç mi ş ve
Leventt eki bağl antı yol uyl a Beşi kt aş‟ı n içi ne girmi ştir ( Akbayar, 1998).
1970 sonrası

Mİ A‟ nı n yayıl ma al anl arı ndan biri de Beşi kt aş- Maslak Ekseni

ol muşt ur. Eksen, sanayini n mer kezden kopuşuna ör nek göst erilebil ecek bir nit eli k
taşı makt adır. 1/ 5000 öl çekli „„İst anbul Sanayi Sahal arı İ mar Pl anı‟‟ile 29. 04. 1966
senesi nde sanayi i şl evi ne ayrıl mı ştır. Ancak hi zmetl er sekt ör ündeki gelişi m sanayi
işl ev al anl arı nı n mer kezden uzakl aş ması na neden ol muşt ur.
Kı rsal göç, İst anbul ti careti nde kırsal ser maye yatırı myap ması nı t eşvi k etmi ş, bu da
1960‟l ardan sonra kent mer kezi ndeki bür o al anı t al ebi ni artır mı ştır. 1970‟l erl e
başl ayarak bazı ti cari fir mal arı n ul usl ararası düzeye eriş mesi yl e moder n bür o
bi nal arı na t al ep art mı ş ve Tari hi Yarı mada' daki nit eli ği düşük eski yapılar bu t al ebi
karşıl aya ma mı ştır. Bür o endüstrisi ndeki bu yüksek büyü me or anı nı n sonucu ol arak,
özelli kl e İst anbul' un geleneksel mer kezi ndeki boş arazil eri n azlı ğı ve t ari hi doku

41

karakt eristi kl eri, yeni yapıl acak bür o bi nal arı nı n büyükl üğünün sı nırl andırıl ması na
neden ol muşt ur ( Dök meci ve di ğ. , 1993).
3. 1. 1. Mekansal Deği Ģimi n Bi na Örnekl eri yl e Ġncel enmesi
1980 öncesi özelli kl e Zi ncirli kuyu ve Masl ak böl gel eri nde büyük öl çekli ür eti m ve
yöneti m biri ml eri ni n birli kt e yer al dı ğı nı gör mekt eyi z. Genelli kl e Yönetim Bi nal arı
arsanı n, Büyükdere Caddesi‟ne bakan cepheleri ne doğr u yönl endiril mişl erdir.
Ar sal arı n dar uzun şekilde konu ml anı yor ol uşu bi nal arı n pl anl a ması nda öne mli bir
et ken ol muşt ur. Bu bi çimde arsaya yerl eşen sanayi yapıl arı na ör nek ol arak Doğan
Tekeli ve Sa mi Si sa‟ nı n pr oj el endirdi ği, 1964 yılında Neyir Tekstil Fabri kası, 1966
yılı nda Apa Of set Basıme vi Bi nası, 1973 yılı nda Aydı n Boysan‟ı n pr ojel endir di ği
Eczacı başı İl aç Sanayi Fabri ka Bi nası, benzer şekil de Roche il aç fabri kası ve Phili ps
Fabri kal arı göst erilebilir. Bi na Yapı m t eknol ojisi ol arak gel eneksel sist e ml eri n
kull anıl dı ğı nı gör mekt eyiz
Neyir Tri kot aj ve Konf eksi yon Fabri kası, Yapı m Yı lı: 1963- 64, Mi marl ar: Doğan
Tekeli, Sa mi Si sa.
Bi na

kı sa kenarı

caddeye

bakan di kdört gen bi çi mli

bir

arsa üzeri nde

konu ml an makt adır. Bi na üçüncü boyutt a birbiri ni n üzeri ne çı kma yapan üç kat
hali nde t asarl an mı ştır. İdari bi na cadde t arafı nda yer al makt adır i dari bi ri ml eri n
ar kası nda i mal at, depo sosyal tesis gi bi di ğer işl ev al anl arı pl anl an mı ştır.
Mi mar Doğan Tekeli bi nanı n yapıl dı ğı dönemde 9. 5 m‟li k bir gabari zor unl u
kılı ndı ğı ndan bi nanı n ancak üç katlı yapıl abildi ği ni söyl e mi ştir. Tekeli t ek bir
kitl eden oyul arak bi çi mlendiril miş i zl eni mi veren heykel si bir yapı ya ul aş maya
çalıştı kl arı nı anl at mı ştır. Günü müzde Eki ncil er Hol di ng t arafı ndan kull anılan bi nanı n
cephe kapl a ması nı n değiştiril di ği gör ül mekt edir.
Tekeli il e yapıl an söyl eşi de Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟ni n gelişi mi il e ilgili ol arak
Zi ncirli kuyu ve

Bal mu mcu ci varı nda başl ayan deği şi mi n

Masl ak‟a kadar

uzanabil eceği ni kendi si ni n göre medi ği ni ancak Neyir bi nası nı n sahi bi Musevi bir
t üccar ol an Neyir‟i n „„ Burası bankal ar caddesi ol acak beyl er göreceksi ni z‟‟ şekli nde
öngör üde bul unduğunu anl at mı ştır. ( Tekeli, 2003)
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Şekil 3. 1. Neyir Tri kot aj ve Konf eksi yon Fabri kası, 1963- 64, ( Tekeli, Sisa, 1994)
Şekil 3. 2. Neyir Tri kot aj ve Konf eksi yon Fabri kası ( Eki nciler Bi nası) Fot oğraf: Kor han Torcu, 2003.

Şekil 3. 3. Neyir Bi nası Ze mi n Kat Pl anı, 1963- 64, ( Tekeli ve Sisa, 1994)

Eczacı başı İlaç Sanayi Tesisl eri, Yapı m Yılı: 1972- 73, Mi mar, Aydı n Boysan
Eczacı başı il aç sanayi nin arsayı seç me nedenl eri nden il ki hazırda bir arsası nı n
bul un ması di ğer neden i se böl gede yer al an di ğer il aç fabri kal arı nı n varlığı dır. Beş
katlı ol ması na r ağ men bi na uzunl uğunun 100 met re ol ması al çak bir bi na gör ünü mü
kazan ması na neden ol muşt ur ( Dül ger oğl u, 1993).
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Şekil 3. 4. Eczacı başı İl aç Sanayi Tesisl eri, Büyükdere Caddesi nden Gör ünüş, 1972- 73, (Dül ger oğl u,
1993)
Şekil 3. 5. Eczacı başı Kanyon Pr oj esi, Büyükdere Caddesi nden Gör ünüş, 2003, Fot oğraf: Kor han
Tor cu, 2003.

Şekil 3. 6. Eczacı başı İlaç Sanayi Tesisl eri Nor mal Kat Pl anı, 1972- 73, ( Dül ger oğl u, 1993).

Neyir Bi nası‟nda ol duğu gi bi yat ayda gelişi mi n deva m etti ği ni gör mekt eyi z. Aynı
şekil de arazi ni n cadde t arafı na bakan kıs mı nda yöneti m bi nası yer al makt adır.

Şekil 3. 7. Eczacı başı İlaç Sanayi Tesisl eri Vazi yet Pl anı, 1972- 73, ( Dül ger oğl u, 1993)

1980 öncesi Eksen‟ de yer al an f abri ka bi nal arı nda benzer bir yerl eşi m ol duğunu,
yöneti m biri ml eri ni n yer al dı ğı sosyal t esis bi nası nı n Büyükdere Caddesi ne doğr u
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yönl endiril di ği ni ve ar ka pl anda f abri ka, depo ve spor sahal arı nı n pl anl andı ğı nı
gör ül mekt edir.
Eksende yer al an f abri ka bi nal arı nı n bir böl ü mü 1980 sonrası döne mde yı kıl mı ştır.
Ör neği n Eczacı başı İl aç Fabri kası ve Phili ps Fabri kal arı 1990 sonrası nda yerl eri ni
ofis, konut, alışveriş i şlevl eri ni barı ndıran Eczacı başı Kanyon ve Met r o-cit y gi bi
büyük öl çekli proj el ere bırakmı ştır.
Beşi kt aş Masl ak Ekseni‟nde yer al an il k yüksek yapı ör neği, Zi ncirli kuyu‟da bul unan
Mi mar Meh met Konur al p‟i n pr oj el endirdi ği Karayoll arı bi nası dır. Bu bi na 1975
yılı nda Tür ki ye‟ ni n en yüksek bi nası ol ma nit eli ği ni t aşı makt aydı.„„ Görünebilirli k
özelli ği ağırlı k kazanan Müdürl ük Bi nası‟nı n ot ur duğu arsanı n st rat eji k öne mi
nedeni yl e buraya çevreyi et kil eyebil ecek nit elikt e bir bi na yapıl mak i st en mi ş ve
yapıl mı ştır‟‟( Dül ger oğl u 1993, s. 96).

Şekil 3. 8, Karayoll arı Bi nası, Fot oğraf: Kor han Torcu, 2002

Eksen‟ de sonradan pl anlanan bi nal ar i çi n öne mli et kenl er den biri gör ünebilir ol ma
özelli ği dir. Bundan dol ayı Karayoll arı Bi nası‟nı n di ğer bi nal ar i çi n bir ör nek
ol uşt ur duğu söyl enebilir.
1975 yılı nda yapıl an Karayoll arı Bi nası il e birli kte Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde çok
katlı bi nal arı n yapıl maya başl andı ğı gözl en mekt edir. Bu bi nal ara ör nek ol arak,
Mi mar Yaşar Mar ul yalı ve Mi mar Levent Aksüt‟ün pr oj el endirdi ği Bal mu mcu‟ da
Ca m Han Bi nası ( 1976)

Mi mar

Doğan Tekeli ve
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Mi mar Sa mi Si sa‟ nı n

pr oj el endirdi ği Zi ncirli kuyu‟ da ofis bi nası ( 1976- 79) birbirl eri ni i zl eyen yıll ar da
yapıl mı ştır.
Tür ki ye‟ de bi na t eknol ojisi ni n gelişi msüreci ne deği nen Mar ul yalı Tür ki ye‟ ni n yeni
mal ze mel erl e 1975 sonrası t anıştı ğı nı belirt mektedir. Bu döne mde müşteril eri ni n
daha çok Bayı ndırlı k Bakanlı ğı ol duğunu ve Bayı ndırlı ğı‟nda gel eneksel mal ze me
kull anıl ması nda

ı srarcı

ol duğunu

çünkü

mali yetl eri n

art ması ndan

endi şe

duyul duğunu söyl e mekt edir. O za mana kadar pr ojel eri nde t eras çatı yapa madı kl arı nı,
cephel er de ı sı i zol asyonu kull ana madı kl arı nı izol asyon mal ze mel eri nin yet ersi z
ol duğunu söyl eyen Mar ul yalı, 1970- 1980 arası yapı mt eknol ojisi ni n geliştiği ni ancak
asıl geliş meni n 1980 sonrası ol duğunu belirt mekt edir.
Bu bi nal arı n yapı t eknol ojisi ol arak önceki örnekl er den f ar klılı kl ar göst erdi ği ni
gör mekt eyi z. Kar ayoll arı ve Ca m Han Bi nası‟nda Cephe si st e ml eri ali mi nyu m
doğra malı ol up yüzeyl erde ısı ca m kull anıl mı ştır.
Ca m Han, Yapı m Yılı: 1976, Mi marl ar: Yaşar Marul yalı, Levent Aksüt

Şekil . 9. Ca m Han Bi nası (1976), Nor mal Kat pl anı

Şekil

3. 10.

Bar bar os

Bul varı‟ndan

gör ünüş, Umo arşi vi.

Ca m- Han Beşi kt aş, Bal mu mcu‟ da yer al makt adır. Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟ ni n
deği şi mi üzeri ne Mi mar Yaşar Mar ul yalı il e yapı lan söyl eşi de, Ca m Han Bi nası‟nı n
pr oj el endir me süreci yl e il gili ol arak bil gi alı nmı ştır. Bi r İş Bankası ort aklı ğı ol an
Şi şeca mşir keti yöneti mbiri ml eri ni birarada t opl ama k üzere yarış ma pr oj esi aç mı ş ve
bu süreci n sonunda Ca m Han Bi nası i nşa edil mi ştir.
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Mar ul yalı Şi şeca m

yöneti cileri ni n bi nanı n yarısı nı kull an mak yarısı nı da kiraya ver meyi düşündükl eri ni
ancak i şl et meni n büyü mesi il e birli kt e bi nanı n t ama mı nı n kull anıl maya başl andı ğı nı
ve 1990‟lı yılları n ort aları na geli ndi ği nde i şl etme ni n geni şl e mesi ne koşut ol arak
Levent‟t e İş kul el eri‟ne taşı ndı kl arı nı söyl e mi ştir.
Bi nanı n büt ün katl arı nda açı k bür o si st e mi beni msen mi ş ol up, yapı nı n dı ş et kenl ere
karşı kor un ması nda “l ame x” ı sı ca m, parapetl erde ca m ar kası nda poliür et an ve
ali mi nyu ml evha kull anılmı ştır.
Mar ul yalı Ca m Han Bi nası‟nda ort aya çı kan sorunl arı n başı nda kat yüksekli kl eri ni n
i mar dur u mu yüzünden 3 met re t ut ul ması ol duğunu ve bu yüzden mer kezde yer al an
çekirdek çevresi ndeki kori dor u kull anmak sureti yl e as ma t avan kullan madan
i kli ml endir meyi sağl adı kları nı söyl e mi ştir.
Zi ncirli kuyu‟ da Ofi s Bi nası, Yapı m Yı lı: 1976- 1979, Mi marl ar: Doğan Tekeli, Sa mi
Si sa.
Zi ncirli kuyu kavşağı‟ nda yer al an ofis bi nası t ümü ki ralı k ofis bi nası olma k üzere
pl anl an mı ştır. Tekeli böl ge i çi n geçerli i mar kurall arı nı n ze mi nde daha küçük, üst
katl arda çı kmal arla genişl eyen bir yapı çözü müne i zi n ver di ği ni bununda t aşı yı cı
kol onl arı n i çer de kal ması na neden ol duğu i çi n büro kull anı m al anı nda esnekli ği yok
etti ği ni söyl e mekt edir. Bu yüzden katl arda cepheye alı nan kol onl ar ze mi n katt a
kuvvetli konsoll arl a taşı narak i ç mekanda esnek bir çözü me gi dil mi ştir.

Şekil 3. 11. Zi ncirli kuyu‟ da Ofis Bi nası, 1976- 1979, ( Tekeli ve Sisa, 1994)
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Ca m- Han bi nası na benzer şekil de ana bi nanı n çekirdeği ort ada çözül müş böyl ece
bi na

deri nli ği ne

göre

ı şı ksı z

kal acak

ort a

böl ü ml eri n

ı şı k

al ması

sağl an mı ştır. Mekani k sist e mi n çözü mü de Ca m Han bi nası il e benzerli k
göst er mekt edir. Isl ak haci ml er ve ort adaki kori dor t avanı basıl arak i kli ml endir me bu
böl geden sağl an mı ştır.
4. 2. 1980 Sonrası Dönem
1980 sonrası döne mde Büyükdere Caddesi, İstanbul Met r opoliten al an i çi nde en
öne mli Mer kezi İş Al anı yapıl aş mal arı ndan biri ol muşt ur. Bu Eksen Mİ A ol arak
İst anbul‟un Taksi m, Şi şli, Meci di yeköy, Esent epe, Zi ncirli kuyu, Levent, Masl ak gi bi
nokt asal mer kezl eri ni birleştir mekt edir. Aynı za manda köpr ü bağl antıları vasıt ası il e
de Alt uni zade, ve Kavacı k gi bi alt mer kezl ere kadar uzan makt adır. Büyükder e
Caddesi ni n bu öne mi, Boğazi çi ve Fati h Sult an Meh met boğaz köpr ü bağl antıl arı, E5
ve TEM gi bi çevre yoll arı ile t üm Met r opoliten al anda et kisi ni hissettir mekt edir.
İst anbul' da bul unan Ti cari Bankal arı n %30' nun genel mer kezl eri ni ( Esent epe' ye
doğr u geni şl etirsek bu oran. %60' a çı kmakt adır), İst anbul borsası nı, çok sayı da borsa
aracı kur u m mer kezi ni, Meci di yeköy' den başla mak üzere özelli kl e bu eksene
yönel me eğili mi göst eren kiral a ma şirketl eri ni n % 50‟si ni, kredi şirketl eri n %46‟sı nı,
yi ne Meci di yeköy' den başl a mak üzere yatırı m bankal arı nı n % 38. 4‟ ünü, büyük
rekl a m şirketl eri ni n %30‟ unu ve Tür ki ye' ni n en önde gel en hol di ngl eri ni n genel
mer kezl eri ni bünyesi nde t opl a makt adır ( Hacı sali oğl u, 2000).
Tabl o 3. 1. İst anbul‟ da Banka Genel Müdürl ükl eri ni n Böl geler Göre Dağılı mı, ( Cengi z, 1995)
BÖLGE
Levent- Etiler- Şişli- Meci di yeköy- Esent epe
Tepebaşı- Taksi m
Kar aköy
Kabat aş- Beşi kt aş
Masl ak
Büyükdere Caddesi
Topl a m
* Mer kez Bankası hari ç
Kaynak: Tür ki ye Bankal ar Birli ği, 1996

BANKAS AYI SI *
31
8
3
5
2
19
68

%
46
12
4
7
3
28
100

Bu kur ul uşl arı n yeni merkeze t aşı ndı kl arı yıll ara ve gel di kl eri yerl ere bakıl dı ğı nda
%59‟ unun Büyükdere Caddesi‟ne t aşı ndı ğı, %27 si ni n i se bu aks üzeri nde yeni
kur ul duğu gör ül mekt edir.

Bir önceki

adresleri nden,

bu kur ul uşl arı n genel

müdürl ükl eri ni n % 29‟ unun kenti n gel eneksel merkezi ol an Emi nönü- Kar aköy' de, %
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64‟ ünün Beyoğl u, Taksi m, Şi şli, Beşi kt aş çevresi nde ol dukl arı anl aşıl makt adır.
Büyükdere Caddesi‟ne t aşı nma i çi n göst erilen en öne mli neden, daha geniş bir al an
gereksi ni mi ne, daha i yi alt yapı ve ul aşı m ol anağıdır ( Cengi z, 1995).
Tabl o 3. 2. İst anbul‟ da Büyükdere Caddesi aksı nda 1980 Sonrası Gelişen Kur ul uşl arı n Dağı lı mı
KURULUġLAR
Ka mu Kur ul uşl arı
Bankal ar- Fi nans Kur u ml arı
Sanayi Kur ul uşl arı ( Yerli ve Yabancı) Genel Müd..
Ot ell er, Kült ür ve Ti caret Merkezl eri
Si gort a Şirketl eri
Hast ane- Okul
Fabri ka
Topl a m
Kaynak: H. Cengi z, 1995

SAYI
3
33
26
22
3
4
1
92

%
3
37
28
24
3
4
1
100

Son on yılı k süreçt e Beşikt aş- Masl ak Ekseni ni n yeni fi nans mer kezi ol ması yönünde
iş çevrel eri nde ort ak kanı ol uş muş yatırı ml ar bu böl geye doğr u yönl endiril mi ştir.
Günü müzde Beşi kt aş- Masl ak Ekseni daha çok fi nans ağırlı klı hi z met biriml eri ni n ve
büyük şirketl eri n genel mer kezl eri ni n yoğunl aştı ğı bir ti cari yapıl aşma al anı na
dönüş müşt ür. Böl gedeki ticari gelişi ml e birli kt e Beşi kt aş Masl ak Ekseni Tür ki ye‟ ni n
ekono mi k hayatı na yön veren şirket ve hol di ngleri n genel mer kezl eri ni barı ndıran
yeni Mİ A ol muşt ur. Yakı n gel ecekt e t a ma ml anacak ol an İst anbul Kongre Mer kezi de
fi nans sekt ör ü i çi n böl geni n değeri ni arttıran başka bir et kendir
İst anbul Menkul Kı y met ler Borsası' nı n 1995 yılını n Mayı s ayı nda İsti nye sırtl arı na
taşı nması İ MKB' ye yakı n bir mesafede bul un mak i st eyen, banka-fi nans sekt ör ünün
Zi ncirli kuyu- Masl ak hattı na t aşı nması nı hı zl andıran ve bu hatt aki i ş merkezl eri ne
ol an t al ebi artıran bir et kendir.
İst anbul Ti caret Odası nı n yap mı ş ol duğu araştır mada bu Eksen üzerinde fi zi ki
yapıl aş manı n yal nı zca fi nans sekt ör ü ağırlı klı ol duğu ve pl anlı bir yapıl an ma
gerekti ği vur gul an makt adır. Fi nans kesi mi ilişkili di ğer hi z met sekt örl eri ni n il etişi m
haberl eş me, ti caret ve ul aştır ma-t aşı macılı k il e il gili fi zi ki yapıl an mada ( yerli,
böl gesel, ul usl ararası kuruml ar) aynı böl ge i çi nde yer al ması gerekti ği araştır mada
belirtil miştir. Aynı araştır mada şehri n i çi nde dağı nı k hal de bul unan böl gesel ve
ul usl ararası nit eli kli yerli ve yabancı ti caret kur uml arı nı n her t ürl ü yan hi z metl eri de
içi nde barı ndıran ul usl ararası ti caret mer kezl erinde t opl an ması nı n gerekli ol duğu
söyl en mekt edir ( Uzunoğl u ve di ğ., 2000).
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Şekil 3. 11. Bar bar os Bul varı 1950, Fot oğraf: Er han İşözen Arşi vi‟nden

Şekil 3. 12. Bar bar os Bul varı 2003, Fot oğraf: Kor han Torcu, 2003
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İst anbul‟un Böl gesel Fi nans Mer kezi ol arak yeni den yapıl andırıl ma süreci nde, fi nans
kesi mi ni n i çer di ği t üm kur u ml ar, pi yasal ar, düzenli borsal ar, fi nansal aracı
kur u ml arı nı n fi zi ki ol arak aynı böl ge i çi nde yer al ması nı n öne mi Beşi kt aş Masl ak
Ekseni‟ni n ol uşu munda öne mli bir et kendir. Şirketl eri n di ğer i ş koll arı yl a yakı n ol ma
ve aynı eksende yer al ma arzusu, aynı böl ge i çi nde yer al arak çeki m mer kezi hali ne
gel mek, ort ak ser vi s böl gel eri nden yaral an mak, vitri n ol uşt ur mak, ul aşım kol aylı ğı,
gi bi nedenl ere dayandırılabilir.
3. 2. 1. BeĢi kt aĢ- Masl ak Ekseni nde Yüksek Bi nal arı Ol uĢt uran Et kenl er
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde yaşanan mekansal deği şi mi daha belirgi n hale getiren
Eksen‟ deki yüksek yapıl aş ma ol gusu ol muştur.

Büyük i şl et mel eri n yöneti m

mer kezl eri ni n sanayi den boşal an arsal ara yerl eş mesi ol dukça değerli ol an bu arsal arı
akıl cı bi çi mde kull anma gereksi ni mi ni ort aya çı kar mı ştır. Düş eyde yüksel meni n
pr oj e öl çeği nde getir mi ş ol duğu artı değer yüksek yapı ol uşu mun da öne mli bi r et ken
ol muşt ur.
İst anbul Büyükşehir Bel edi ye Başkanlı ğı nca 15. 7. 1978 onaylı Boğazi çi geri
gör ünü m ve et kil enme böl gel eri, 1/ 5000 öl çekli Nazı m İ mar Pl an r evi zyonu pl an
not unda bu böl gede yapıl acak ol an ti caret f onksi yonuna yöneli k bi nalara ilişki n
yapı m esasl arı belirtil mi ştir. İş al anı ol arak t anıml anan bu al anl ar, ka mu ve özel
sekt öre ait genel i dare binal arı nı n yer al acağı al anlar ol arak t anı ml an makt adır.
3290 sayılı yasaya göre, 1/ 1000 öl çekli ve 7. 4. 1987 t ari hli Şi şli Bel edi ye mecli si nce
onaylı Büyükdere Caddesi Isl ah i mar Pl anı‟nda bu al an ti caret f onksi yonuna ayrıl mı ş
ve parsell ere en küçük parsel büyükl üğü 1200 m2 ol mak üzere KAKS= 4. 5 i nşaat
e msali veril mi ş, yüksekli k ser best bırakıl mı ştır. Daha sonra Bayı ndırlı k ve i skân
Bakanlı ğı, Uygul a ma Dai re Başkanlı ğı, bu böl gedeki f onksi yon deği şi mi ni n
Büyükşehir Bel edi ye Me clisi nce onayl a ması nı n zor unl u ol duğunu bil dir mi ş ve
yapıl mı ş Isl ah i mar Pl anları i pt al edil mi ştir. Böl ge üzeri nde, en küçük. parsel al anı
2000 m2 ol mak kaydı yla en küçük TAKS=0. 35, en büyük. TAKS=0. 50, KAKS 3
ol mak üzere ti caret f onksi yonu veril mi ş ve bu pl an t asdi k edil mi ştir. Beşi ktaş- Levent
Böl gesi 13. 9. 1989 t ari h 20281 sayılı Res mi Gazet e' de yayı nl anan 13. 9. 1989 t ari h
89/ 14499 sayılı karar name ye ek ol an „„ 9. GRUP TURİ Z M VE MERKEZLERİ‟‟ ne
dahil edil mi ştir. Bu al an 5. 3. 1990 t ari h 20452 sayılı Res mi Gazet e' de veril en ekli
kr oki ile geni şl etil mi ştir (Çeti ner, 1992).
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İst anbul kenti ni n mer kezi ni n yenil enmesi ne dönük t al epl er, çok da yeni t al epl er
değil dir. Bu konu 1970' lerden bu yana kent yerel politi kası nı zorl a makt a ol an bir
konudur. Ancak yerel yöneti ml eri n yapı sal özelli kleri bu t ür t al epl eri n yerel düzeyde
karşıl anması nı büyük öl çüde engell e mekt edir. Büyük ser mayeni n bu t ür t al epl eri ni
yerel düzeyde açı kça ifade et me ve gerçekl eştir me ol anakl arı nı n ve alışkanlı kl arı nı n
ol mayı şı Ankara-İst anbul trafi ği ni artıran öne mli et kenl er den biri dir. Di ğer t araft an
bu gr ubun ho moj en ve ör gütl ü ol mayı şı da. her t al ep sahi bi ni n Ankara‟da far klı
ka musal ya da si yasal part ner ara mal arı na neden olma kt adır ( Köksal, 1993).
Tekil i mar adal arı i çin çı karıl an Turi z m al anı kararl arı il e Beşi ktaş- Masl ak
Ekseni‟nde yüksek bi nal arı n sayıl arı nda hı zlı bir artış ol muş, kent i n öne ml i
mer kezl eri bakanlı ğa bağl anarak çevre bel edi yeleri n et ki nli ği azaltıl mı ştır. „„ Turi z m
Böl gesi‟‟ilan edil erek bakanlı ğa bağl anan yerl ere veril en yüksekli k hakkı yanyana
bul unan parsell er arasında bil e gör ül en dengesi z dur u ml ara neden ol muşt ur.
Eksen‟ de kent sel mekan kull anı mı nda kent hukukunu zorl ayarak ve yerel düzeyde
alı nma mı ş t ekil bi na kararı ndan, büyük alt yapı kararl arı na kadar-somut et kil eri ni
gözl e ml e mek mü mkün olma kt adır.
“Turi z m ve i ş mer kezi” t anı ml a ması altı nda küresell eşen fi nansal ser ma yeni n
yöneti m biri ml eri ni n konu ml andı ğı yüksek ofis yapıl arı Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟ nde
yüksel erek sil uett eki yerleri ni al mı şl ardır..

Şekil 3. 13. Beşi kt aş- Maslak Ekseni, Fot oğraf, Korhan Torcu, 2003.
1980‟l erden sonra ekono mi k dı şa açıl ma politikal arı na koşut ol arak büyüyen i ş
hac mi, t uri z m al anı ndaki geliş mel er ve böl genin fi nans mer kezi ol ması yol unda
geçirdi ği deği şi m Batı‟da ki benzerl eri il e aynı nit eli kt e bi nal ara ol an gereksi ni mi
ort aya çı kar mı ştır.
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Büyük i şl et mel eri n arsal arı daha veri mli kullanabil me i st eği kadar şirketl eri n
geni şl eyen personeli ni ve deği şi k se mtl ere yayılan biri ml eri ni aynı kabuk i çi ndeki
büyük bir bi nada t opl a ma i st ekl eri ve çeşitli açıl ardan düşey geliş me modeli ni yat aya
göre daha uygun gör mel eri de öne mli bir et kendir ( Ayıran, 1992).
Dül ger oğl u, kent mer kezi nde boş arsa kal maması sonucunda özellikl e büyük
işl et mel eri n şehri n çevresi ndeki büyük boş al anl ar da bür o bi nal arı yaparak kent
mer kezi ni adet a kendi kurdukl arı ka mpüsl ere t aşıdı kl arı nı söyl e mekt e ve Yapı Kr edi
Pl aza il e Sabancı Cent er bu öner meye ör nek ol arak göst er mekt edir. Sabancı Cent er
yeni bir bi na gr ubu ol up içi nde kent mer kezi ne özgü pek çok i şl ev, si ne ma, mağaza,
dükkân, spor sal onl arı, küt üphane ve sağlı k t esisl eri barı ndır makt adır. Yapı Kr edi
Pl aza Büyükdere Caddesi' nde bu gel eneği başl at mış ve sosyal t esisl eri ol an bür o
yapıl arı kent mer kezi dı şı nda bul unan ve mer kezin getirdi ği sor unl ardan uzakl aşıl an
bir çalış ma ort a mı gel eneği ni yarat mada öncül ük et miştir ( Dül ger oğl u, 1993).
„„ Geç mi şt e mi mari il e iletil mek i st enen mesaj, o ür ün çerçevesi ndeki sı nırlı sayı da
i nsana ul aşabili yor du. Günü müzde il etişi m i mkanl arı nı, bu çerçevede di ğer
me dyal arı n geliş mesi, ulaşı mdaki il erl e mel er, il etil mek i st enen mesajı çok daha geni ş
kitl el ere ul aştır makt adır. Radyo t el evi zyon basın gi bi bili nen yaygı n me dyal arl a
birli kt e, mi mari de t opl uml a ilişkisi ni n öne m ve et ki nli ği açı sı ndan or ganizasyonl arı n
t opl uma il et mek i st edi kleri mesajl ar i çi n bir medya özelli ği ndedir. Yüksek Bi nal ar
or gani zasyonl ar i çi n bir r ekl a m aracı ( medya) ol ma konusunda gerekli nit eli kl eri
öt eden beri taşı makt adır‟‟ ( Ayıran, 1989, s. 47).
1980 sonrası nda yüksek bi nal arda rekl a m, prestij, oriji nalli k i çi n gerekli bedeli
harca makt an çeki n meyen i şvereni n i st ekl eri nin bul uşt uğu şanslı bi r nokt ada
bul unul makt adır. Bu şans, t asarlayı cıl ar t arafı ndan değerl endiril meye açı ktır ( Ayı ran,
1992).
Ör neği n Hal uk Tü may Yapı Kr edi bi nası ( 1985-1990), Sabancı bi nası (1988- 1993),
De mi r bank bi nası ( 1999) yapı m süreçl eri nde, Çukur ova Gr ubu, Sabancı ve
Cı ngıllı oğl u Hol di ng gi bi Tür ki ye‟ ni n en büyük ser maye gr upl arı il e çalıştı kl arı nı bu
dur u mun t asarla mı ş ol duğu bi nal arda şirketl eri n gücünü bi nal arı nda göst er me
arzusunun mi mari t asarımı et kil edi ği ni söyl e mektedir. Tü may Eksen‟ deki bi nal arı n
mal sahi pl eri ve mi mari ofisl er i çi n de bir vitri n ol duğunu söyl eyerek Sabancı
Hol di ng‟i n patronu Sakı p Sabancı‟nı n kendi si ne „„ Ner de bi zi m Fı ndı klı‟daki yeri mi z
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ner de Sabancı Cent er bi nası, Japon ser mayedar Sabancı Bi nası‟nı gör düğü za man i şe
%50 avant ajlı giri yor u m‟ ‟ dedi ği ni akt ar makt adır ( Tü may, 2003).
3. 2. 2. Kar ma kull anı mduru mu
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde çok katlı bür o bi nal arı nı n yoğun ol arak yer al ması
Ekseni n çalış ma saatl eri dı şı nda canlılı ğı nı yitir mesi ne neden ol muş bu yüzden bu t ür
bi nal ara yeni f onksi yonları n katıl ması nı gerekmi ştir. Kar ma Kull anım pr oj el eri
alışveriş, ofis, ti caret, konut, ot el, eğl ence ve kült ürel kull anı ml ara bir arada
t opl ayabil di kl eri nden bu t ür pr oj el eri n ort aya çı kı şı ka musal kull anı ma yöneli k çeşitli
yararl arı bir arada gerçekleştir me i mkanı sağl a makt adır.


„„ Eski mi ş i mar kurall arı yüzünden bugün kentl erde ort aya çı kan monot onl uk
yeri ne il gi çeki ci et kil er ve se mboli k değerl er yaratıl ması;



Muht elif sosyal grupl arı n bir araya geli p kaynaştırıl ması;



Ar sa il e üzeri nde yapı lacak bi nal arı n değerl eri arası nda uygun oranl ar
kur ul arak mali yett e arsa payı nı n düşür ül mesi ve böyl ece bi na kalit esi ni n daha
ucuza sağl an ması;



Az kârlı, kârsı z ve hatt a s osyal konut kült ür ve spor t esisl eri gi bi ekonomi k
dest ek gerektiren konul ara bir i şl et me i çi nde yer vererek, ort al a ma bir kârl a
birli kt e sosyal a maçl arı n da gerçekl eştiril mesi;



İşl et me , bakı m, onarı mhi z metl eri ni n düzenl e temi ni;



Ot opar k i hti yacı nı n yer altı nda karşılanması,



Deği şi k mevsi ml er de günün f ar klı saatl eri nde canlılı k t e mi ni, özelli kl e de
gecel eri „„hayal et kent‟‟ et kisi ni n ol ma ması‟‟

kar ma kull anı m pr oj el eri ile sağl anabil ecek yararlar arası ndadır ( Öke, 1989, s. 41).
Böl gede bu t ür bir kull anı mı n geliş mesi nde ot omobil sahi pli ği ni n yanı nda, ul aşı m
sist e mi ne yeni ekl e ml enen metr o hattı nı n kull anılma ya başl an ması dır. 2000 yı lı ndan
iti baren 4. Levent ve Taksi m arası da hi z met verme ye başl ayan metr o bağl antısı nı n
yakı n gel ecekt e Masl ak böl gesi ne kadar ul aş ması pl anl an makt adır. Met r onun
yarat acağı

ol uml u et kileri n şehri n bu böl gesi nde ul aşı mı

düşünül mekt edir.
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kol aylaştıracağı

Böl gede Met r o hattı üzeri nde pl anl anan alışveriş ve i ş mer kezl eri de met ro hattı nı n
geçeceği böl gel ere ilişki n ol arak bekl entilerin arttı ğı nı göst er mekt edir. Bu t ür
ol uşu ml ara; Levent böl gesi nde yer al an 2003 senesi nde hi z met e giren Met r ocit y
Bi nası, Yapı Kr edi ortaklı ğı na ait Levent Çarşı bi nası, Eczacı başı İş Bankası
ort aklı ğı nda yapıl an İst anbul Kanyon pr oj esi ve Masl ak Böl gesi nde düşünül en Hatt at
Hol di ng‟e ait Masl ak Teras pr oj el eri örnek göst erilebilir.
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3. 2. 3. Mekansal Deği şimi n Bi na Örnekl eri yl e İncel enmesi
3. 2. 3. 1. Ofis kull anı mı
Çel en Değerl e me Şir keti ni n yap mı ş ol duğu bir araştır maya göre Beşi ktaş Masl ak
Ekseni‟nde yer al an ofis bi nal arı i çi n üç sı nıft an bahset mek mü mkündür. Bunl ar A, B
ve C ti pi ofi sl erdir. A ti pi de kendi i çerisi nde f ar klı böl ü ml enerek „„ Tr ophy
Buil di ng‟‟, “Ofis Par k”, gi bi farklı sı nıflara ayrılabilir.
Tabl o 3. 3. de, küçük i şl et mel eri n kull andı ğı B sı nıfı ofisl eri n A sı nıfı ofisl erl e
farklı kl arı na yer veril mi ştir.
Tabl o 3. 3. A ve B sı nıfı ofisl er arası nda ki belirleyi ci farklılıkl ar.

A Sı nıfı Ofi s
B Sı nıfı Ofi s
Gi ydi r me Cephe
Pr ekast Cephe
İ kli mlendi r me si st emi HVAC (it hal )
Fan Coil ( Yerli) ı sıt ma - soğut ma ( ca m açılı yor)
Ort ak Mahall el er de biti m mal ze mesi
Ort ak Mahall el er de biti m mal ze mesi
gr ani t benzeri
ort a kalit e ve yerli
1. sı nıf asansör kalit esi ve B sı nıfı ofi st en Yerli Asansör
adet ol ar ak 1 f azl a sayı da (hı zlı asansör)
Yüksel til miş döşe me (t er ci he bağl ı)
Yüksel til miş döşe me yok
As ma t avan var, t avan yüksekli ği 3, 5- 4 m. As ma t avan yok, t avan bası k
Haval andır ma ana kanall arı t ama ml an mı ş Yok
Güvenli k si st eml eri il eri t eknol oji
Vasat düzeyde güvenli k
Jener at ör
Jener at ör
Ot opar k 40 met r ekar e/ 1 adet
Ot opar k 60 met r ekar e/ 1 adet
Kat başı na depo al anı t ahsi si her
Kat başı na depo al anı t ahsi si yok
ofi s i çi n 15 met r ekar e
Her bi ri me müst akil mutf ak ve WC
Kat başı na mutf ak ve WC

C sı nıfı ofisl er genel de konut ol arak yapıl mı ş, ancak çevredeki deği şi msonucu i şl ev
deği ştir mi ş bi nal ar ol arak t anı ml anabilir. Ör neği n Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟ nde
Levent evl eri ni n büyük bir böl ümü ofis ol arak kullanıl makt adır.
A Sı nıfı Ofisl er
Büyük öl çekli i şl et mel eri n t erci h etti ği A sı nıfı ofi sl er yüksek kalitede mekanl ar
sunarl ar. Beşi kt aş Masl ak Ekseni üzeri nde yer alan ofis bi nal arı nı n he me n hepsi A
sı nıfı ofis t anı mı na uyma kt adır. A sı nıfı ofis bi nal arı i çi nde de bir gr upl a ma
yapıl abilir. Eksende yer al an ofisl eri n bir böl ü mü A sı nıfı ol sal ar da konuml arı ndan
dol ayı B sı nıfı özelli k göst erirl er.
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“Trophy Buil di ng”
Genelli kl e yerl eri ve mi mari özelli kl eri yl e di ğer ofi s bi nal arı ndan ayrılırlar, prestij
bi nası ol arak da t anı ml anabilirler. Beşi kt aş Maslak Ekseni‟nde Sabancı Cent er, İş
Bankası Genel Müdürl ük Bi nası, Tekfen To wer, Met r o Cit y Bi nal arı, i nşaatı deva m
eden İst anbul Kanyon Pr oj esi ve Levent‟t e yapı l ması düşünül en Mer kez Bankası
Bi nası gerek yerl eri, gerekse mi mari özelli kl eri yl e Tr opy Buil di ng t anı mı na uyan ofi s
yerl eş mel eri dir.
Sabancı Cent er, Yapı mYılı: 1993, Mi marl ar: Hal uk Tü may, Ayhan Böke.
Tabl o 3. 4. Sabancı Cent er Bi nası‟nı n genel özelli kl eri

Sabancı Center Bi nası
Hal uk Tü may,
Ayhan Böke
1993
1. Kul e 141, 2. Kul e 130 metre
1. Kul e 5' i ze mi n 39, 2, 2. Kul e
5' i ze mi n 34
107 bi n metrekare
10 bi n metrekare
1. Kul e 28 bi n 275 metrekare,
2. Kul e 23 bi n 800 metrekare
1. Kul e 725, 2. Kul e 700 metrekare
470
Her i ki kul ede 10- 16 şar kişilik
12' şer tane
2000
26
1 mil yon 67 bi n 166 kil ovat/ saat
5 bi n 508 metreküp

Mi mar:
Bi tiş Yılı:
Yüksekli k:
Kat Sayı sı:
Ars a Al anı:
Yapı Taban Al anı:
Topl a m İnşaat Al anı:
Bi r Kat Al anı:
Ot opark Kapasitesi:
As ansör:
Çalı şan Sayı sı:
Ki şi Başı na düşen Met rekare:
El ekt ri k/ Ay
Su/ Ay

Sabancı

Cent er

Bi nası

Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟ni n Levent

Böl gesi nde yer

al makt adır. Tü may Sabancı Bi nası nı n t asarı m s üreci ne ilişki n ol arak Saba ncı
Hol di ng ve Akbank Genel Müdürl ük bi nal arı nın i hti yaca göre i ki ayrı kul e ol arak
pl anl an ması ve kur ul uşun pr estiji ni n yapıt ol arak ser gil enmesi konusunda fi kir birli ği
ol uşt ur ul duğunu akt ar makt adır.
Kul e katl arı nı n pr oj el endiril mesi nde ofis katl arında 30 il e 40 ki şi ni n çalışacağı
düşünül müşt ür. Yapı nı n cephe et ki si ni n getirdi ği kade mel eri n geri çekil mesi
yüzünden ze mi nde 875 met rekare il e başl ayan bür o al anı kade mel er sonucunda 835
met rekareye kadar azal makt adır.
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Şekil 3. 14. Sabancı Cent er Binası Hava Fot oğrafı, Kaynak Ar chi scope1.
Şekil 3. 15. Sabancı Cent er Binası, Kaynak www, skyscrapers. co m.

Şekil 3. 16. Sabancı Cent er Zemi n Kat Pl anı, Kaynak Ar chi scope 1.

Cephesi gi ydir me cephe t ekni ği nde Tür ki ye‟ de il k kez uygul anan yarı panel
sist e mi yl e gerçekl eştirilen Sabancı Cent er çağın en son t eknol oji k yenili kl eri yl e
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donatıl mı ş bir bi na ot o masyon si st e mi ne sahi ptir. Bu si st e mgüvenli k, i kliml endir me,
sı hhi t esisat, enerji, haberl eş me, ul aşı m gi bi çok yönl ü ve kar maşık el ektri k,
el ektroni k ve mekani k sist e ml eri n uyu mi çi nde çalış ması nı sağl ayan bir siste mdir.
Hal uk Tü may Sabancı Bi nası‟nı n yapıl dı ğı dönemde, yapı mt eknol ojisi bakı mı ndan
benzerl eri arası nda il k ol duğunu belirterek bi nanı n yapı m süreci nde dı ş cephe ve
el ektri k konusunda yabancı müşavirl erl e çalıştı kları nı ve bunun kendil erine büyük
tecrübe kazandırdı ğı nı belirt mekt edir. Hal uk Tüma y mi mar ve yapı mcı nı n birli kt e
çalışı yor ol ması nı n öne mli avant ajl ar sağl adığı nı Sabancı

Bi nası nı n t asarı m

süreci nde Kor ay i nşaat fir ması‟nda çalışı yor ol uşunun mal ze me ve yapı m sit e mi yl e
il gili zorl ukl arı daha kol ay aş mal arı na yar dı mcı olduğunu söyl e mi ştir.
TekfenTo wer, Yapı mYılı: 2003, Mi marl ar: Swanke Hayden Connell Architects.
Tabl o 3. 5. Tekfen To wer Bi nası‟nı n genel özelli kl eri

Te kf en To wer, Levent-İstanbul
Mi mar:

Swanke Hayden Connell Architects
İst anbul- Ne wyor k, Alt an Görsel, Pr oj e
tasarı mcı sı
2003
17, 5 metre bayrak direği yl e 135 metre
22 kat bür o, 3katı mekani k kat , 26. katı
seyir ve kokt eyl katı
10 bi n 451 metrekare
4 bi n 795 metrekare
450 m²
81 bi n metrekare
895- 1800 metrekare arası nda
deği şi yor
800 araç
8' i 16 kişili k t opl a m 17 asansör,
2 yür üyen mer di ven

Bi tiş Yılı:
Yüksekli k:
Kat Sayı sı:
Ars a Al anı:
Yapı Taban Al anı:
Büro Al anı ( Net)
Topl a m İnşaat Al anı:
Bi r Kat Al anı:
Ot opark Kapasitesi:
As ansör:
* Bi nada yaşa m yeni başl adı ğından t üketi m kal e ml eri bili nmi yor

Tekfen‟i n il k sanayi yatırı mı ol arak gerçekl eşen İstanbul 4. Levent‟t eki a mpul
fabri kası, kur ul duğu 1960‟lı yıllarda kent dışı sayılan Levent‟i n gi derek konut ve
özelli kl e iş mer kezi hali ne dönüş mesi ile fabri ka 1998 yılı nda Gebze‟ ye t aşı nmı ş ve
10 dönü ml ük bu arsada bir iş mer kezi yapıl ması planl an mı ştır. TekfenTo wer‟ı n yer
al dı ğı arsa Eksen‟ deki diğer arsal ara benzer şekil de dar cepheli uzun di kdört gen
for mdadır.
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Şekil 3. 17. Tekfen To wer, Zemi n Kat Pl anı, ( Kösebay, 2003)

“Tekfen, bir i nşaat şirketi ol arak kur ul muş ol masına karşı n Tür ki ye‟ de “ Güneş Bat ar
Tekfen Doğar” sl oganı i le bir a mpul fir ması ol arak t anı nmı ştır. ”( Kösebay, 2003, s.
92)
Tekfen To wer‟ı n t asarım s üreci ne üzeri ne
edi nil en

bil gil er

Beşi kt aş- Masl ak

Ekseni‟nde yer al an bür o bi nal arı nı n büyük
bir böl ü münün boş ol ması na r ağ men A
sı nıfı ol arak adl andırılan ofis bi nal arı na
ol an

gereksi ni mi n

böl gede

yet eri nce

karşıl ana madı ğı nı ort aya koy makt adır.
Tekfen To wer önce yat ay bir çarşı bl oğu ve
bür ol ar i çi n yüksel en bir kul e bl oğu
şekli nde

t asarl an mı ş.

Ancak

hol di ng

bünyesi nde kur ul an e ml ak geliştir me gr ubu
pr oj eyi yeni den değerl endirerek İst anbul‟ da
me vcut iş mer kezl eri nde özelli kl e yet ersi z
3. 18. „„ Güneş Bat ar, Tekfen Doğar‟‟, ( Kösebay, 2003)

ot opar k, alt yapı, havalandır ma ve kli ma si ste ml eri nde pr obl e m yaşandı ğı ve
kull anı cıl arı n bu konul arda i yil eştir me bekl edi ği üzeri ne bir rapor hazırl a mı ştır.
Yabancı yatırı mcıl arı n bür o arayı şl arı ndaki öl çütleri n belirlendi ği bu r apor da, çarşı
içer meyen, gerçek anl amda “ A sı nıfı ” bir bür o bi nası ol uşt ur ul ması nı n daha uygun
bir yatırı m ol duğuna yer veril mi ş ve değerl endirmel er sonucu A sı nıfı Ofis Bi nası
yapıl ması na karar veril miştir. Tekfen To wer‟ı n t asarı mı nda ana öl çüt ol arak “bür o ve
çalışan personel sağlı ğını n ve güvenli ği ni n” ön pl anda ol duğu söyl en mekt edir.
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Tekfen To wer İst anbul‟da I SO 9001/ 2000 kalite güvence ve OHS AS 18001 i ş ve i şçi
sağlı ğı bel geli il k ve t ek yapı ol ma özelli ği t aşı dı ğı ifade edil mekt edir. ( Kösebay,
2003)
“ Ofi s Park”
Mİ A i çi nde yer al an ofisl eri n i hti yaçl arı nı n t ü münün dest ek hi z metl erl e birli kt e bir
arada karşılanabil di ği kar ma kull anı mlı pr oj el erdir. Dest ek hi z met ol arak, konferans,
ot el dest eği ni n sağl anması, bireysel hi z metleri n karşılanması, bil gisayar ve
tel eko mi ni kasyon dest eği ni n sağl an ması dır. Bu sayede

Mİ A‟l ar i çi nde t a m

karşıl ana mayan ofis i htiyaçl arı nı n Ofi s Par kl ar‟la t a m karşıl anması, kull anabilirli ği n
ve i şl evselli ği n arttırılması sağl an mı ş ol makt adır. Alışveriş mer kezleri yl e bu
bi nal arı n daha da çeki ci hal e getiril mesi sağlanabil mekt edir. Beşi ktaş- Masl ak
Ekseni n‟ de yer al an İş Bankası Genel

Müdürl ük Bi nası Ofi s Par k ol arak

tanı ml anabilir.
İş Bankası Genel Müdürlük Bi nası, Yapı mYılı: 1993, Mi marl ar: Doğan Tekeli, Sa mi
Si sa.
Doğan Tekeli İş kul el erini n t asarı m süreci il e il gili sor u muza t asarı m süreci ni n i ki
aşa malı gerçekl eşti ği ni söyl eyerek süreç hakkı nda bil gi ver mi ştir. Tür ki ye Şi şe ve
ca m Fabri kal arı Genel Müdürl üğü, Dör düncü Levent‟t e yer al an İ ki nci Boğaz
köpr üsü girişi nde ki arsası nda Genel Müdürl ük Bi nası ve gelir getirici bir i ş
mer kezi ni n pr oj el eri ni yaptır mak üzere bir pr oj e yarış ması aç mı ştır. Pr oj e bir kul ede
Şi şe Ca m Fabri kal arı genel müdürl üğü ve i ştirakleri ni, di ğer kul ede i se ki ralı k ya da
satılı k bür ol arı alt katl arı geni ş bir alış veriş mer kezi ni içeri yor du.
Tekeli İş Bankası‟nı n arsası nı n başl angı çt a çok daha büyük ol duğunu, Fati h Sult an
Me h met Köpr üsü bağl antı yoll arı nı n arsanı n büyük bir böl ü münü i sti ml ak etti ği ni
söyl e mi ştir. Arsa i sti ml ak edili nce buraya ait i mar hakl arı da kal an arsaya veril mi ş
dol ayı sı yl a yoğunl uk çok art mı ştır Tekeli ol anakl arı kı sıtlı ol an arsada yoğun
pr ogra mı n i hti yaçl arı na cevap verebil mek i çi n yüksel mek zor unda kal dıkl arı nı ve
kar ma i şl evli pr oj eyi, kol ay kavranır bir şema i çi nde çöz meye çalı ştı kl arı nı
söyl e mi ştir ( Tekeli, 2003).
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Şekil 3. 19. İş Bankası Genel Mü dürl üğü pr oj esi ze mi n kat pl anı, ( Tekeli ve Sisa, 1994)

Tekeli Tür k yüksek yapı sı hatt a Sel çukl ul ar‟dan esi nl enerek bi çi msel özelli kl er
aradı kl arı nı Tür k motifleri t aşı yan bir bi na yap ma i st ekl eri ni n de yarış mayı
kazan mal arı nda öne mli ol duğunu vur gul a makt adır.

Şekil 3. 20. Uygul an ması düşünül en il k pr oj e, ( Tekeli ve Sisa, 1994)
Şekil 3. 21. Tür k motifleri, ( Tekeli ve Sisa, 1994)

Bi nanı n büt ünüyl e ca m ol ması nı n il k mal sahi bi Şi şe- Ca m‟ı n i st eği ol duğunu
söyl eyen Tekeli Ze mi n üst ünde yer al an i ki katlı t abl anı n yoll ardan ve çevr eden
al gıl anacağı i çi n t aş kapl a ma ve kapl a manı n getireceği doku ve öl çülerl e i nsan
öl çeği ni n yakal a mayı a maçl adı kl arı nı anl at mı ştır.
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Şekil, 3. 22. İş Bankası Genel Mü dürl ük Bi nası ti p kat pl anı ve 36. kat pl anı, ( Tekeli ve Sisa, 1994)

İş Bankası Genel Müdürl üğü arsayı Şi şe- Ca m‟ dan satı n al arak pr oj eni n yeni sahi bi
ol muşt ur. 1988 yılı ndan 1993 senesi ne kadar bekl eyen pr oj e yeni den günde me
gel mi ş ve deği şen i mar kurall arı ve kull anı cı i stekl eri göz önünde bul undur ul arak
yeni bir proj e ist enmi ştir.

Şekil 3. 23. İş Bankası Genel Mü dürl ük Bi nası pr oj esi t asarım s üreci, ( Tekeli ve Si sa, 1994), Fot oğraf,
Kor han Tor cu, 2003.

Tasarı m süreci n i ki nci aşa ması nda “ Banka Genel Müdürl üğü, yapı nın mali yet
araştır mal arı sırası nda; 1998 pr oj esi ndeki i ki z kul el erden biri ndeki kiralı k satılı k
bür ol arı n daha küçük i ki kul ede düzenl en mesini n, yapı nı n kull anı mı nda kol aylı k
sağl ayacağı gi bi, daha da ekono mi k ol acağı kanısı na var mı ştır. Ayrı ca, böyl e bir
ko mpozi syonda Banka Genel Müdürl üğü‟ nü i çeren yapı nı n t ek ve ege men kal acağı,
İş Bankası i mgesi ni n böylece güçl eneceği belirtilmi ştir.
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Şekil, 3. 24. Şekil 3. 25. İş Bankası Genel Müdürl ük Bi nası proj e kesitleri, ( Tekeli ve Sisa, 1994)

Bu düşüncel erl e konu yeni den el e alı nmı ştır. İş Bankası Genel Müdürl üğü‟ nün
yapı nı n her yönden kol ayca al gıl anması na ol anak sağl ayacak bir nokt ada, Büyükder e
Caddesi ve İ ki nci Boğaz Köpr üsü giriş yol unun köşesi ndeki yeri nde bırakıl ması nı n
uygun ol acağı düşünül müşt ür. Ki ralı k satılı k i ki küçük kul eni n, ko mpozi syon
içi ndeki yer ve bi çi ml eri i çi n çeşitli araştır mal ar yapıl mı ştır. Sonuçt a i ki kul eni n
birbirl eri ne yakı n ve boğaza koşut

konumda yerl eştiril di ği çözü m uygun

bul un muşt ur. Bu çözü mde; yüksek bl okl ar, üç katlı yat ay bir kitleye ot ur makt adır.
Bu t abl a yapı nı n büyük kı s mı nda banka mer kez şubesi, personel girişi, bankaya ait
750 ki şili k t opl antı sal onu, ser gi sal onu ve benzeri ser vi sl er bul un makt adır. Ayrı ca
ze mi n ve biri nci bodr um katt a banka ve i ştirakl eri nde kiralı k bür ol arda çalışan
personel e ve yakı n çevreye hi z met verecek küçük bir çarşı biri mi düzenl en mi ştir
( Tekeli ve Sisa, 1994).
Doğan Tekeli, bi nanı n t asarı m süreci ni n 6. 5 yıl s ür düğünü, süreci n uzaması ndan
dol ayı mi mari ofisl eri nin zarar etti ği ni ve uygul a ma pr oj el eri ni üç ay gi bi kı sa bir
sürede i st enmesi üzeri ne işi bıraktı kl arı nı söyl e mi ştir. Uygul a ma pr oj el eri ABD‟li bir
fir ma ol an Swanke Hayden Connel‟e veril mi ş ve uygul a ma süreci bir buçuk yıl
sür müşt ür ( Tekeli, 2003).
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Tabl o 3. 6. İş Bankası Genel Mü dürl ük Bi nası‟nı n genel özelli kl eri

İş Kul el eri, Levent-İst anbul (1993)
Mi mar:
Bi tiş Yılı:
Yüksekli k:
Kat Sayı sı:
Ars a Al anı:
Topl a m İnşaat Al anı:
Bi r Kat Al anı:
Ot opark Kapasitesi:
As ansör:

Çalı şan Sayı sı:
Ki şi Başı na düşen Met rekare:
El ekt ri k/ Ay

Su/ Ay

Doğan Tekeli, Sa mi Si sa
2000
1. Kul e 181, 1 metre
1. Kul e 5' i ze mi n 52, 2. ve 3. Kul el er
5' i ze mi n 34' er kat
25 bi n 909 metrekare
224 bi n 357 metrekare (üç kule)
1. Kul e 1407, 2. ve 3. Kul el er
1033 metrekare
2bi n 900 araç
1. Kul e çeşitli katlar arası nda çalışan
21' er kişili k 15 asansör ile VIP ve yük
asansörl eri, 2. Kul e 8' i 16 kişili k, 2' si 21
2' si 20' şer kişili k 12 asansör, 3. Kul ede
16' şar kişili k 8 asansör
1. Kul e 2000, 2. Kul e 1727, 3. Kul e 1000
47 metrekare (çarşı ve ort ak kull anı m
dahil)
1. Kul e 992 bi n 804 kil ovat, 2. Kul e
648 bi n 863 kil ovat, 3. Kul e 624 bi n
266 kil ovat.(42 bi n nokt alı ot omas yon
sist e mi ile enerji t üketi mi ni mi ni mu m
mi kt ara i ndiri yor.)
1. Kul e 3 bi n metreküp, 2 ve 3. Kul el er
1300' er metreküp

Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde mi mari prati ği n küresell eş mesi ne ilişki n bir süreç
yaşan makt adır. Mi mar Doğan Tekeli Beşi kt aş Ma sl ak Ekseni‟nde yabancı mi marlı k
ofisl eri ni n dur u mu il e il gili ol arak İş Bankası pr oj esi ni n uygul a ma aşa ması nı
değerl endirerek cevap ver mi ştir.
“ Cu mhuri yet‟i n il k yılları nda Tür ki ye‟ ye yabancı mi marl ar getiril miş ve ci ddi i şl er
yap mı şl ar. Son 15 yıl a geli nceye kadar Tür ki ye‟de mi marlı k uygul a ması t a ma men
Tür k mi marl arı t arafı ndan yapılı yor du 1960‟t an 1985‟e kadar. Tür k mi marları kendi
pazarl arı nı kor uyorl ardı. 1980 sonrası döne mde li berall eş me il e pazar, yabancıl ara
açıl dı. Ser maye, yabancı mi mar a özendiril di. İşverende bir kalite, bel ki bir far klılı k
bekl entisi var. Ama i şveren yabancı mi mar a ödeye mi yor. Yabancı mi marl arı n
eserl eri genelli kl e avan pr oj e bazı nda kalı yor. Çok nadir uygul ama al anı na
geçebili yor. İl gi nç bir geliş me bu. Ben aslı nda düşünüyor u m da, mi marlı k al anı nı n
yabancıl ara t a ma men kapatıl ması nı da doğr u bul muyor u m. Şi mdi mi marlı k bu dı ş
pazara kapalı, kendi i çi nde r ekabet bir nevi rekabet ol madı ğı za man gerçekt en biraz
kı sırlaştı Tür ki ye‟ de. Büyük ust al arı n ör nek ol acak eserl er ver mesi, Tür ki ye‟ deki
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mi marl arl a i şbirli ği yapması bence çok ol u ml u bir adı mol ur du. 6150 sayılı Mi marlı k
Mühendi sli k Kanunu muz yabancı mi marl arı n i ş yap ması nı uygun gör müyor yabancı
bir mi marlı k ofisi ni n Tür ki ye‟ de i ş yapabil mesi i çi n odaya kayıtlı olması l azı m.
Odaya kaydol mal arı ancak Tür ki ye‟ de ol mayan bir uz manlı k al anı nda yapı yaptı kl arı
za man mü mkün ol uyor. Ama bu ol anak hal en kanuni ol ma makl a beraber yabancı bir
mi mar pr oj eyi yapı yor Tür k mi marl ar i mzalı yor. Ör neği n avan pr oj esi ni yaptı ğı mı z
İş Bankası Genel Müdürl ük Bi nası‟nı n, uygul a ma pr oj el eri ni yapan Swanken
Hayden

hazırl adı ğı

proj el eri,

İş

Bankası‟nı n

mi marl arı na i mzal at arak i ş

yapabili yor. Sonrası nda da İş Bankası Genel Müdür ü en müt hi ş Ameri kan Mi marı‟na
pr oj e yaptırdı k di ye övünebili yor” ( Tekeli, 2003).
Ofi s i şl evi kar ma kull anı m pr oj el eri nde en sı k rastl anan kull anı m şekli dir. Bu t ür
pr oj el erde i ki nci kull anım ot el veya alışveriş merkezi dir. Çel en Değerl eme şir keti n
yap mı ş ol duğu f ar klı kull anı ml arı n geliştir melerde yarat acağı si nerjiye ilişki n
tabl oda, ofis kull anı mı nda konferans, kongre mer kezi ve spor mer kezi i le yaratıl an
dest eği n en büyük ol duğu gör ül mekt edir.
Tabl o 3. 7. Kar ma Kull anı m Proj el eri nde farklı kull anı ml arı n yarat acağı si nerji, ( Çel en, 2003)
Projede yer Al an Di ğer Kull anıml ar

Desteği n Derecesi

ANA KULLANI M

1

2

3

4

5

Ofi s
OFİ S

Al ı şveriş Mer kezi

*

*

*

Ot el

*

*

*

*

Konut

*

*

Konf erans, Kongre Mer kezi- Spor Mer kezi

*

Kült ürel- Eğl ence- Di nl en me

*

*

*

*

(*) 1- Çok zayıf Dest ek, 2- Zayıf Dest ek, 3- Yet ersi z Kull anım, 4- Kuvvetli Dest ek, 5- Çok Kuvvetli Des.

İş Bankası‟nı n da Genel Müdürl ük Bi nası‟nı n bu döne mde Ankara‟ dan İst anbul‟a
taşı mı ş ol ması Beşi kt aş-Masl ak Ekseni‟ni n Fi nans Mer kezi ki mli ği ne güç kattı ğı
söyl enebilir. İş Bankası ort aklı ğı ol an Şi şe- Ca m Şi r keti‟ni n de yöneti m biri ml eri ni
Bal mu mcu‟ da yer al an Ca m Han‟ dan İş kul el eri ne t aşı mı ştır. Bu ör nek i ş sahası
geni şl eyen i şl et mel eri n al an gereksi ni mi karşıla mak üzere daha büyük öl çekli
pr oj el ere yönel di ği ni göst er mekt edir.

Benzer bi r ör nek Eczacı başı

Hol di ng

bünyesi nde yaşan mı ştır. 1972 yılı nda Eksen‟ de Levent Böl gesi ne yerleş mi ş ol an
Eczacı başı İl aç Gr ubu 1989 yılı nda Levent‟t e bul unan f abri ka bi nası nı kenti n dı şı na
taşı ma kararı al mı ştır. Eczacı başı Hol di ng Eksen‟ de yer al an yöneti m biri ml eri ni
Levent‟t e Mi mar Tur gut Al t on t arafı ndan pl anl anan bi naya t aşı mı ştır.
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Şekil 3. 26. Eczacı başı İlaç Sanayi Tesisl eri Büyükdere Caddesi‟nden Gör ünüş, 1972- 73, Mi mar
Aydı n Boysan, Kaynak: İst anbul Şehir Mer kezi Transf or masyonu. ve Bür o Bi nal arı

Şekil 3. 27. Eczacı başı Yönetim Bi nası, 1999, Mi mar Tur gut Alt on.
Şekil 3. 28. İst anbul Kanyon Pr oj esi, 2003, 2006, Mi mar i Tasarı m Jer de ve Ort akl arı, Uygul a ma
Pr oj esi, Tabanlı oğl u Mi marlı k Ofisi, www. skycrapers. co m.

2003 yılı nda Eczacı başı Hol di ng daha önce f abri ka ve yöneti mbiri ml eri ni n yer al dı ğı
arsal arı nı değerl endir mek üzere kar ma kull anı ml ı bir pr oj e hazırl at mı ştır. Aynı yıl
içi nde Eczacı başı Hol di ng ve İş Bankası ort aklı ğı nda „„Jer de ve Ort akl arı‟nı n
pr oj el endirdi ği İst anbul Kanyon pr oj esi ni n i nşaatı na başl anmı ştır.
1973 yılı nda Aydı n Boysan t arafı ndan pr oj elendirilen Eczacı başı İlaç Sanayi
Tesi sl eri ve Mi mar Jerde ve Ort akl arı‟nı n İstanbul Kanyon Pr oj esi mekansal
deği şi mi n boyutl arı nı n değerl endirebil mek açı sı ndan öne mli bir ör nektir. Bu ör nek
sanayi ni n böl geden desantralisazyonu ve t üketim ör ünt ül eri il e şekillenen kent sel
me kanı n deği şi mi ni yansıt makt adır.
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Şekil 3. 7. Eczacı başı İlaç Sanayi Tesisl eri Vazi yet Pl anı, 1972- 73, ( Dül ger oğl u, 1993)

Şekil 3. 29. İst anbul Kanyon proj esi, 2003- 2006, ( Tabanlı oğlu, 2003)

3. 2. 3. 1. 1. Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’ nde Ofi s Kul l anı mı na İlişki n Tes pitler
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni n‟de yer al an ofis bi nal arını n bir böl ü mü A sı nıfı ol sal ar da
konu ml arı ndan dol ayı B sı nıfı özelli k göst erirler. Özelli kl e Masl ak böl gesi nde yer
al an ofis bi nal arı aşırı yoğunl uk, yet ersi z ot opar k al anı ve ofis üreti mi ni n gereği nden
fazl a ol uşu böl gedeki ofisl eri boşl uk or anı nı n Zi ncirli kuyu ve Levent‟t en daha f azl a
ol ması na neden ol muşt ur.
Masl ak Ekseni, 1990 sonrası Bar bar os Bul varı ve Zi ncirli kuyu böl gesi ne gör e yüksek
yapı yoğunl uğunun daha f azl a hi ssedil di ği bir böl ge ol muşt ur. Böl geyl e il gili
pl anl a ma

kararl arı nı n yüksek yapıl aş mayı

dest ekl eyi ci

nit eli kt e ol uşu bu

yoğunl aş mada öne mli bir et kendir.
Masl ak Ekseni‟nde yer al an yüksek bi nal arı n büyük bir böl ümünü A sı nıfı ofi s
tanı ml a ması i çi ne sok mak mü mkündür. Bu bi nal arı n ort ak özelli kl eri t ek parsel de yer
al mal arı ve arazi ni n akıl cı kull anı m gereği sonucu yüksel mel eri dir.
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Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde Ofi s Kull anı mı na İlişki n ol arak üç ayrı değerl e me
şirketi ni n Beşi kt aş- Maslak Ekseni nde yaptı ğı araştır mal ar il gi nç sonuçlar ort aya
koy makt adır.

Şekil 3. 30. Masl ak Ekseni, Hava fot oğrafı, (İst anbul Büyük Şehir Bel edi yesi)

Şekil 3. 31. Masl ak Ekseni Ar alı k- 2003, Fot oğraf: Kor han Torcu, 2003

Hatt at Hol di ng‟i n Masl ak‟t a yer al an arazil eri üzeri nde düşündükl eri karma kull anı m
pr oj esi i çi n Çel en Değerl e me şirketi ne yaptırmı ş ol duğu değerl e me raporl arı nı n
i ncel en mesi böl gede ofis kull anı mı na ilişki n bil gi ver mesi bakı mı ndan öneml i dir. Bu
raporl ar 2000 ve 2003 senel eri nde hazırl anmı ştır, 2000 yılı nda hazırl anan r apor da
ofis kull anı mı nı n yatırımcı açı sı ndan karlı bir yatırı m ol duğu vur gulan makt adır.
Ancak 2003 senesi ne geli ndi ği nde Hatt at Hol di ng‟i n böl geye yatırı m yapma kararı
ile birli kt e ül kede deği şen ekono mi k koşull ardan dol ayı aynı şirket e yeni bir rapor
hazırl at ma gereksi ni mi duy muşt ur. 2003 senesinde hazırl anan bu r aporda özelli kl e
2001 yılı nda Tür ki ye‟ de yaşanan ekono mi k kriz sonrası yakı n çevredeki ofi s
bi nal arı nda düşük dol uluk oranı ndan dol ayı, ofis kull anı mı söz konusu karı şı k
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kull anı m pr oj esi ni n öneml i kull anı ml arı arası ndan çı karıl mı ş ve biri ncil kull anı m
özelli ği ni ot el kull anı mı na bırak mı ştır ( Çel en, 2003)

Şekil 3. 32. Masl ak‟t a Ofis Bi nal arı, Hava Fot oğrafı, Kaynak: www. wo wt ur ki ye. co m

Bi r başka araştır ma şirketi Colli ers, İst anbul‟da ofis üreti mi ni n bugün i hti yacı n çok
üst ünde seyret mesi nedeni yl e boşl uk or anl arı nı n çar pı cı ol duğunu vur gul a makt adır.
Ni t eki m, 1999 veril eri ne göre bu boşl uk oranl arı böl gel er i ncel endi ği nde, Masl ak
%56. 4, Şi şli- Beşi kt aş %20, Levent- Zi ncirli kuyu Böl gesi i se %4 ol arak karşı mı za
çı kmakt adır. Colli ers I nter nati onal Tür ki ye Ofi si, Levent ve Zi ncirli kuyu Böl gesi nde
düşük boşl uk oranı nı n, bu böl gedeki yatırı mcıları n ul usl ar arası t ecr übeye sahi p
kur ul uşl ar il e çalış mal arı ndan kaynakl andı ğı nı n altı nı çi z mekt edir. Bu nedenl e
önü müzdeki döne mde İstanbul‟da ofis i hti yacı nın gi derek art acağı di kkate alı nırsa,
bu boşl uk oranl arı bir anl a mda yabancı yatırı mcıl ara sunul abil ecek boş ofi s
i mkanl arı nı ifade et mekt edir ( Uzunoğl u ve di ğ., 2000).

70

Tabl o 3. 7. İstanbul Mİ A A- Sı nıfı Ofi s Pi yasası Kira Trendi, ( DTZ, 2003)

DTZ Tür ki ye Ofi si‟nin hazırl a mı ş ol duğu araştır mada i se Beşi ktaş- Masl ak
Ekseni‟nde 2001, 2002 ve 2003 yıll arı nda ofis kullanı mı na ilişki n değerl endir mel ere
yer veril mekt edir.
2001 yılı nda daral an ekono mi nedeni yl e 1993 yılı ndan bu yana Avr upa Mİ A‟ daki
kira değerl eri nde en büyük yarı yıllı k düşüş Haziran 2002‟ de gör ül müşt ür. %17, 5
düşüşl e son 10 yıl daki en düşük sevi yesi ne i nen ort al a ma i st enen ki ra değeri US$
12, 43/ m²/ ay‟a geril e mi ştir. Haziran 2002 sonunda Avr upa yakası boşl uk or anı da
6. 000 m² negatif ofis t alebi nedeni yl e son 10 yıldaki en yüksek sevi yesine çı karak
%18‟ e yüksel mi ştir. 2002 yılı nı n il k yarısı nda As ya Mİ A ki ra değerleri %8, 24
azal arak ort al a ma US$ 10, 24/ m²/ ay‟a geril erken boşl uk oranı %42 ol arak sabit
kal mı ştır. Yılı n il k yarısı nda As ya Mİ A‟ daki net ofis t al ebi sadece 2. 000 m²
ol muşt ur.
İl k yarı yıl da en çok et kilenen Şi şli- Z. kuyu- Beşi ktaş böl gesi nde ort al a ma i st enen ki ra
değeri % 25 düşer ken boşl uk or anı 59. 000 m² ye ul aş mı ştır. Masl ak, 86. 000 m² boş
ofis al anı yl a Avr upa Mİ A‟ da ki en yüksek boşl uk oranı na sahi p böl ge ol ma ya deva m
et mekt edir. Levent- Etiler böl gesi nde boşl uk oranı nda bir deği ş me ol ma ması na
rağmen ort al a ma ist enen kira değeri %14 azal arak US$ 14, 21/ m²/ ay‟a gerilemi ştir.
Ar alı k 2002 iti bari yl e Avr upa Mİ A kiral arı ndaki düşüş, geç mi ş döneml er e gör e
yavaşl ayarak deva m eder ken ( %- 2, 5) ort al ama i st enen kira değerl eri

US$

12, 10/ m²/ ay ol arak gerçekl eş mi ştir. Döne m s onunda boşl uk oranı % 19 ol ur ken,
2002 yılı nı n i ki nci yarısında Avr upa Mİ A' da gerçekl eşen net ofis t al ebi i se 3. 500 m²
düzeyi nde kal mı ştır.
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Şekil 3. 33. Levent‟t e Ofis Bi nal arı, Hava Fot oğrafı, ( Umo Arşi vi, 2001)

Bi na sahi pl eri, dur gun pi yasal ara canlılı k kazandır mak a macı yl a, kirası z döne ml er
dı şı nda pot ansi yel kiracıl ar i çi n nakit t eşvi kler sağl a ma alt ernatifini gözden
geçir meye başl a mı şl ardır. Son üç yıl i çerisi nde % 35' den f azl a düşen kira değerl eri,
t opl a m ofis kull anı m gi derl eri i çerisi nde oranı art an i şl et me gi derl eri nin öne mi ni
ort aya çı kmı ştır. Mevcut ve pot ansi yel kiracıl ar son döne ml er de bi na yöneti ml eri ni
det aylı ol arak i ncel e mek ist e mekt edirl er
2002 yılı nı n i ki nci yarısı nda gerek Avr upa, gerek As ya Mİ A alt böl gel eri nde kira
değerl eri deği ş me mi ştir. Böl gedeki art an araç trafiği nedeni yl e kull anı cıl ar tarafı ndan
yet erli il gi gör meyen Masl ak, 98. 000 m² boş ofis al anı il e en yüksek boşl uğa sahi p
böl ge konu munu kor u muşt ur. US$ 10, 50/ m²/ ay ortal a ma i st enen kira değeri yl e Şi şliZ. kuyu- Beşi kt aş böl gesi Avr upa yakası ndaki en düşük kirayı sağl ar ken, Levent Etil er böl gesi %7, 18 ile en düşük boşl uk oranı na sahi p ol an böl ge ol muşt ur.
2003 yılı nda 150. 000 m² ‟ den f azl a yeni ofis al anı n pi yasaya gireceği t ah mi n
edil mesi ne rağ men geliştiricileri n, ekono mi de ofis t al ebi ni yükselt ecek beklen meyen
bir i yil eş me ol madı ğı takdirde, çoğunl ukl a öz kaynakl arla fi nanse edilen i nşaat
faali yetl eri ni yavaşl at acakl arı tahmi n edil mekt edir.
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2003 senesi ni n İl k yarısı nda Masl ak böl gesi nde boşl uk oranı belirgi n bir düşüşl e
%23‟ e geril erken Levent- Etiler ve Şi şli- Zi ncirlikuyu- Beşi kt aş böl gel erinde boşl uk
oranl arı az bir düşüşl e sırası yl a %6 ve %22 ol muşt ur. DTZ, mal sahi pl eri ni n t al ebi
canl andır mak i çi n küçük A- sı nıfı ofis al anl arı gi bi yeni ofis ol anakl arı yar at mak
gerekti ği ni söyl e mekt edir. 75- 150 m² ‟li k A-sı nıfı ofi s al anl arı na yerl eş mek i st eyen
küçük şirketl er ve pr ofesyonell erden gel ebil ecek t al ebi n yeni kiral a mal ar i çi n t al ep
ol uşt urabil eceği ni söyl eme kt edir.
Çel en, Colli ers ve DTZ değerl e me şirketl eri ni n yap mı ş ol duğu araştır mal ar
böl gedeki ofis üreti mi ni ni hti yacı n üzeri nde ol duğunu göst er mekt edir. Özel li kl e 2001
senesi nde boşl uk oranı nda ki belirgi n artış böl gedeki ofis al anları na ol an
gereksi ni mi n ekono mi k

dur u ma

koşut

göst er mekt edir.
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ol arak arttı ğı nı

ya

da azal dı ğı nı

3. 2. 3. 2. Konut Kull anı mı
1980‟li yıll arl a birli kt e hı zlı kentl eş me süreci ve i ş mer kezl eri ni n kuzeye doğr u
kay ması il e birli kt e Levent böl gesi ndeki art an i ş mer kezl eri, konut al anları nı n bir
dönüşü m geçir mesi ne neden ol muşt ur.

Böl gede art an i şyeri kiraları konut

sahi pl eri ni n mül kl eri ni ki ral a ma yol unu seç mi şl erdir. Levent konut ağırlı klı ol makt an
eğl ence ve ticaret ağırlı klı ol arak kull anıl maya başlanmı ştır.
Tabl o 3. 8. Levent Böl gesi yüksek bi nal ar ve evl er den ol uşan mahall eni n karşılaştırıl ması, ( Karabey,
2003)

Levent'te Yüksek Bi nal ar

1+2+3 Levent Mahall esi

175. 000 m² kent sel arsa
875000 m² yapı 5 e msal
7000 iş yeri
45. 000 kişi 1 kişi / 20 m²
0 ağaç
10. 000 ot o ve ser vis aracı
6. 000. 000. m³ su
3. 000. 000. 000 kw enerji/ gün

700. 000 m² kent sel arsa
14. 000 m² yapı
700 ev
3500 kişi 1kişi / 200 m²
30. 000 ağaç
1. 000 ot o
400. 000 m³ su
10. 000 KW enerji/ gün

Şekil 3. 34. Levent Böl gesi, Fot oğraf: Kor hanTorcu, 2003.

1990‟lı yıllarl a birli kt e ort aya çı kan yeni konut ti pl eri nden biri de “rezi dansl ar”
ol muşt ur. “ Rezi dans” tipi kull anı m Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde yer al an kar ma
kull anı mlı pr oj el erde i şvereni n t al ep etti ği kull anı m şekill eri nden biri ol muşt ur. İş
mer kezl eri nde çalışan i ş ada ml arı nı n biri nci sı nıf ot el hi z meti al abil ecekl eri aynı
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za manda çalışabil ecekl eri mekanl ara ol an gereksi ni mi doğur muşt ur. Levent‟t e yer
al an Met r ocit y bi nası ve Eczacı başı, İş Bankası ort aklı ğı nda i nşaatı süren Kanyon
pr oj esi “rezi dans” ti pi konut işl evi ni barı ndıran proj el ere ör nek göst erilebilir.
Tabl o 3. 9. Kar ma Kull anı m Proj el eri nde farklı kull anı ml arı n yarat acağı si nerji, ( Çel en, 2003)
Proj ede yer Al an Di ğer Kullanı ml ar

Desteği n Derecesi

ANA KULLANI M

KONUT

1

2

Ofi s

*

*

Al ı şveriş Mer kezi

*

*

Ot el

*

*

3

4

5

*

Konut
Konf erans, Kongre Mer kezi- Spor Mer kezi

*

Kült ürel- Eğl ence- Di nl en me

*

*

*

*

(*) 1- Çok zayıf Dest ek, 2- Zayıf Dest ek, 3- Yet ersi z Kull anım, 4- Kuvvetli Dest ek, 5- Çok Kuvvetli Dest ek

Met r ocit y, Yapı m Yılı: 2003, Mi marl ar: Doğan Tekeli, Sa mi Si sa
Tabl o 3. 10. Metr ocit y Mill eniu m Pr oj esi Genel Özelli kl eri

Met rocity Mill eni um Projesi
Mi mar:
Bi tiş Yılı:
Yüksekli k:
Kat Sayı sı:
Ars a Al anı:
Yapı Taban Al anı:
Topl a m İnşaat Al anı:
Ko nut Al anı:
Bi r Kat Al anı:
Ot opark Kapasitesi:
As ansör:
Çalışan Sayı sı:
* Sadece çarşı böl ü mü açı k,
Tüketi m kal e ml eri bili nmi yor

Doğan Tekeli, Sa mi Si sa
2003
Ofi s kul esi 131, 25 metre,
konut kul el eri 128, 40' ar metre
ofis bi nası 23, konut kul el eri 27 kat
24 bi n 277 metrekare
Topl a m 12 bi n 759 metrekare
210 bi n 200 metrekare
İki kul ede t opl a m 49 bi n 400 met rekare
Ofi s kul esi nde 720 metrekare,
konut kul el eri nde 881 metrekare
2 bi n 100 araç
13' er kişili k ofis kul el eri nde 6,
konut kul el eri nde 4' er tane
-

Met r ocit y Kul el eri ni n bugünkü bi çi ml eri ni al maları yl a il gili ol arak bi nanı n mi marı
Doğan Tekeli kendi si yl e yapıl an söyl eşi de konut ve bür ol arı n t abl a üzerinde yat ay
yerl eş mel eri hali nde, giriş çı kışl ar ve bl okl arı n i ç ul aşı ml arı nı n net kol ay kavr anır
çözü ml ere ul aş madı ğı nı, zor unl u ol arak düzenl enecek çok sayı da çekirdeğin i şl evsel
ol arak alışveriş ve ot opar k katl arı nı ol ums uz ol arak et kil edi ği ni ifade et mekt edir.
Ayrı ca yat ay konut bl okları nı n sıra apart manl ar ve sosyal konut gör ünt üsü veri yor
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ol uşu, pl anl a mada geni ş pr ogra mlı konut ünit eleri ne ol anak ver meyi şi ve çevr e
içi nde daha sı kışı k daha yoğun gör ün mesi gi bi nedenl erle t erci hl eri ni yüksek bl okl ar
yönünde ol duğunu söyl emi ştir.
“ Met r ocit y Mill eni um' un t anıtı mkat al oğunda “geleceği n sit esi ”, geri pl anda mavi msi
bir İst anbul ve Boğaz silueti ni n yer al dı ğı panorami k bir gör ünt ü i çi nde res medil di.
Bu manzara Parli a ment si garası rekl a mfil ml eri nden aşi na ol duğu muz bir gör ünt üyü
akıllara getiri yor du: gökdel enl erdeki ofisl eri n geç saatl ere kadar yanan ı şı kl arı il e
aydı nl an mı ş “Parli a ment mavi si ” bir geceni n i çinden du manlı bir şekil de süzül en
Ma nhatt an sil ueti. Kentten kaçan „„İst anbul t ut kunl arı ”nı geri gel meye davet eden
Met r ocit y Mill eni um pr oj esi her sani yesi yeni bir i ş peşi nde koş makl a dol u ol an
za man f ukarası genç i şada mı ve yöneti ciler düşünül erek t asarlandı. Pr ojeyi t anıt an
kat al ogda alı cı ol arak, „„ Kent i nsanl arı... Şehri n kal p atışl arı nı duy mak, hareketi ni
sol umak i st eyen hayat aşı kl arı... Gecel eri ı şı kl arı ni çi nde süzül üp, sabahı n i l k ı şı ğı yl a
İst anbul' un sesi ne uyanan kent tiryakil eri...‟‟ hedefl en mekt e. Met r ocit y Mi ll eni u m
ünl ü „„I l ove Ne w Yor k‟‟ sl oganı na benzer bi r şekil de „„İst anbul' u sevi yor u m‟‟
mesajı nı ilet meyi de i hmal et me mekt e” ( Bali, 2002, s. 122).

Şekil. 3. 35. Metr oci y‟ den boğaz manzarası, ( metrocit y. co m.tr)

Konut kull anı mı nı n ti cari bir çevrede kabul gör me mesi, kent mer kezl eri nde arsa
fi yatl arı nı n yüksek ol uşu di ğer kull anı ml ara nazaran, yatırı mcı ya yüksek mali yet ve
düşük kazanç sağl a ması gi bi nedenl er den dol ayı kar ma kull anı m pr oj el eri nde çok
fazl a yer al ma makt adır. Ancak Met r ocit y ör neği nde ol duğu gi bi yatırı mcı pr oj esi ni n
dest ekl eyi ci öğesi ol arak konut kull anı mı nı daha karlı bul muş ve t asarı m bu yönde
şekillenmi ştir. Bu t erci hler de pazar araştır ması yapan şirketl eri n hazırl amı ş ol duğu
raporl arda öne mli bir etkendir. Bu r aporl arda öneril en yatırı m kararları nda böl gesel
farklılı kl arda gör ül mekt edir. Ör neği n Levent böl gesi nde yer al an Met r ocit y Bi nası ve
İst anbul Kanyon Pr oj elesi‟nde konut kull anı mı önerilirken, Masl ak böl gesi nde
önü müzdeki yıllarda i nşaatı na başl anacak Hatt at
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Hol di g‟e ait

Ma sl ak- Ter as

Pr oj esi‟nde konut kullanı mı nı n Masl ak böl gesi i çi n uygun ol madı ğı rapor
edil mi ştir.( Çel en, 2003)

Şekil. 3. 36. Metr oci y Rezi dans Pl anı, Arrade ment o Mi marlı k Der gisi, 2003/ 10

Şekil 3. 37. Metr oci y Bi nası, Fot oğraf, www. skyscrapers. com.

Konut kull anı mı nı n karma kull anı m pr oj el eri nde yer al ması kull anı mı nı n 24 saat
boyunca sür mesi ni sağl ayarak di ğer bil eşenl eri n kull anı ml arı na canlılı k getirebil ecek
et kil er yarat abil mekt edir. Yüksek katlı kul e ol arak i nşa edil ecek kar ma kull anı m
pr oj el eri nde, konutl arı n en üst katl arda yer alı yor ol ması, konut i çin manzara
fakt ör ünü ort aya çı kar makt a ve söz konusu konutl ara ol an t al ebi arttırabil mekt edir.
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde “rezi dans” kull anı mı Met r ocit y bi nası ve i nşaatı deva m
eden İst anbul Kanyon Proj esi‟nde gör ül mekt edir.
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Tabl o 3. 11. İst anbul Kanyon Proj esi Genel Özelli kl eri

İstanbul Kanyon Projesi
Mi mar:
Bi tiş Yılı:
Yüksekli k:
Kat Sayı sı:
Ars a Al anı:
Yapı Taban Al anı:
Topl a m İnşaat Al anı:
Ko nut Al anı:
Bi r Kat Al anı:
İşlev
Ot opark Kapasitesi:
As ansör:

Jer de ve Ort akl arı,
Uygul a ma Pr oj esi: Tabanlı oğlu Mi marlı k Ofisi
2003- 2006
Ofi s kul esi 116. 20 metre,
ofis bi nası 28 kat
34 bi n m²
Topl a m 12 bi n 759 m²
248 bi n 332 metrekare
157 rezi dans ünit esi, 75 m² - 210 m²Ofi s kul esi nde 1167 m²
Ofi s, Rezi dans, Alışveriş Merkezi
2000
Ofi s kul esi nde 8, Rezi dans bl oğunda 12,
Al ı şveriş mer kezi nde 12 asansör

*İ nşaat hali nde
Tüketi m kal e ml eri bili nmi yor

Şekil 3. 38. İst anbul Kanyon Pr oj esi, 2003, 2006, Mi mar i Tasarı m Jer de ve Ort akl arı, Uygul a ma
Pr oj esi, ( Tabanlı oğl u, 2003).
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Şekil 3. 39. İst anbul Kanyon Proj esi, “rezi dans” kat pl anı, 2003, 2006, ( Tabanlı oğl u, 2003).

4. 2. 3. 3. Çarşı Kull anı mı
İst anbul Met r opoliten Alanı‟nda 1980‟l erden sonra hi z metl er sekt ör ünde yaşanan
hı zlı dönüşü m ve ser maye biri ki mi ni n el deği ştir mesi, büyük ser mayeni n konut, i ş
mer kezi yatırı ml arı na ağırlı k ver mesi alışveriş mer kezl eri ni n yapı mı na hı z
kazandır mı ştır. Özelli kl e yabancı ser mayeni n alışveriş mer kezl eri nin yapı mı na
yönel mesi yapıl an her alışveriş mer kezi ni n kent me kanı nda “prestij” al anlar hali ne
gel mesi,

yerli

büyük ser maye

gr upl arı nı

alışveriş

mer kezi

yatırı ml arı na

yönelt mi ştir.( Yakar, 1999)
1980 sonrası deği şen yaşa m bi çi ml eri sonucu ort aya çı kan yeni t üketi m
alışkanlı kl arı nı n kenti n yeni alışveriş mekanl arı yla bul uş ması na neden ol muşt ur. Bu
yıll arda önceli kl e şehrin dı şı nda ort aya çı kan hi per mar ketl er, sonrası nda yeni
alışveriş mekanl arı t üketi m ol gusunun deği şen mekansall aş ma ör nekleri ol arak
gündeli k yaşa mı mı za girmi şl erdir.
“ Alışveriş mer kezl eri strat eji k gerekçel erl e t icaret i çi n düzenl enirler: Büyük
ma ğazal arı n ve/ veya al ışveriş mer kezl eri ni n çeki cili ği zor unl u i hti yaç mall arı
sat ması na, çevresi nde l üks mall arı, zor unl u i hti yaçl arı n dı şı nda kal an malları ya da
daha gündeli k özel ür ünleri koz meti k ür ünl eri ve tişörtleri sat an pek çok ma ğazanı n
bul un ması na dayan makt adır. Bu mağazal arı n arası nda vakit geçirilecek yerl er,
kuaf örl er, t uri z m acent eleri, si ne mal ar, rest oranl ar, birahanel er ve ayaküst ü ye mek
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zi ncirl eri bul unur. Bu me kânl arı n arası nda ve çevresi nde açı k al anl ar, di nl en me
böl gel eri, t el efon kul übel eri, banka mati kl er, fıski yeli havuzl ar ve bit kiler var dır.
Dahası, bu mağazal ar, strat eji k bir bi çi mde belirlenmi ş za manl ar da eğl encel er,
göst eriler, defil el er, yerel okull ardan öğrencileri n yaptı kl arı dans göst erileri,
si hirbazlı k göst eril eri, tel evi zyonda düzenl enen yarış mal arı n benzeri yarış mal ar
düzenl erler,

ünl ül eri

konuk

Gençler

ederl er.

bu

mekânl arı

bul uşt ukl arı,

randevul aştı kl arı, son modayı ser gil eyi p t üketti kleri kendi ki şisel uza ml arı ol arak
kull an makt adırl ar, dükkânl ar ki şisel t arza, ki şisel ifadel ere dönüşt ür ülme ye hazır
t üken mez birer i mge kaynağı dırl ar. Annel er, çocukl ar, yaşlılar aşırı sıcak ya da
soğuk haval arda alışveriş mer kezl eri ni n ı sıt ma ya da soğut ma si ste ml eri nden
faydal anırl ar. Kı şı n alışveriş mer kezl eri birçok i nsan i çi n kapalı egzersiz al anl arı
hali ne- gelir” ( Fiske, 1999, s. 56).
Yeni t üketi m al anl arı bağlı bul undukl arı yer den kopuk, i çe dönük dol ayısı yl a hi çbir
yere ait ol mayan ve/ veya her yere ait ol an, gece gündüz ayrı mı nı n yok edildi ği kendi
kur gul adı kl arı za manı yaşat an mekanl ar dır. (Sayar ve di ğerl eri, 2001)
Al ı şveriş

mer kezl eri nin

kent sel

ör ünt üdeki

konu ml an mal arı

ve

mekansal

ör gütl en mel eri ni n deği şen anl a m ve boyut u, bu mekanl arı n t asarı mı nda artık yal nı zca
mi mar ve mühendi sl erin değil, e ml ak yatırı m-pazarl a ma danı ş manlı ğı gi bi far klı
uz manlı kl arı nda r ol al ması nı gerekli kıl mı ştır. Yanlış kur gu, yer seçi mi ve yet ersi z
yöneti m nedenl eri yl e Alışveriş mer kezl eri ni n, yeterli kalite ve est eti k kaygı ya sahi p
ol sal ar dahi, başarısı z ol abil eceği uz manl ar tarafı ndan belirtil mekt edir.
Tabl o 4. 12 : Kar ma Kull anım Pr oj el eri nde f ar klı kull anıml arı n yarat acağı si nerji Kaynak: ( Çel en,
2003)
Proj ede yer Al an Di ğer Kullanı ml ar

Desteği n Derecesi

ANA KULLANI M

1
Ofi s

2

3

4

*

*

*

*

Ot el

*

*

*

*

Konut

*

*

*

*

Konf erans, Kongre Mer kezi- Spor Mer kezi

*

*

*

*

Kült ürel- Eğl ence- Di nl en me

*

*

*

*

5

Al ı şveriş Mer kezi
ALI ŞVERİ Ş

(*) 1- Çok zayıf Dest ek, 2- Zayıf Dest ek, 3- Yet ersi z Kull anım, 4- Kuvvetli Dest ek, 5- Çok Kuvvetli Dest ek

Çel en değerl e me şirketini n yap mı ş ol duğu araştır maya göre di ğer kullanı ml arı n,
alışveriş mer kezi ne sağl adı ğı avant ajl ar, üç şekil de gerçekl eş mekt edir.

80



Kull anı m dahili nde yer al an di ğer kull anı ml ardan doğan t al ep: Ofi sl erde
çalışanl ar, ot el müşt erileri, konutl arda i ka met edenl er ve t ü m kull anı ml arı n
zi yaret çileri;



Ma halli Pazar: Yakı n çevrede yer al an di ğer yerleş mel er de yaşayan, çalışan
ya da zi yaret çiler;(genel de 5- 7 daki kalı k mesafedeki al anda)



Böl gesel Pazar: 30 daki kalı k sür üş mesafesi i çi nde i ka met edenl er, çalışanlar
ve zi yaret çil er.



Kar ma Kull anı m Pr oj eleri nde, büyük öl çekli alışveriş mer kezi ni n yer
al abil mesi i çi n hedefl enen pazar, di ğer kull anı ml arı n dı şı nda, böl gesel
ol malı dır ve alışveriş mer kezi t ek başı na kendi pot ansi yel müşt eri ve
kull anı cıl arı nı yarat abil meli dir.

Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde yer al an alışveriş al anl arı nı n daha çok kar ma kull anı mlı
pr oj el er ol arak pl anl andı ğı nı gör mekt eyi z. Bu kull anı m dı şı nda yapıl an alışveriş
al anl arı Ekseni n arka kısıml arı nda daha az değerli arsal arda pl anl an mı ştır.
Met r ocit y- Alışveriş Merkezi
Büyükdere Caddesi' nden ar kaya doğr u eği mli arsada i mar dur u munun koşull arı göz
önünde t ut ul arak ze mi n katl a beraber altı ndaki üç kat arsa yüzöl çü münün yüzde
ellisi ni kapl ayan geni ş bir kitle ol arak alışveriş mer kezi, bu kitl e üzeri nde yüksel en
üç bl okun i ki si konut, cadde üzeri ndeki üçüncüsü de bür o ol arak t asarl an mı ştır. En
alttaki beş bodr u m katt a yakl aşı k 3. 000 araç kapasit eli ot opar k bul un maktadır. dört
katlı alışveriş mer kezi ne Büyükdere Caddesi' nden ve Levent Met r o i st asyonundan
yaya girişl eri il e bağl anıl abil di ği gi bi ot opar klar dan da yür üyen mer di venl er ve
asansörl erl e

girilebil mekt edir.

Alışveriş

mer kezi

arsa

öl çül eri ni n

gereği

uzunl a ması na bir " mall " ol arak düzenl en mi ş, i ki nokt ada f ar klı boyutl arda il gi odağı
ol acak mekan kur gul arı yapıl mı ştır. Alışveriş merkezi ni n ort a mekanı t ekstil bir ört ü
ile ört ül müşt ür ( Ar kit era veri tabanı, 2003).
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Şekil 3. 40, Metr ocit y iç mekan, Arreda ment o Mi marlı k Dergi si, 2003/ 10

Levent Çarşı Bi nası
Böl gedeki kar ma kull anım pr oj el eri nden bir di ğeri i se Met r o- Cit y bi nası nı n ko mş u
parseli nde yer al an Levent Çarşı Bi nası dır. Bu bi na ka musal geçi ş mekanları nı i çt e
ve dı şt a ol uşt ur ul ması na ör nek t eşkil et mekt edir. Bi na Yapı Kr edi ort aklı ğı nda
gerçekl eştiril mi ş
ta ma ml an ması

ancak
il e

kaba

i nşaatı n

birli kt e

kaynak

yet ersi zli ği nden dol ayı çarşı ve çok a maçlı
sal on

pl anl andı ğı

işl etile me mi ştir.

gi bi

Yapıl dı ğı

yapılı p

döne mde

ofi s

kull anı mı na ol an t al ebin f azl alı ğı bi nanı n
işyeri ol arak kull anıl ması na neden ol muşt ur.
Bi nanı n i şyeri ol arak kullanıl ması nı n yol il e
ilişkisi ni

büyük

söyl enebilir.
kull anıl a mayı şı

öl çüde
Özel li kl e

kopar dı ğı
çarsı nı n

bi nanı n önünde ka musal

me kan kull anı mı nı n sı nırlı kal ması na neden
Şekil 3. 41. Levent Pl aza

ol muşt ur.

Ancak bi nanı n mi marları ndan, Yaşar Mar ul yalı metro bağl antısı nı n varlı ğı ve
böl gedeki pazarı n gi derek büyü mesi ni n et kisi yl e Yapı Kr edi Ort aklı ğı‟nın bi nanı n
çarşı kıs mı nı hi z met e açma k üzere hareket e geçtiği ni söyl e mi ştir.
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Levent Çarşı Bi nası‟nı n mi marl arı Yaşar Mar ulyalı ve Levent Aksüt ile yapıl an
gör üş mel er de t asarı mı şekillendiren ana et meni n arazi ni n 300 metreye 17 met reli k
boyutl arı ol duğunu söyl emi şl erdir. Yapı çekil me sı nırları da düşünül düğünde bi nanı n
geni şli ği 11 metreye düşmüşt ür. Yapı bu uzunl uğu azalt mak ve f ar klı f onksi yonl ara
cevap verebil mek i çi n üç f ar klı i şl eve sahi p üç ana bl oğa ayrıl mı ştır. Ön bl ok ofi s
işl evi i çi n kull anılırken ar kası nda yer al an bl ok önceli kl e konut bl oğu ol arak
düşünül müşt ür. Ar ka bl okt a i se çok a maçlı sal on, bu sal ona hi z met eden mekanl ar ve
gece kul übü ol arak t asarlan mı ştır. ( Mar ul yalı ve Aksüt, 2003)
Mar ul yalı, pl azanı n ofis bl okunun ar kası nda bul unan bl okun konut ol arak
tasarlandı ğı nı ancak yapı l dı ğı döne mde bu konutlara ol an t al ebi n azlı ğı ve burayı ofi s
ol arak kiral a mak i st eyen bir fir manı n ort aya çı k ması ndan dol ayı ofis ol arak
kull anıl maya başl andı ğını söyl e mi ştir. Pl anl ama yapılırken bu bi nanı n esnek
kull anı ma açı k ol arak t asarl an mı ş ol ması i şl ev deği şi mi sırası nda ort aya çı kacak
güçl ükl eri ort adan kal dırmı ştır. Bi nanı n dört katı çarşı i şl evi ne ayrıl mı ştır. Bi nanı n
yüksel mek i çi n gerekli i zni al a ma mı ş ol ması yat ayda gelişi mi ni gerektir mi ştir.
( Mar ul yalı, 2003)

Şekil 3. 42. Levent Pl aza Ze mi n kat pl anı ve 3. Bodr u m Kat Pl anı ( Metro Bağl antısı), Umo Arşi vi
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3. 2. 3. 4. Ot el Kull anı mı
Beşi kt aş Masl ak Ekseni‟ni n gi derek belirgi nl eşen ti cari ki mli ği, yaşa m bi çi ml eri nde
de deği şi ml eri n yaşan ması na neden ol muş r efah düzeyi yüksek bir yönetici t abakası
ol uş muşt ur. Böl geni n dı ş dünya il e et kil eşi m mekanı hali ne gelişi yabancı nüf ust a
hı zlı artışa neden ol muştur. Konakl a ma ve eğl ence gereksi ni mi ni karşılama k üzere
böl gede ot el bi nal arı nı n sayıl arı nı n hı zl a arttı ğını gör mekt eyi z. Yıl dı z‟da Conr ad,
Gayr ett epe de Dede man ve The Pl aza Ot el; Levent‟t e Mövenpi ck ve Masl ak‟t a
Pri nces Ot el.

Şekil 3. 43. Masl ak‟t a Pri nces Ot el, Beşi kt aş‟t a Conrad Ot el, Fot oğraf: Kor han Torcu, 2003

İş mer kezl eri ni n ul usl ararası i ş kapasit esi ni n, büt ün dünyayı dol aşan ve eski si nden
çok daha hareketli ol an ul usl ararası ti careti n akt örleri ni yoğun bi çi mde çekmesi, yani
İst anbul' un dünya öl çeği ndeki yeni yöneti ci tabakası nı n dol aşı mı nı n kesi ş me
nokt al arı ndan biri ol ması, yeni konakl a ma i şl evi ni ve yeni ot ell eri beraberi nde
getir mi ştir. Bu yeni ot eller, sur i çi ndeki Aksaray-Sult anah met aksı nda ve kı s men de
Taksi m ci varı ndaki ort a boy ot ell erde yoğunl aşan t uristi k konakl a madan ayrışarak,
ana o mur ganı n Boğaz ve Mar mar a Deni zi‟ne açıl dı ğı böl gede yoğunl aş mı şl ardır.
Böyl ece yeni mi safirl er he m şehri n i çi nde ve öne mli seyir nokt al arı nda ağırl an mı ş
ol acakl ar, he m de i ş mer kezl eri ne ul aş mal arı tek bir Eksen‟l e mü mkün ol acaktır
( Bil gi n, Karaören, 1993).
Yeni ot ell eri n sadece konakl a ma i şl evi il e sı nırlı ol madı kl arı nı da belirt mek
gerek mekt edir. Geni ş di nlenme sal onl arı, l okant a, bar ve gazi nol arı, t opl antı sal onl arı
ve seyirci t erasl arı yl a, şehri n ot anti k dokusu i çi ne sı z mı ş t üketi m al anl arı ndan
kop mak i st eyen İst anbul ‟l u yeni eliti n boş za man ve eğl ence mekânl arı olarak i şl ev
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gör mekt edirl er. Kentl e ilişki, tı pkı bür ol arda ol duğu gi bi görsel düzeydedi r ( Bil gi n,
Kar aören, 1993).

Şekil 3. 44. Mövenpi ck Ot el (2003)

Şekil

3. 45.

Mövenpi ck Ot el‟den ( 2003)

Fot oğraf: Kor han Tocu

www. movenpi ckot el. co m.tr

manzara,

Ayı ran ( 1992) büyük ölçekli l üks kent ot ell erinde i se düşey geliş me bi çi mi ni n,
özelli kl e, asansör den yatak odası na ol an ul aşı m mesafesi ni n kı saltıl ması, hi z met
personeli ni n hı zlı düşey sirkül asyon vasıt al arı yla vakit kaybet meden müşt eril eri n
ist ekl eri ni yeri ne getirebil mel eri, yat ak odası na daha geni ş perspektif ve manzara
i mkanı sağl an ması, ze mi n katl arda yet erli açı k mekan düzenl e mel eri yapı labil mesi,
geni ş açı klı ğa i hti yaç göst eren katl ardaki genel me kanl arı sı k kol onl u yat ak bl oğu
izdüşü mü dı şı na t aşırabilme i mkanı, di nl en me ve uyu ma eyl e ml eri üzeri nde ol u ms uz
rol oynayacak trafi k gürült ül eri nden daha çok sayı da odanı n uzakl aştırılması, çatı
katı nda yer al abil ecek l okant a, v. b. gi bi genel mahall ere daha geni ş perspektif i mkanı
vererek bu haci ml eri daha veri mli i şl et ebil mek gi bi nokt al arda i şl et meciler i çi n artı
değer getirdi ği ni söyl e mekt edir.
Tabl o 3. 13. Kar ma Kull anı m Pr oj el eri nde farklı kull anı ml arı n yarat acağı si nerji, ( Çel en, 2003)
Proj ede yer Al an Di ğer Kullanı ml ar

Desteği n Derecesi

ANA KULLANI M

OTEL

1

2

3

4

Ofi s

*

*

*

Al ı şveriş Mer kezi

*

*

*

Konut

*

*

Konf erans, Kongre Mer kezi- Spor Mer kezi

*

*

*

*

Kült ürel- Eğl ence- Di nl en me

*

*

*

*

5

*

Ot el
*

(*) 1- Çok zayıf Dest ek, 2- Zayıf Dest ek, 3- Yet ersi z Kull anım, 4- Kuvvetli Dest ek, 5- Çok Kuvvetli Dest ek.
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Ot el kull anı mı na ilişkin ol arak Çel en Değerle me şirketi ni hazırl adığı si nerji
tabl osunda ot el kull anı mı nı n ofis kull anı mı yl a destekl endi ği gör ül mekt edir.Ör neği n;
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni‟nde Bal mu mcu‟ da yer
al an The Pl aza Ot el 0 önce kar ma kull anı mlı bir
pr oj e ol arak t asarlan mı ştır. Bi na i şl ev ol arak
farklı i ki bl okt an ol uş makt adır. Al çak bl ok ofi s
işl evi i çi n kull anılırken di ğer bl ok ot el ol arak
pl anl anı ştır. Ancak günü müzde ofis haci ml eri
ot el

odası na

dönüşt ür ül müşt ür.

İşl ev

deği şi kli ği nde böl gede ofis bi nal arı nı n art an
sayı sı ve ot el kull anımı nı n daha kârlı bir
yatırı m ol ması öne mli bir et ken ol muşt ur.

Şekil 3. 46. The Pl aza Ot el, Fot oğraf: Kor han Torcu, 2002

Çel en Değerl e me Şirketi‟ni n ot el kull anı mı yl a il gili araştır ması na göre;


Pazar koşull arı nı n güçl ü ol ması dur u munda, ot el kull anı mı en karlı yatırı m
ol abilir.



Pr oj eni n pazarl anabilirliği ni kol ayl aştırabilir ve di ğer kull anı ml ar il e si nerji
yarat abilir.



Kar ma kull anı m pr oj eleri i çi n bir i maj, özel bir adres ya da pr oj eni n
tanı nması ve pazarl anabilmesi içi n tanı nmı ş bir isim ol abilir.



Ot ell er kull anı cıl ar ve zi yaret çiler i çi n eğl ence mer kezi ol abilir. Ot eller;
sundukl arı hi z met ve akti vit el erden dol ayı i nsanl ar i çi n gün boyunca bir
çeki m kaynağı ol abil eceği gi bi, kull anı m ve canlılık getirirler.
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3. 2. 4. Ka mus al Al an Kull anı mı
Beşi kt aş

Masl ak Ekseni’nde yer al an yüksek bi nal arı n çevreyl e et kil eşi m

kurabil ecekl eri ka musal mekanl arı n ol uş mayı şı öne mli bir sor undur. Eksen’ deki
me kan kull anı ml arı nda i ç mekan( bi na) ve dı ş mekan ( kent sel mekan) arası nda ara
me kanl arı n ( ka musal mekan) ol mayı şı i nsan i lişkil eri bakı mı ndan da ol u ms uz
sonuçl ar doğur makt adır.
Çevr esi yl e büt ünl eşe meyen ve kendi aral arı nda da kopuk ol an bu bi nal ar adet a
kent sel

mekandan

kendil eri ni

soyutl a makt adırl ar.

Böl gedeki

me vcut

me kansall aş mal ar da kamusal mekanl arı n t anıml ana mı yor ol uşunda ki en büyük
et ken bu böl geye ilişki n kent sel pl anl a manı n ol ma yı şı dır. Ul aşı m si st emi ve yapı
adal arı arası nda pl anlı bir ilişki ni n kur ul a mayı şı, parsel öl çeği nde alı nan pl anl a ma
kararl arı ko mş u arsal ar üzeri nde far klı kull anı m örnekl eri ni n ort aya çı k ması na neden
ol muşt ur.
Bu yapıl arı n büyük bir böl ü mü kent sel mekanı n ka musal mekan büt ünl eş mesi ne
ol anak t anı mayan, genelli kl e parsel öl çeği nde alı nmı ş pl anl a ma kararları sonucu
şekillenen yapıl aş mal ardır. Tek i şl ev özelli ği t aşı mal arı ndan dol ayı da i şl ev
me kanl arı na ul aşı mda ön bir ka musal al ana gereksi ni m duy ma makt adırl ar.

Şekil 3. 47. Masl ak Böl gesi, Fot oğraf: Kor han Torcu, 2003
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Beşi kt aş Masl ak Ekseni’nde yer al an bi nal arı n kamusal al an gereksi ni mi ni n böl gede
büyüyen pazarı n ekonomi k çeki cili ği ne koşut olarak ort aya çı ktı ğı nı söyl eyebiliriz.
Özelli kl e çarşı i şl evi ni n geni ş yaya yoll arı, peyzaj düzenl e mesi, ı şı kl andırma ve kent
mobil yal arı ile dest ekl enmesi gerek mi ştir.

Şekil 3. 48. Metr ocit y Bi nası, (Ar r eda ment o 2003/ 10), Fot oğraf: Ce mal Emden

Ör neği n Met r ocit y ve İst anbul Kanyon pr ojel eri’nde yüksel en yapı kitl esi ni n
kesitteki ve üçüncü boyutt aki bi çi ml eni şi il e al çak et ek kitlesi ni n ka musal mekan
ol uşu muna kat kı sı ol makt adır. Aynı za manda. Ka musal geçi ş mekanl arı nı i çt e
ol uşt ur ma çabası sonucu kat ve ara kat yaşantıları atri um ve i ç boşl ukl arl a
dest ekl en mekt edir.

Şekil 3. 49. İst anbul Kanyon Proj esi, Kanyondan gör ünüş, www. skycrapers. co m
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Dı ş mekanda ol uşt ur ulma ya çalışılan mekansal öğel erl e ör neği n havuz ve kent
mobil yal arı yl a dış mekan yaşantısı yl a i nsanl arı n i ç mekana doğr u yönl endirme kt edir

Şekil 3. 50. Met r ocit y ofis bl oğunun t erası ndan Büyükdere Caddesi ve ana giriş önündeki meydansı
boşl uğa bakı ş, XXI Der gi si, 2004/ 1, Fot oğraf: Met ehan Özcan

Şekil 3. 51. İst anbul Kanyon Pr oj esi ofis bl oğunun t erası ndan Büyükdere Caddesi ve ana gi riş
önündeki meydansı boşl uk. Al ışveriş Mer kezi Ana Cadde ilişki si, ( Tabanlı oğl u Arşi vi, 2003)
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Beşi kt aş- Masl ak Ekseni n' de yer al an bi nal arı n yer altı ul aşı mı ve ot oyol ulaşı mı yl a
dest ekl enirken yaya bağl antıları nı n zayıf ol uşu bi rbiri nden kopuk mekansall aş mal ar
me ydana getir mekt edir. Ka musal al anl arı n Kar ma kull anı m pr oj el eri ni n yol a bakan
cephel eri yl e sı nırlı kalı yor ol uşu, yaya akı şı nı n sürekli yoll arl a kesili yor ol ması ve
parsell eri n birbirl eri nden kopuk ol arak pl anl a mı ş ol ması kent sel mekanda süreklili ği
kesi nti ye uğrat makt adır.

Şekil 3. 52. Metr ocit y Bi nası Ka musal Kull anı m Şe ması Ze mi n Kat Pl anı - Yaya ve Yol Bağlantısı

Şekil 3. 53. Metr ocit y Bi nası Ka musal Kull anı m Şe ması 2. Bodr u m Kat Pl anı - Metro Bağl antısı

Parsel geni şli ği ni n ol dukça sı nırlı ol uşu özelli kl e dar uzun parsell eri n böl gede varlı ğı
Levent Çarşı pr oj esi nde ol duğu gi bi dar cepheli yol un gerisi ne doğr u uzayan
bi nal arı n ol uşu munu kaçınıl maz hal e getir mi ştir.

Şekil 3. 54. Levent Pl aza Ka musal Kull anı m Şe ması- Yol ve met r o bağl antısı, Umo Arşi vi
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Yanyana i ki parsel de f arklı za manl ar da f ar klı öl çekl er de alı nan pl anl a ma kararl arı nı
karşıl aştır mak açı sı ndan Met r ocit y ve Levent Pl aza pr oj el eri ni n i ncel en mesi öne mli
gör ül müşt ür.

Düşeyde ve yat ayda gelişi me ör nek t eşkil eden bu bi nal ar

tanı ml adı kl arı ka musal al anl ar yönünden de benzerli k göst er mekt edirl er. Özelli kl e
Levent Pl aza bi nası nda çarşı i şl evi ni n devr eye gir mesi il e birli kt e bu i ki bi nanı n
ze mi nden metr o bağl antısı aracılı ğı yl a birbirl eri ne bağl anabil ecek ol uşları kentli
açısı ndan mekansal kull anı ma farklılı k getirecek bir geliş me ol abil ecektir.
Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’nde ka musal al an kull anı mı il e il gili ol arak Mi mar Doğan
Tekeli şunl arı söyl e mi ştir.‘‘İş kenti n i mar pl anına geli p dayanı yor. İ mar pl anı nda
Mİ A konut ve sanayi alanl arı gi bi bir i şl evl endir me ol ma mı ş sadece bir kat sayı
veril mi ş ve i mar dur umu ol arak arsa yüzöl çümünün bir katı veril mi ş. Bu i mar
dur u mu i çi nde yükselme k i sti yorsanı z nasıl yüksel eceği ni z arsanın neresi nde
yüksel eceği ni z, bir kent sel t asarı m di si pli ni i çi nde el e alı nma mı ş o yüzden her kes
ist edi ği ni yapı yor. Büyük bir di si pli nsi zli k var. Mesel a i ş bankası bi nal arı etrafı
yoll arl a ve trafi kl e çevrilmi ş adet a bir ada i çi nde yüzen bir yapı gi bi dur uyor. İ nsan
ilişkisi yok başka bi nal arla ilişkisi yok, a ma Ne w-yor k ‘t a da yüksek yapılar var yol
kenarı nda yaya al anl arını n kenarı nda bu kadar r ahat sı z edi ci ol muyorlar’’( Tekeli,
2003).

Şekil 3. 56. Levent Böl gesi, Fot oğraf, Kor han Torcu, 2002
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4. SONUÇ



Gelişen il etişi m t eknol ojisi üreti m ve yönetim bi ri ml eri ni n bir biri nden
kop ması na ve f ar klılaşması na neden ol makt adır. Bu f ar klılaş mayı ortaya
çı karan t e mel nedenl er den biri t eknol oji ni n gelişi mi il e birli kt e ser mayeni n
akı şkanlı k kazan ması dır. Me kansal sı nırl arı ortadan kal dıran t eknol oji k
geliş mel er küresel ser mayeni n ul usl ararası düzeyde yerel ol uşu ml arl a ilişki
içi ne girerek yerel biriml eri mekansal yapıl arında düzenl e mel er yap maya
yönelt mekt edir. Kür esel ser mayeyi üzerl eri ne çek mek i st eyen kentl er yeni
mer kezl er yarat ma yol unda yarış i çi ne gir mekt e ve yeni mekansal ol uşu ml ara
sahne ol makt adırl ar.



Tür ki ye, ekono mi de uygul anan politi kal ar açı sı ndan 1980 sonrası nda, t emel
bir deği şi m yaşa mı ştır. Ser best pi yasa koşull arını n i şl erli k kazandırıl ması na
yöneli k ol arak şekill enen ekono mi k politi ka sonucu daha önce Tür ki ye' den
uzak duran yabancı şirketler, devl eti n li beral söyl e mi nden dol ayı Tür ki ye' de
yatırı m yap maya ve şube aç maya yönel mi şledir. Bu döne m hi z metler
sekt ör ünün payı nı n arttığı ekono mi ni n l oko motif sekt ör ü hali ne gel di ği bir
döne m ol muşt ur.



İst anbul’da

yaşanan,

deği şi mi n

boyutl arını n

büyükl üğü

İst anbul' un

küresell eş me ol gusuyl a ilişki düzeyi ni n di ğer kentl erden daha f azl a
ol ması ndandır.


1980 sonrası döne mde İst anbul sanayi si ni n gel eneksel mekan kull anı m
eğili mi deği şi me uğramı ştır. Sanayi ni n kent mer kezl eri nden uzakl aşarak
kenti n çevresi ne ve dı şı na yöneli m göst er mesi bi çi mi nde gerçekl eşen bi r
deği şi m yaşan makt adır. Buna bağlı ol arak i şlevsel anl a mda İst anbul ’da
hi z met al anl arı nı n büyüdüğünü gör mekt eyi z. İstanbul böyl eli kl e ür eti mden
hi z met e doğr u işl evsel yönelişi yaşa makt adır.



İst anbul' da mekansal deği şi mi n sonuçl arı ndan bi ri de, kenti n mer kezi nde bi r
dönüşü mün yaşan ması dır. İst anbul' un M.İ. A’sı na i lişki n bu deği şi ml e birli kte
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M. İ. A.' nı n gel eneksel bi çi mi deği şi me uğr a mı ş ve metr opol sı nırl arı nda yeni
M. İ. A’l arı. ol uş muşt ur. Bu dur u m, yeni ti caret gelişi mi ve yapıl aşma
eğili ml eri yl e ilişkili dir. Gel eneksel mer kez dı şı na ucuz ar azi bul abilme
i mkanı Mİ A’ nı n al ansal ol arak yayıl ması nda et kili ol muşt ur.


Yeni Mİ A’l arı, eski merkezl erden ayıran özelli k, kür esell eş meyl e et kil eşim
göst er mel eri ve yeni me kansal ol uşu ml arl a bi çi ml en mel eri dir. Beşikt aşMasl ak, Alt uni zade, Kavacı k, Kozyat ağı, İ kit elli, Bakırköy, Bağdat Caddesi,
Beyli kdüzü gi bi mer kezler kenti n i şl ev al anl arı nın yaşadı ğı deği şi mi n sonucu
ol arak ortaya çı kmı ş yeni Mİ A’l ardır.



Beşi kt aş- Masl ak Ekseni t ari hsel süreklili k i çi nde sosyal ve mekansal deği şme
et kil eşi mi il e yeni ol uşan mer kezl er arası nda farklı bir nit eli ğe sahi ptir. Son
on yılı k süreçt e böl geni n yeni fi nans mer kezi ol ması yönünde i ş çevr el eri nde
ort ak kanı ol uş muş yatırı ml ar bu böl geye doğru yönl endiril miştir. İst anbul
Me nkul Kı y metl er Borsası' nı n Böl gede yer al ması Eksen’i n fi nans mer kezi
ol ması yol unda öne mli bir girişi m ol muş, İ MKB’ ye yakı n ol mak i st eyen
fi nans çevrel eri Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’nde yer al abil mek i çi n adet a bir
yarışa gir mi şl erdir. Türki ye’ ni n en büyük ser maye gr upl arı Sabancı,
Kar a meh met - Eli yeşil,

Eczacı başı

ail el eri,

hol di ngl eri ni n

yöneti m

mer kezl eri ni Beşi kt aş-Masl ak Ekseni’ne t aşımı ştır. Bunu İş Bankası’nı n
genel mer kezi ni Ankara’dan böl geye t aşı ması i zl e mi ştir. Yakı n gel ecekt e
T. C. Mer kez Bankası’nın da Eksen’ de yer al acağı düşünül düğünde, Beşikt aş
Masl ak Eksen’i ni n Türki ye’ ni n ekono mi k hayatı na yön ver en şir ket ve
hol di ngl eri n genel merkezl eri ni barı ndıran yeni

Mİ A ol duğu sonucuna

varıl abilir.


Eksen Mİ A ol arak İstanbul’un Taksi m, Şi şli, Meci di yeköy, Esent epe,
Zi ncirli kuyu, Levent, Masl ak gi bi nokt asal merkezl eri ni birl eştir mekt edir.
Aynı za manda köpr ü bağl antıları vasıt ası il e de Al t uni zade, Kavacı k gi bi alt
mer kezl ere kadar uzan makt adır. Büyükdere Caddesi ni n bu öne mi, Boğazi çi
ve Fati h Sult an Meh me t boğaz köpr ü bağl antıları, E5 ve TE M gi bi çevr e
yoll arı ile t üm Metr opoliten al anda et kisi ni hissettir mekt edir.



Eksen, sanayi ni n mer kezden kopuşuna ör nek göst erilebil ecek bir nit eli k
taşı makt adır. 1/ 5000 öl çekli ‘‘İst anbul Sanayi Sahal arı İ mar Pl anı’’ile
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29. 04. 1966 senesi nde sanayi f onksi yonuna ayrılmı ştır. 1980 öncesi özelli kl e
Zi ncirli kuyu ve Masl ak böl gel eri nde yer al an büyük öl çekli ür eti m ve
yöneti m biri ml eri, hi z metl er sekt ör ündeki gelişime koşut ol arak mekansal
ol arak ayrıl mı ş sanayi f onksi yon al anl arı mer kezden uzakl aş mı ştır. Bu
süreci n günü müz deva m etti ği ni söyl e mek mü mkündür.


1980 sonrası döne mde Büyükdere Caddesi İst anbul Met r opoliten al an i çi nde
en öne mli Mer kezi İş Al anı yapıl aş mal arı ndan bi ri ol muşt ur. Bu Eksende yer
al an fabri ka bi nal arı nı n bir böl ü mü 1980 sonrası döne mde yı kıl mı ştır.
Ör neği n Eczacı başı İl aç Fabri kası ve Phili ps Fabri kal arı 1990 sonr ası nda
yerl eri ni ofis, konut, alışveriş i şl evl eri ni barı ndıran İst anbul Kanyon ve
Met r ocit y gi bi büyük öl çekli pr oj el ere bırak mı ştır. Bu bi nal arı n bazıl arı kat
çı kmak veya cephesi değiştiril mek sureti yl e günümüzde de kull anıl makt adır.



Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’nde yaşanan mekansal deği şi mi daha belirgi n hale
getiren Eksen’ deki yüksek yapıl aş ma ol gusu ol muşt ur Eksen’ de yüksek
bi nal arı n ort aya çı kma nedenl eri; arsal arı n azal ması buna koşut ol arak arsa
fi yatl arı ndaki artış, işl etme açı sı ndan arsal arı akılcı kull anı m gereksi ni mi ni n
ort aya çı kışı, t ekni k i mkanl arı n art ması il e yüksek bi na yapı mı nı n artı k zor
ol ma ması, büyük i şl et meleri n güçl eri ni bi nal arı yl a r ekl a met me arzusu ol arak
sıral anabilir.



Günü müzde Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’ni n yüksek bi nal ar i çi n uygun ol duğu
gör üşü, kenti n bu parçasını n deği şi mi nde öne mli bir et kendir. Geç mi şt e t ari hi
yarı mada da yer al an anıtsal bi nal arı ve kenti n t opograf yası il e şekill enen
İst anbul sil ueti bugün et ki si ni her geçen gün kuvvetl endiren yüksek bi nalarl a
şekillenmekt edir. Eksen’de yer al an bi nal ar i çi n i mar verilirken Boğazi çi’ne
koşut bir Eksen’i n seçil mi ş ol ması sil uet e ilişki n değerl endir mel eri n
yapıl madı ğı nı n göst ergesi dir.



Böl geni n i ki ayrı bel ediyeni n kontrol ü altı nda ol ması da ( Şi şli ve Beşi ktaş
Bel edi yel eri)

Eksen’ de f ar klı

uygul a mal arı n gerçekl eş mesi ne

neden

ol makt adır.


Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’nde yüksek Bi nal ar i şl etmel er i çi n bir rekl a mar acı na
dönüş müşt ür. Şirketl eri n gücünü bi nal arı nda göst er me arzusunun mi mari
tasarı mı da et kil e mekt edir. Eksendeki bi nal ar mi marl ar kadar i şverenleri n
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ist ekl eri doğr ult usunda da şekillenmekt edir. Bu i st ekl er ki mi za man arsadan
daha f azl a kazanç el de et mek a macı yl a i mar hakkı nı n sonuna kadar
kull anıl ması, ki mi za man bi nanı n bi çi mi il e il gili ol arak i şvereni n daha önce
gör müş ol duğu bir bi nanı n bir benzeri ni yaptırma k i st e mesi ve t asarıma
doğr udan karış ması şeklinde ol abil mekt edir.


Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’nde mi mari prati ği n küresell eş mesi ne ilişki n bir
süreç yaşan makt adır. Eksen’ de yer al an bi nal ardan Conrad Ot el W. B Tabl er,
Bank Ekspres bi nası Sandy & Babcock I nt ernatı onal, Garanti Bankası Genel
Müdürl ük bi nası Kr oni ck & Val carel, İst anbul Kanyon pr oj esi Jer de ve
Ort akl arı, İş kul el eri ni n uygul a ma pr oj el eri ve Tekfen Kul esi, ABD’li bir
fir ma ol an Swanke Hayden Connel t arafı ndan pr oj el endiril mi ştir. Bu
bi nal arı n kent sil ueti ndeki et kil eri çevreye sundukl arı est eti k değerler
ABD’l eri nde yapıl an bi nal arı n sol uk bir kopyası gi bi gör ün mekt edir. Bu
ol uşu mda i şvereni n özelli kl e bası n or ganl arı t arafı ndan yabancı mi marlara
özendiril mesi, i şvereni n yüksek kalit e bekl entisi ve şirketi n bu bekl enti yi
rekl a m unsur u ol arak kullanması öne mli bir et kendir.



Eksen’ de yer al an bi nal arı n adl arı nı n yabancı ol uşu Batı’ya benze mek i st eyen
Doğul u’l arı n

kendil erine

daha

‘‘ prestijli-küresel’’isi ml er

bul duğunu

göst er mekt e, yabancı i ş ada ml arı nı böl geye çek me i st eği de bunda öne mli bir
et ken ol makt adır.


Günü müzde,

yatırı ml arı n boyutl arı nı n büyükl üğü,

yatırı mcıl arı e mlak

yatırı ml arı konusunda uz manl aş mı ş şirketl erle çalış maya yönelt miştir.
Değerl e me şirketl eri t arafı ndan hazırl anan r aporl ar arazi kull anı mı na yönel i k
kararl arı, öne mli öl çüde et kil e mekt edir. Bu r aporl arı n Beşi kt aş- Masl ak
Ekseni’nde kull anı m bi çiml eri ni belirledi kl eri öl çüde mekansal deği şi mi n ve
sosyal yaşa mı n deği şi mi nde et ken ol duğu sonucuna varılabilir.


Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’nde çok katlı bür o bi nal arı nı n yoğun ol arak yer
al ması Ekseni n çalış ma saatl eri dı şı nda canlılı ğını yitir mesi ne neden ol muş
bu yüzden bu t ür bi nal ara yeni f onksi yonl arı n katıl ması nı gerekli kıl mı ştır.
Böl gedeki canlılı ğı 24 saat sür dürebil mek i çi n alışveriş, ofis, ti caret, konut,
ot el, eğl ence ve kült ürel kull anı ml ara açı k kar ma kull anı m pr oj eleri
yapıl maya başl an mı ştır.
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Böl gede kar ma kull anımı n geliş mesi nde ot o mobil sahi pli ği ni n yanı nda,
ul aşı msi st e mi ne yeni ekl enen metr o hattı nı n kull anıl maya başl an ması öneml i
bir et kendir. 2000 senesi nden iti baren 4. Levent ve Taksi m ar ası da hi z met
ver meye başl ayan met ro bağl antısı nı n yakı n gel ecekt e Masl ak böl gesi ne
kadar ul aş ması pl anl an makt adır. Metr onun yarat acağı ol uml u et kil eri n şehri n
bu böl gesi nde ul aşı mı kolayl aştıracağı düşünül mekt edir.



Böl gede Met r o hattı üzeri nde pl anl anan alışveriş ve i ş mer kezl eri de me tro
hattı nı n

geçeceği

böl gel ere

ilişki n

ol arak

bekl entileri n

arttığı nı

göst er mekt edir. Bu t ür ol uşu ml ara; Levent böl gesi nde 2003 yılı nda hi z mete
giren Met r ocit y bi nası, Yapı Kr edi ort aklı ğı na ait Levent Çarşı bi nası,
Eczacı başı İş Bankası ort aklı ğı nda yapıl an İstanbul Kanyon pr oj esi, ve
Masl ak Böl gesi nde düşünül en Hatt at Hol di ng’e ait Masl ak Teras Pr oj eleri
ör nek göst erilebilir.


Met r o hattı nı n yakı n gelecekt e t a ma ml an ması ile birli kt e bu al an Masl akTaksi m- Kabat aş- Emi nönü’ ye bağl anacak böyl ece eski ve yeni Mİ A’ ları
birl eşebil ecekl er dir. Bu deği şi m de Eksen i çi n yeni bir deği şi m öğesi ol arak
akı şkanlı k, iletişi m ve esnek yapıl an mayı daha da kol ayl aştıracaktır.



Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’nde yer al an ofis bi naları nı n bir böl ü mü A sı nıfı
ol sal ar da konu ml arı ndan dol ayı B sı nıfı özelli k göst er mekt edirl er. Özellikl e
Masl ak böl gesi nde yer alan ofis bi nal arı aşırı yoğunl uk, yet ersi z ot opar k al anı
ve ofis üreti mi ni n gereğinden f azl a ol uşu böl gedeki boşl uğun Zi ncirli kuyu ve
Levent’t en daha fazl a olması na neden ol makt adır.



Levent ve Zi ncirli kuyu Böl gesi nde düşük boşluk oranı nı n, bu böl gedeki
yatırı mcıl arı n ul usl ararası t ecr übeye sahi p kurul uşl ar il e çalış mal arı ndan
kaynakl andı ğı sonucuna varıl abilir. Masl ak böl gesi nde yer al an ofis bi naları
da önü müzdeki döne mde yabancı yatırı mcıl ara sunul abil ecek boş ofis
i mkanl arı nı ifade et mekt edir.



Böl gede ki mekansal deği şi m, yüksek gelir gr ubuna hit ap eden konut, iş,
alışveriş eğl ence, konakl a ma i hti yaçl arı nı n t ü müne cevap veren, batılı yaşa m
bi çi ml eri ile kenti n di ğer böl gel eri nden farklılaş makt adır.



Rezi dans ti pi konut kullanı mı Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’nde yer al an karma
kull anı mlı pr oj el erde i şvereni n t al ep etti ği kull anı m şekill eri nden biri
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ol muşt ur. Özelli kl e i ş mer kezl eri nde çalışan i ş ada ml arı nı n biri nci sı nıf ot el
hi z meti al abil ecekl eri aynı za manda çalışabilecekl eri

mekanl ara ol an

gereksi ni mi doğur muşt ur. Kenti n kuzeyi nde ort aya çı kan yeni yaşa ma bi çimi
ise villa sit el eri dir. İş merkezl eri nde çalışan yüksek gelirli kesi me hit ap eden
bu konutl ar ana art erl erl e Eksen’e bağl an makt a kenti n gür ült üsünden uzak bir
yaşa m sun makt adır.


Al ı şveriş mer kezl eri ni n sayı sı da Eksen’ de her geçen gün art makt adır.
Kent sel ör ünt üdeki konuml an mal arı ve mekansal ör gütl en mel eri ni n deği şen
anl a m ve boyut u, bu me kanl arı n t asarı mı nda artı k yal nı zca mi mar ve
mühendi sl eri n değil, eml ak yatırı m- pazarl a ma danı ş manlı ğı gi bi farklı
uz manlı kl arı nda rol al ması nı gerektir mi ştir.



Eksen’i n Fi nans Mer kezi ki mli ği, İst anbul' un dünya öl çeği ndeki yeni yönetici
tabakası nı n dol aşı mı nı n kesiş me nokt al arı ndan biri ol ması, yeni konakl ama
işl evi ni ve yeni ot elleri beraberi nde getir mi ştir.



Beşi kt aş Masl ak Ekseni’nde yer al an yüksek bi nal arı n çevreyl e et kil eşi m
kurabil ecekl eri ka musal

mekanl arı n ol uş mayı şı öne mli bir sor undur.

Eksen’ deki mekan kull anı ml arı nda i ç mekan ( bina) ve dı ş mekan ( kent sel
me kan) arası nda ara mekanl arı n ( ka musal mekan) ol mayı şı i nsan ilişkileri
bakı mı ndan da ol ums uz sonuçl ar doğur makt adır


Bu yapıl arı n büyük bir böl ü mü kent sel

me kanı n ka musal

me kan

büt ünl eş mesi ne ol anak t anı mayan, genelli kl e parsel öl çeği nde alı nmı ş
pl anl a ma kararları sonucu şekill enen yapıl aş mal ardır. Tek i şl ev özelli ği
taşı mal arı ndan dol ayı da i şl ev mekanl arı na ul aşımda ön bir ka musal al ana
gereksi ni m duy ma makt adırl ar.


Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’nde kent sel pl anl a manı n ol mayı şı ve parsel öl çekli
i mar kararları sonucu biçi ml enen yüksek yapılar böl geye büyük bi r yük
getir mekt edir. Mesai saatl eri nde nüf usu 10 bi n ki şi ye ul aşan bu bi naları n
t üketi m boyutl arı her geçen gün art makt a kent sel alt yapı yet ersi zli ği su
yüzüne çı k makt adır. Ul aşı m ağı nı n yet ersi z ol ması yeni kavşakl arı n alt
geçitl eri n yapıl ması nı gerektir mekt edir. Fakat bu t ür girişi ml eri n de yakı n
gel ecekt e

i şe

yara mayacağı

öngör üsünde

gör ün me mekt edir.
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bul un mak

hi çt e

zor



Bu yüzden böl geye ilişki n bir çözü m önerisi ol arak Nazı mi mar pl anl arını n
yapıl ması ve pl anl arı uygul ayacak yöneti mleri n karalılı kl a bu planı
uygul a maya
Ekseni’ni n

sok ması
yerel

gerek mekt edir.

yöneti ml er

dı şı nda

Ancak

bugün

üst

düzeyde

şekillenmesi ni n önüne geç mek zor gör ün mekt edir.
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Beşi kt aş- Masl ak
alı nan

kararl a
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EK B:
İ TÜ, FEN Bİ Lİ MLERİ ENSTİ TÜS Ü, Mİ MARLI K ANABİ Lİ M DALI
“ İ STANBUL’ DA YENİ MEKANS AL OLUŞUMLAR: BEŞİ KTAŞ - MASLAK
EKSENİ ” KONULU YÜKS EK Lİ SANS ÇALI Ş MASI İ Çİ N HAZI RLANAN
GÖRÜŞ ME CETVELİ
Hazı rl ayan: Korhan Torcu

Tari h: 2003 Aralı k

1. 1.
Yapıl an bi na(l ar) içi n başlangı çt a işveren ne t ür bir teklif ile gel mi ştir?
 Ar sa
:
 Pr ogra m
:
 Yapı m sist e mi
:
 Mal ze me
:
 Bi çi msel özelli kl er :
1. 2.

İşveren söz konusu esasları belirtirken gereksi ni mleri ni nasıl açı kl a mı ştır?






Fi zi ksel
Psi kol oji k
Sosyal, kült ürel
Ekono mi k

1. 3.

İşvereni n bu doğr ult uda bir yüksek yapı ya sahi p ol mak ist e mesi ni n nedenl eri
nel er ol abilir?
Çevr edeki di ğer işyerl eri
Fabri kal ar, at öl yel er
Konut al anl arı, çevre saki nl eri ni n gelir dur u mu
Tr afi k düzeni






:
:
:
:

1. 4.

İşvereni n, tasarı m ve yapı msüreci içi nde, düşünceleri nde deği ş me ol du mu?

1. 5.

Tasarı ma başl arken önceli kl eri ni z nel erdi ? İşvereni n bakı ş açısı sizi nasıl
et kil edi ? Yönl endiri ci anafi kir nasıl ol uşt u?

1. 6.

Ar sanı n kull anı mı, peyzajı n, trafi k akışı nı n düzenlen mesi, mekan kur gusu ve
yapı m sist e mi ni n, mal zeme ni n seçi mi konul arı nda kararlar nasıl alı ndı ?

1. 7.

İşvereni n ve/ veya si zi n bekl entileri ni z ne öl çüde gerçekl eşti ? Bi nanı zı başarılı
bul uyor musunuz? Hangi yönl eri ile?

2. Bu doğr ult uda yapıl an binal ar hakkı ndaki düşünceleri ni z nel erdir?


Ser maye sahi pl eri ni n gereksi ni ml eri ni karşıla ma yönünde ….



Şehri n var ol an karakt eristi k özelli kl eri ne, mekan kur gusuna, sil üeti ne, araç ve
yaya trafi ği ne, çevre bi naları nı n nit eli ği ne yaptı ğı kat kıl ar açısı ndan
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Kent ve ül ke ekono mi si ne, sosyal kült ürel yapı ya kat kıl arı düşünül düğünde

3. Özelli kl e Zi ncirli kuyu- Masl ak arası nda, yabancı mi marlı k ofisl eri ni n yapmı ş
ol dukl arı bi nal ar nasıl değerl endirilebilir? Si zce işverenl erce neden çoğu kere
yabancı mi marl ar ve yabancı usl upl ar yeğl en mekt edir?
4. Yüksek bi nal arı n öl çekl eri ve i nsan öl çeği arası ndaki karşıtlı k kent yaşa mı nı
ol u ms uz yönde et kil e mekt edir, bu sor un nasıl aşılabilir?
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EKC:
İ TÜ, FEN Bİ Lİ MLERİ ENSTİ TÜS Ü, Mİ MARLI K ANABİ Lİ M DALI
“İ STANBUL’ DA YENİ MEKANS AL OLUŞU MLAR” KONULU YÜKS EK
Lİ SANS ÇALI Ş MASI İÇİ N HAZI RLANAN GÖRÜŞ ME CETVELİ
Hazı rl ayan: Korhan Torcu

Tari h: 22 Aralı k 2003

1. GÖRÜŞ ÜLEN Kİ Şİ NİN Kİ MLİ K Bİ LGİ LERİ
1. 1.

Adı: Doğan Tekeli

1. 2.

Doğu m Yılı ve Yeri: 1929 yılı nda Ispart a’da doğdu.

1. 3.

Me zun ol duğu Üni versite/ler:
Üni versit esi)' nden mezun ol du

1. 4.

Doğan Tekeli, mezuni yeti nden sonra bir süre İz mi r Bel edi yesi proj e
bür osunda mi mar Rı za Aş kan' ı n yöneti mi nde çalıştı. 1954 yılı nda kur dukl arı
SI TE; Doğan Tekeli- Sami Si sa Mi marlı k koll ektif şirketi, bugün li mited
şirket ol arak mi marlı k çalış mal arı nı sür dür mekt edir.

1952 yılı nda İ TÜ (İst anbul

Tekni k

1. 5.
Daha önce yaptı ğı başlı ca bi nal ar:
Ofi s Bi nal arı
Met r ocit y, Katlı Konut, İş ve Ti caret Mer kezi Ko mpl eksi ( 2001), Masl ak' da Bür o
Bi nası ( 1999), Tür ki ye İş Bankası A. Ş. İst anbul Genel Müdürl ük Bi nası ( 1996),
Avr upa- Ameri ka Hol di ng İ dari Bi nası ( Show TV St üdyo ve Mer kezi) (1996), Hal k
Bankası Genel Müdürl ük Bi nası ( 1984), Gal at asaray Pa mukbank Bi nası ( 1967),
Güven Si gort a Şirketi İdare Bi nası (1971), Anavatan Partisi Genel Mer kezi (1986)
Hava Al anl arı
Ant al ya Havali manı Dı ş Hatl ar Ter mi nal Bi nası (1992)
Ot ell er
Emekli Sandı ğı Ankara Stad Ot eli (1969)
Al ı sveri ş Merkezl eri
İst anbul Manifat uracıl ar Çarşısı ( 1959) Met r ocit y, Katlı Konut, İş ve Ti caret Mer kezi
Ko mpl eksi ( 2001), Yapı ve Kr edi Bankası, Nişant aşı Apart man- Çarşı Tesi sl eri
(1972)
Konutl ar
Hi sart epe Evl eri Konut Sitesi (1986)
Fabri kal ar
Eczacı başı İlaç Fabri kası (1989), Lassa Lasti k Fabri kası (1975)
2. Beşi kt aş- Masl ak Doğrultusu üzeri nde yaptı ğı bi na(l ar) hangil eri di r?
Neyir Tekstil Fabri kası (1965), Apa Of set Basıme vi ( 1966), Zi ncirli kuyu’ da Ofi s
Bi nası ( 1976- 79), Avr upa- Ameri ka Hol di ng İ dari Bi nası ( Show TV St üdyo ve
Mer kezi) ( 1976). Met r ocit y Katlı Konut, İş ve Ti caret Mer kezi Ko mpl eksi ( 2003),
Masl ak' da Ofi s Bi nası (1999), Tür ki ye İş Bankası A. Ş. İst anbul Genel Müdürl ük
Bi nası (1996).
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EK C:
İ TÜ, FEN Bİ Lİ MLERİ ENSTİ TÜS Ü, Mİ MARLI K ANABİ Lİ M DALI
“ İSTANBUL’ DA YENİ MEKANS AL OLUŞ UMLAR” KONULU YÜKS EK
Lİ SANS ÇALI Ş MASI İÇİ N HAZI RLANAN GÖRÜŞ ME CETVELİ
Hazı rl ayan: Korhan Torcu

Tari h:

1. GÖRÜŞ ÜLEN Kİ Şİ Nİ N Kİ MLİ K Bİ LGİ LERİ
1. 1.

Adı: Yaşar Mar ul yalı

1. 2.

Doğu m Yılı ve Yeri: 1931 yılı nda Mersi n’ de doğdu.

1. 3.

Me zun ol duğu Üni versite/ler: 1953 yılı nda İ TÜ (İstanbul Tekni k
Üni versit esi)' nden mezun ol du

1. 4.

Daha önce çalıştı ğı iş yerleri ve kişiler: 1955 yılı nda Levent Aksüt ile birlikt e
UMO Mi marlı k Mühendi sli k ve Müşavirli k Li mit ed Şirketi ni kur du. UMO
Mi marlı k ofisi nde Levent Aksüt ile birli kt e çalış makt adır.

Daha önce yaptı ğı başlıca bi nal ar:
Anı tl ar
Du ml upı nar Zafer Anıtı, Kı brıs Özgürl ük Anıtı, Doğu Akdeni z Üni versitesi At at ür k
Anıtı
Ofi s Bi nal arı
Ca m Han, Dı şbank, Maya İs Mer kezi, 1. Levent Plaza, Milli Reasürans, Cem İş
Mer kezi, THY Genel Müdürl ük, Bakü Mer kez Bankası
Hast anel er
Özel İst anbul Cerrahi Hast anesi, Akdeni z Üni versitesi Or gan Nakli Hast anesi
Kongre Merkezl eri
Ca m Pira mit Ant al ya
Al ı sveri ş Merkezl eri
Mi gr os Mert er, Carrefour Hara mi dere, Mersi n, Real Iz mit, Bursa, Ki pa, İz mir, Metro
Adana, Bükreş Ti caret Mer kezi
Okull ar
El azı ğ Ka mpüsü, Koç Üni versitesi Yurt Bi nal arı, İ TÜ Ayazağa Ka mpüsü, Boğazi çi
Üni versit esi İdare ve Eği ti m Mer kezi
Ke ntsel Tasarı m
İz mi r Ali ağa Or gani ze Sanayi Böl gesi İ mar Pl anı
Konutl ar
İş Bankası Fener yol u ve Gayr ett epe Konutl arı
Çok Katlı Ot opark
Mi lli Reasürans Çok Kat lı Ot opar k Bi nası
2. Beşi kt aş- Masl ak Doğr ultusu üzeri nde yaptı ğı bi na(lar) hangil eri dir?
Ca m Han, Dı şbank, Maya İs Mer kezi, 1. Levent Plaza, Milli Reasürans, PTT Genel
Müdürl ük Bi nası, Milli Reasürans Çok Katlı Ot o mati k Ot opar k Bi nası
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EK C:
İ TÜ, FEN Bİ Lİ MLERİ ENSTİ TÜS Ü, Mİ MARLI K ANABİ Lİ M DALI
“ İSTANBUL’ DA YENİ MEKANS AL OLUŞ UMLAR” KONULU YÜKS EK
Lİ SANS ÇALI Ş MASI İÇİ N HAZI RLANAN GÖRÜŞ ME CETVELİ
Hazı rl ayan: Korhan Torcu

Tari h: Aralı k 2003

1. GÖRÜŞ ÜLEN Kİ Şİ Nİ N Kİ MLİ K Bİ LGİ LERİ
1. 1.

Adı: Levent Aksüt

1. 2.

Doğu m Yılı ve Yeri: 1930 yılı nda İst anbul' da doğdu.

1. 3.

Me zun ol duğu Üni versite/ler:
Üni versit esi)' nden mezun ol du

1. 4.

Daha önce çalıştı ğı i ş yerl eri ve ki şil er: 1955 yılı nda Yasar Mar ul yalı ile
birli kt e UMO Mi marlı k Mühendi sli k ve Müşavirli k Li mit ed Şir keti ni kurdu.
UMO Mi marlı k ofisi nde Yaşar Mar ul yalı ile birli kte çalış makt adır.

1953 yılı nda İ TÜ (İst anbul

Tekni k

Daha önce yaptı ğı başlıca bi nal ar:
Anı tl ar
Du ml upı nar Zafer Anıtı, Kı brıs Özgürl ük Anıtı, Doğu Akdeni z Üni versitesi At at ür k
Anıtı
Ofi s Bi nal arı
Ca m Han, Dı şbank, Ma ya İs Mer kezi, 1. Levent Pl aza, Milli Reasürans, Ce m İ ş
Mer kezi, THY Genel Müdürl ük, Bakü Mer kez Bankası
Hast anel er
Özel İst anbul Cerrahi Hast anesi, Akdeni z Üni versitesi Or gan Nakli Hast anesi
Kongre Merkezl eri
Ca m Pira mit Ant al ya
Al ı sveri ş Merkezl eri
Mi gr os Mert er, Carref our Hara mi dere, Mersi n, Real Iz mit, Bursa, Ki pa, İzmi r, Met r o
Adana, Bükreş Ti caret Mer kezi
Okull ar
El azı ğ Ka mpüsü, Koç Üni versitesi Yurt Bi nal arı, İ TÜ Ayazağa Ka mpüsü, Boğazi çi
Üni versit esi İdare ve Eği ti m Mer kezi
Ke ntsel Tasarı m
İz mi r Ali ağa Or gani ze Sanayi Böl gesi İ mar Pl anı
Konutl ar
İş Bankası Fener yol u ve Gayr ett epe Konutl arı
Çok Katlı Ot opark
Mi lli Reasürans Çok Kat lı Ot opar k Bi nası
2. Beşi kt aş- Masl ak Doğr ultusu üzeri nde yaptı ğı bi na(lar) hangil eri dir?
Ca m Han, Dı şbank, Ma ya İs Mer kezi, 1. Levent Pl aza, Milli Reasürans,PTT Genel
Müdürl ük Bi nası, Milli Reasürans Çok Katlı Ot o mati k Ot opar k Bi nası
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EKC:
İ TÜ, FEN Bİ Lİ MLERİ ENSTİ TÜS Ü, Mİ MARLI K ANABİ Lİ M DALI
“ İ STANBUL’ DA YENİ MEKANS AL OLUŞUMLAR” KONULU YÜKS EK
Lİ SANS ÇALI Ş MASI İÇİ N HAZI RLANAN GÖRÜŞ ME CETVELİ
Hazı rl ayan: Korhan Torcu

Tari h: 22 Aralı k 2003

1. GÖRÜŞ ÜLEN Kİ Şİ NİN Kİ MLİ K Bİ LGİ LERİ
1. 1.

Adı: Hal uk Tü may

1. 2.

Doğu m Yılı ve Yeri:-

1. 3.

Me z un ol duğu Üni versite/ler: 1973 yılı nda Vi yana Tekni k Üni versitesi
Mi marlı k Fakült esi’nden mezun ol du.

1. 4.

Me zuni yeti nden sonra Sedat Hakkı El de m, Ut arit İzgi, Abdurrah man Ha ncı
Mi mari bür ol arı nda çalışan F. Hal uk Tü may 1976 senesi nde Sezai Tür keş –
Feyzi Akkaya gr ubu şirketl eri nden Te mel mühendi sli k A. Ş.’de pr oj e mi marı
ol arak görev yap mı ştır. 1980 yılı nda Kor ay Şir keti’nde çal ş maya başl ayan F.
Hal uk Tü may 1980–1983 yıll arı arası nda Kor ay İ nşaat t arafı ndan
gerçekl eştirilen Mekke İnt erconti nent al Hot el i nşaatı nda pr oj e koor di nasyon
işl eri ni yür üt müşt ür.

1. 5.

Daha önce yaptı ğı başlıca bi nal ar:
Yur da döndükt en sonra sırası il e Zi ver bey Beyaz Köşk Sit esi, Rüya Han,
Yapı Kredi Pl aza, Sabancı Cent er proj el eri ni gerçekl eştir mi ştir.
Kor ay İ nşaat ve Pr oj e Yöneti m A. Ş. pr oj e gr ubu müdür ü ol arak gör ev yapan
F. Hal uk Tü may, Yapı Kr edi Pl aza D- Bl ok, Es bank- Sı nai Yatırı m Genel
Müdürl üğü, De mi r bank Genel Müdürl üğü pr oj el eri ni hazırl a makt adır.

1. 6.

Beşi kt aş- Masl ak Doğrultusu üzeri nde yaptı ğı bi na(l ar) hangil eri di r?
Yapı Kr edi Pl aza, Yapı Kr edi Pl aza D Bl ok, Sabancı Cent er, De mi r bank
Genel Müdürl ük Bi nası (HSBC Bi nası).
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EK B:
İ TÜ, FEN Bİ Lİ MLERİ ENSTİ TÜS Ü, Mİ MARLI K ANABİ Lİ M DALI
“İ STANBUL’ DA YENİ MEKANS AL OLUŞU MLAR: BEŞİ KTAŞ- MAS LAK
EKSENİ ” KONULU YÜKS EK Lİ SANS ÇALI Ş MASI İ Çİ N HAZI RLANAN
GÖRÜŞ ME NOTLARI :
Hazı rl ayan: Kor han Torcu

Tari h: 18- 11- 2003, saat: 12. 00

Gör üş ül en Ki şi: Mi mar Doğan Tekeli
Kor han Torcu: Yaptı ğını z bi na(l ar) i çi n başl angı çt a i şveren ne t ür bir t eklif il e
gel di. İşveren söz konusu esasl arı belirtirken gereksi ni ml eri ni nasıl açı kla mı ştır? İş
Bankası Bi nası’nı örnekleyerek açı kl ar mı sı nı z?
Doğan Te keli: Tür ki ye Şi şe ve Ca m Fabri kaları Genel Müdürl üğü, Dör düncü
Levent’t e yer al an İ ki nci Boğaz köpr üsü girişinde ki arsası nda Genel Müdürl ük
Bi nası ve gelir getirici bir i ş mer kezi ni n pr ojel eri ni yaptır mak üzere bi r pr oj e
yarış ması açtı. Pr oj e bir kul ede Şi şe Ca m Fabri kal arı Genel

Müdürl üğü ve

iştirakl eri ni, di ğer kul ede i se kiralı k ya da satılık bür ol arı alt katl arı geni ş bir alış
veriş mer kezi ni i çeri yor du. İş Bankası nı n arsası başl angı çt a çok daha büyükt ü. Fati h
Sult an Meh met Köpr üsü bağl antı yoll arı nı n arsanın büyük bir böl ü münü i sti ml ak etti.
Ar sa i sti ml ak edili nce buraya ait i mar hakl arı da kal an arsaya veril mi ş dol ayı sı yl a
yoğunl uk çok art mı ştı. Ol anakl arı kı sıtlı ol an arsada yoğun pr ogra mı n i hti yaçl arı na
cevap verebil mek i çi n yüksel mek zor unda kal dı k ve pr oj eyi, kol ay kavranı r bir şe ma
içi nde çöz meye çalıştı k. Tür k yüksek yapı sı hatt a Sel çukl ul ar’dan esi nl enerek
bi çi msel özelli kl er aradı k. Tür k motifl eri t aşı yan bir bi na yap mak yarı ş mayı
kazan ma mı zda et ken ol du. Bi nanı n büt ünüyl e ca m ol ması nı n il k mal sahi bi Şi şeCa m’ı n i st eği ol du. Ze mi n üst ünde yer al an i ki katlı t abl anı n yoll ardan ve çevr eden
al gıl anacağı i çi n t aş kapl a ma ve kapl a manı n getireceği doku ve öl çülerl e i nsan
öl çeği ni n yakal a mayı a maçl adı k. İş Bankası Genel Müdürl üğü arsayı Şi şe-Ca m’ dan
satı n al arak pr oj eni n yeni sahi bi ol du. 1988 yılı ndan 1993 senesi ne kadar bekl eyen
pr oj e yeni den günde me gel di ve deği şen i mar kurall arı ve kull anı cı i stekl eri göz
önünde bul undur ul arak yeni bir proj e ist endi.
Tasarı msür eci 6. 5 yıl sürdü, süreci n uza ması ndan dol ayı mi mari ofisi mi z zarar etti
ve uygul a ma pr oj el eri ni üç ay gi bi kı sa bir sürede i st enmesi üzeri ne i şi bıraktı k.
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Uygul a ma pr oj el eri ABD’li bir fir ma ol an Swanke Hayden Connel’e veril di ve
uygul a ma süreci bir buçuk yıl sür dü.
Kor han Torcu:

Özel li kl e Zi ncirli kuyu- Maslak arası nda,

yabancı

mi marlı k

ofisl eri ni n yap mı ş ol dukl arı bi nal ar nasıl değerl endirilebilir? Si zce i şverenl erce
neden çoğu kere yabancı mi marl ar ve yabancı usl upl ar yeğl en mekt edir?
Doğan Te keli: Cu mhuriyet’i n il k yıll arı nda Tür ki ye’ ye yabancı mi marl ar getiril mi ş
ve ci ddi i şl er yap mı şlar. Son 15 yıl a geli nceye kadar Tür ki ye’ de mi marlı k
uygul a ması t a ma men Türk mi marl arı t arafı ndan yapılı yor du 1960’t an 1985’e kadar
Tür k mi marl arı kendi pazarl arı nı kor uyorl ardı. 1980 sonrası döne mde l i berall eş me
ile pazar, yabancıl ara açıl dı. Ser maye, yabancı mi mar a özendiril di. İşverende bir
kalite, bel ki bir far klılı k bekl entisi var. Ama i şveren yabancı mi mar a ödeye mi yor.
Yabancı mi marl arı n eserl eri genelli kl e avan pr oj e bazı nda kalı yor. Çok nadir
uygul a ma al anı na geçebili yor. İl gi nç bir geliş me bu. Ben aslı nda düşünüyor u m da,
mi marlı k al anı nı n yabancıl ara t a ma men kapatıl ması nı da doğr u bul muyoru m. Şi mdi
mi marlı k bu dı ş pazara kapalı, kendi i çi nde r ekabet bir nevi rekabet ol madı ğı za man
gerçekt en biraz kı sırl aştı Tür ki ye’ de. Büyük ust aları n ör nek ol acak eserl er ver mesi,
Tür ki ye’ deki mi marl arl a i şbirli ği yap ması bence çok ol u ml u bir adı m ol urdu. 6150
sayılı Mi marlı k Mühendisli k Kanunu muz yabancı mi marl arı n i ş yap ması nı uygun
gör müyor yabancı bir mi marlı k ofisi ni n Tür ki ye’de i ş yapabil mesi i çi n odaya kayıtlı
ol ması l azı m. Odaya kaydol mal arı ancak Tür ki ye’de ol mayan bir uz manlık al anı nda
yapı yaptı kl arı za man mü mkün ol uyor. Ama bu ol anak hal en kanuni ol ma makl a
beraber yabancı bir mi mar pr oj eyi yapı yor Tür k mi marl ar i mzalı yor. Ör neği n avan
pr oj esi ni yaptı ğı mı z İş Bankası Genel Müdürl ük Bi nası’nı n, uygul a ma pr oj el eri ni
yapan Swanke Hayden hazırl adı ğı pr oj el eri, İş Bankası’nı n mi marl arı na i mzal at arak
iş yapabili yor. Sonrası nda da İş Bankası Genel Müdür ü en müt hi ş Ameri kan
Mi marı’na pr oj e yaptırdık di ye övünebili yor.
Kor han Torcu: Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’nde ka musal al an kull anı mı ile il gili ol arak
ne düşünüyorsunuz? Yüksek bi nal arı n öl çekl eri ve i nsan öl çeği arası ndaki karşıtlı k
kent yaşa mı nı ol ums uz yönde et kil e mekt edir, bu sor un nasıl aşılabilir?
Doğan Te keli: İş kenti n i mar pl anı na geli p dayanı yor. İ mar pl anı nda Mİ A konut ve
sanayi al anl arı gi bi bir işl evl endir me ol ma mı ş sadece bir kat sayı veril miş ve i mar
dur u mu ol arak arsa yüzöl çü münün bir katı veril mi ş. Bu i mar dur umu i çi nde
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yüksel mek i sti yorsanı z nasıl yüksel eceği ni z arsanı n neresi nde yüksel eceği ni z, bir
kent sel t asarı m di si pli ni i çi nde el e alı nma mı ş o yüzden her kes i st edi ğini yapı yor.
Büyük bir di si pli nsi zli k var. Mesel a İş Bankası bi nal arı etrafı yoll arl a ve trafi kl e
çevril mi ş adet a bir ada i çi nde yüzen bir yapı gi bi dur uyor. İ nsan ilişkisi yok başka
bi nal arl a ilişkisi yok, ama Ne w- yor k’t a da yüksek yapıl ar var yol kenarı nda yaya
al anl arı nı n kenarı nda bu kadar rahat sı z edi ci ol muyorl ar.
Kor han Torcu: Zi ncirlikuyu’ da başl ayan gelişimi n Masl ak’a kadar uzanabil eceği ni
tahmi n edebili yor muydunuz?
Doğan Tekeli: Bi z t ah mi n et mi yor duk a ma bi zi m o aks üzeri nde yapıl mı ş bir kaç bi na
var sanayi yapı sı t ekstil bi nası Neyir bi nası ( Eki ncil er bi nası). Bununl a beraber bir
mat baa var Apa. Sonradan kat il ave edil di. Bir anl a mda burası sanayi i di. Met r oci y
bi nası nda da Phili ps’i n fabri kası var dı. Neyir’i yaptı ğı mı z za man Neyir uzak gör üşl ü
Musevi bir t ücar burası “ bankal ar caddesi ol acak beyl er gör eceksi ni z ” derdi.
Kor han Torcu: İşvereni n bu Eksen’ de bir yüksek yapı ya sahi p ol mak i st e mesi ni n
nedenl eri nel er ol abilir?
Doğan Te keli: Bel ki ul aşı m kol aylı ğı köpr ül er den zi yade mer kezi n hafifçe dı şı nda
ni sbet en ucuz arsa ve ul aşı mı kol ay Sir keci’de Emi nönü’ nde arsa yok mül ki yet
yapıl arı parçalı yani ekono mi k ve sosyal koşullar bu böl geyi Mİ A böl gesi ol arak
geliştirdi. Ser maye yapı sı deği şti. Bu gi bi büyük yapıl arı yapacak kapit al yokt u
Tür ki ye’ de bi z 1959 senesi nde manifat uracılar çarşısı nı kazandı ğımı z za man
Tür ki ye’ de en büyük yapı oydu 160. 000. metrekareydi. Bugün İş Bankası bi nası
250. 000 m2, Met r ocit y bi nası 210. 0000 m² dir. Manifat uracıl ar Çarşısı’nı 1100 ort ak
para koyarak yaptılar. yedi yıl sür dü. O za man yapılan en ucuz bi naydı.
Kor han Torcu: Masl ak’ta yüksek bi nal ar hakkı nda ne düşünüyorsunuz?
Doğan Te keli: O böl gede ki yapıl ar büyük şehir bel edi yesi ne bağlı değil. Küçük
bahçe i si mli bir bel edi ye ye bağlı İ mar pl anı di si pli ni hi ç yokt u or da. Yoğunl ukl ar da
fazl adır. Büyükdere caddesi nde de kent sel me kan yok a ma hi ç değilse bi r aksı n
me vcudi yeti var.
Kor han Torcu: Yüksek bi nal arı n öl çekl eri ve i nsan öl çeği arası ndaki karşıtlı k kent
yaşa mı nı ol ums uz yönde et kil e mekt edir, bu sor un nasıl aşılabilir?
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Doğan Te keli: Üst yaya pl atfor mu il e t aşıt yol unun üst ünde bir yaya ağı
ol uşt ur ul abilir. Bu pl atfor m yapıl arı birbiri ne yaya ol arak bağl a mak suretiyl e kent sel
büt ünl eş me sağl ayabilir. O za man İş Bankası’ndan çı kan Met r ocit y’e veye başka bir
bi naya gi debilir. Eksen’ de kent sel büt ünl eş me sağlanabilir.
Kor han Torcu: Böyl e bir ol uşu m nasıl gerçekl eşebilir?
Doğan Te keli: Kenti n i mar pl anı ve gel eceği ne ait düşüncel er çok kapalı çevr el er de
gelişi yor. Bunl arı n de mokrati k ül kel er de katılı ml a geliş mesi uygun ol ur. Bur aya t ü m
düşünürl eri n katılı p fi kir s öyl e mesi uygun ol ur. Yal nı z mi mar değil. İ htiyaçl ar baskı
yaptı kça yada ort aya fi kirler atıl dı kça bu fi kirl er i nsanı n zi hni ne yerl eşi yor. Ondan
sonra birisi i kti dara gelirse uygul uyor. Şöyl e bir ör nek verilirse Hali ç’i n
te mi zl en mesi 40 yıl dır İst anbul’un günde mi nde bu defal arca söyl endi. Söyl enenl er
Dal an’ı n zi hni de yer etmi ş. Dal an bel edi ye başkanı ol unca kendi fi kri ymi ş gi bi
söyl eyi p Hali ci t e mi zl edi. Ör nek ver di ği m gi bi kent i hti yaçl arı ka mu vi cdanı nda yer
ederse uygul anabilir. İst anbul i mar bakı mı ndan tıkanır hal e geli yor. İ mar pl anl arı nı n
da uygul a ma i mkanı yok artı k bu pl anl arı n uygul ana mayacağı da ort aya çı ktı on
mi l yonl uk bir şehri cet vell e masa başı nda pl anl ama k gi bi bir düşünce yok. Eyl e m
pl anl arı ul aşı m pl anl arı gi bi far klı kavra ml ar var a ma kent tı kandı ğı za man bi r
icraat çı çı kı p bir t akı m hareketl er yapı yor. Lütfi Kı r dar i marı yl a nefes aldı İst anbul,
sonra yeni den tı kandı Menderes gel di sonra Dal an gel di sahil yoll arı açtı.
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EK B:

İ TÜ, FEN Bİ Lİ MLERİ ENSTİ TÜS Ü, Mİ MARLI K ANABİ Lİ M DALI

“İ STANBUL’ DA YENİ MEKANS AL OLUŞU MLAR: BEŞİ KTAŞ- MAS LAK
EKSENİ ” KONULU YÜKS EK Lİ SANS ÇALI Ş MASI İ Çİ N HAZI RLANAN
GÖRÜŞ ME NOTLARI :

Hazı rl ayan: Kor han Torcu

Tari h: 17- 10- 2003, saat: 12. 00

Gör üş ül en Ki şi: Yaşar Mar ul yalı
Kor han Torcu: Yaptı ğını z bi na(l ar) i çi n başl angı çt a i şveren ne t ür bir t eklif il e
gel di. İşveren söz konusu esasl arı belirtirken gereksi ni ml eri ni nasıl açıkl a mı ştır?
Ca m Han, Dı şbank, Ptt, Levent Pl aza ve Milli Reasürans bi nal arı nı ör nekl eyerek
açı kl ar mı sı nı z?
Yaş ar Marul yalı: Şi mdi bi zi m Zi ncirli kuyu Bal mu mcu ekseni nde yaptığı mı z il k
bi na ve en öne mli bi na Ca mhan’ dır, Ca mhan İş Bankası Emekli Vakfı na ait. Mal
sahi bi odur. Bi r t avsi yeyl e bi zi bul muşl ar, bi ze gel dil er, onl arı n bir i nşaat bür osu
var dı ve bi zden or aya bi r t eklif ver me mi zi i st ediler o za manki i mar kuralları na gör e
bir mi mari pr oj e ol uşt urduk, bu bi nada daha çok r asyonel fi kirl erl e hareket edi p bir
de mi mari de yenili k getirme k i st edi k. Ar adan kı sa bi r süre geçti kt en sonra bu i şi bi ze
verecekl eri ni söyl edil er.
Kor han Torcu: Mal zeme ve yapı m si st e mi ne ilişki n ol arak nasıl bi r deği şi m
yaşandı ?
Yaş ar Mar ul yalı: 1980’e kadar ya da 1980’ den biraz daha önce 1975’ e kadar
yaptı ğı mı z pr oj el er de geleneksel mal ze mel er kullanı yor duk ve t eknol ojil eri o za man
he m Tür ki ye t anı mı yordu he m de bi zi m daha zi yade müşt eri mi z Bayı ndırlı k
Bakanlı ğı’ydı,

Bayı ndırlı k Bakanlı ğı

da geleneksel

mal ze me kullanıl ması nı

öneri yor du, çünkü fi yatları n art ması onl arı da kor kut uyor du. Bi z o za mana kadar
teras çatılı bi nal ar yapa madı k çünkü bi zi m Tür ki ye’ de i zol asyon yeteri kadar
yapıl a mı yor ve o za manl ar Bayı ndırlı k Bakanlığı mi marl ara gel eneksel mal ze me
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kull anıl ması konusunda baskı yapı yor du. Ama 1975’li yıllarda Tür ki ye dı şa açıl maya
başl adı, birt akı m müt eahhit fir mal ar dı ş ül kel ere gi di yorl ardı. Dol ayı sı yl a bazı
teknol ojiler yavaş yavaş Tür ki ye’ ye gel meye başladı. Mesel a kul e vi nçl er i nşaatl ar da
o za manl ar da gör ün meye başl adı. İl k yenili kl er özel sekt ör de ol du ve bu ar ada
Tür ki ye’ de özel sekt ör güçl en meye başl adı yani özel sekt ör birt akı m yatırı ml ara
gir meye başl adı. Dol ayısı yl a 1970- 80 arası t eknol oji bir mi kt ar gir di a ma t a m
sayıl maz, esas t eknol ojini n gir mesi 1980’ den iti baren ol muşt ur. Ör neği n bi z il k
yaptı ğı mı z Ca mhan Bi nası’nda cephel er de daha yeni mal ze mel er kull anma ya özen
göst erdi k. Hatt a o za man bi z dı şar dan ca m getireli m di ye epey uğraştı k fakat kabul
ettire medi k. Refl ektif ca ml ar çı kmı ştı o za man ı sı ca ml ar yeni yeni çı kı yor du o
za manl ar. Ne yazı k ki bi z l a mi ne ca m kull an mak dur u munda kal dı k. Dı şardan fil m
getiril di. Şi şeca mt arafı ndan l a mi ne ca ml ar üretildi. Or ada şöyl edir dı ş t abaka 6 şar
biri mli k i ki ca m ar ası nda fil m, i ç t abaka 5 mi limet reli k t ek ca mdı r ve biz o sayede
akusti ği de çözdük, o cephede büyük bir gür ült ü var dı.
Kor han Torcu: Levent böl gesi ne doğr u gelişi mnasıl ol du?
Yaş ar Mar ul yalı: İl k yapıl an bi na Kar ayoll arı nı n bir bi nası ol du. O or ada bir
başl angı ç ol du. Ondan sonra bi z Ca mhan’ı yaptı k. O bi nada bi z bet onar meni n ver di ği
i mkanl arl a en geni ş açı klı ğı nasıl geçeri z, esnek böl meyi nasıl sağları z di ye
düşündük. Bunun üzeri ne ner vürl ü döşe me ve arada yt ong bl okl ar ol an düz t abanlı
bir döşe me yaptı k 8, 5x8, 5 aksl arı geçti k. Bür o irtifal arı da Bel edi ye’ ni n zorl a mal arı
yüzünden 2, 70 e i ndi k ve bi z orada kli mayı da ent erasan bir çözü m önerdi k il k def a
fan-coil sist e ml eri ni kul landı k, kori dor kenarl arı nı t avanı nı düşürerek pi s havayı
oradan e mdi k, cepheden çı kar dı ğı mı z kanallarl a egsoz edil en hava kadar
şartl andırıl mı ş havayı i çeri ye basarak böyl e bir si st e mde as ma t avan yap madan bi r
çözü m öner di k.
Ondan sonra Dı şbank yaptı k. O da gi ydir me cephedir. Or ada da şöyl e bir şey yaptı k
bi z, o da yüksek bir bl oktu ve çekirdeği t a m ort aya al arak st abilite sağl adı k. O za man
İst anbul’un 2. derece depre m böl gesi ol duğu i çi n st abiliteyi sağl a mak ve bet onar me
kesitleri ni daha ufak yapabil mek i çi n kare f or ml u kitl el eri n ort ası na çekirdek yaparak
bi nal arı n st abilitesi ni sağla mı ş ol duk.
Ca mhan’ da cephede kut ul ar yaptı k, bacal ar bi r nevi. Büt ün kabl ol arı or al ar dan
geçirdi k. Levent Pl aza’nı n yeri Yapı Kr edi’nindi. Or ada yapıl an f onksi yonl ar
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şunl ardı; bür ol ar var dı, ort adaki bl ok apart ot el şekli ndeydi. O da sonradan bür oya
dönüşt ür ül dü. Bür ol ar müt eahhiti n, çarşılar ve di ğer kı sı ml ar Yapı Kr edi’ni n,
müt eahhit bür o kı sı ml arı nı n sat arak kendi i şi ni yür ütt ü. Sonradan ar ka kı sı mdaki
çarşılar kült ür mer kezi olarak deği ştiril di. Fakat, Yapı Kr edi bunl arı sat ama dı. Ar ka
kı sı mda yer al an konferans sal onu ve kült ür mer kezi ni de bitire medi. Ot opar kl ar da
i kisi arası nda payl aşıl mı ştı. Yani bi nanı n dı ş kabuğu bitiril di, i nce i şl er büyük öl çüde
yapıl madı ancak son aşama da metr o yapıl dı kt an sonra Yapı Kr edi kendi ne ait ol an
çarşı kıs mı ve kült ür merkezi ni yap maya karar verdi.
Kor han Torcu: Tasarı ma başl arken önceli kl eri niz nel er di ? İşvereni n bakı ş açı sı si zi
nasıl et kil edi ?
Yaş ar Mar ul yalı: Tabi burada en öne mli konu i şvereni n i st ekl eri dir. Bi z i şvereni n
ist ekl eri ne %100 ul aş maya çalıştı k ancak t ü m bunl arı yapar ken yaptı ğı mı z bi nal arı n
mi mari bir güzelli k içi nde ol ması içi n bir uğraş verdi k.
Kor han Torcu: Bu doğr ult uda yapıl an yüksek bi nal ar hakkı ndaki düşüncel eri ni z
nel er dir?
Yaş ar

Mar ul yalı: Asl ı nda pozitif düşünüyoru m, a ma yüksek yapı laş manı n

ol abil mesi i çi n bazı alt yapı hi z metl eri ni n de getiril miş ol ması gerek. Mesela bu bazı
geliş mi ş Avr upa ül kel erinde denendi. Ör neği n Fransı zl ar La- defens’ı kur du a ma Ladefens’ı kurar ken bu böl gesi ndeki yüksek yapıları yap madan önce oraya nasıl
ul aşıl acak, metro hatl arı nasıl gi der veya ekspres metr o si st e ml eri nasıl ol ur büt ün
bunl ar et üt edil di. Bi naları n i nşaatı ndan önce bunl ar bitiril di. Şi mdi bi zde t ersi ne
ol uyor bu Beşi kt aş- Maslak aksı İst anbul’un en geliş mi ş, en moder n aksı. Bur ada bir
alt yapı hi z metl eri yapılma dan yüksek yapıl ara müsade edil di. Bu da şu sı kı ntıları
doğur uyor i şt e burada kanali zasyon si st e ml eri ni n çalış ması yahut enerji ni n
getiril mesi, bil hassa enerji ni n getiril mesi ne yöneli k büyük sı kı ntılar var. Tr afi k
pr obl e mi var, ot opar k probl e mi var. Yani alt yapını n ol uşt ur ul ma ması ve bence t abi
ondan da önce bu caddeni n bir şehircili k et üdünün de yapıl ması l azı m. Ar sal arı n
ol uşt ur duğu t esadüfi kul el erl e kent dokusunun ol uş ması hoş bir şey değil. Şunl ar
yapıl abilirdi. Ör neği n burada bir şehircili k çalış ması yapıl abilirdi ve arsa sahi pl eri ne
birl eşi n, beraber şöyl e bir kitl e yapı n denebilirdi. Tabi bunl arı n hi çbiri yapıl madı.
Onun i çi nde bu i nceci k, daracı k, uzun parsell er ortaya çı ktı.
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Kor han Torcu:

Özel li kl e Zi ncirli kuyu- Maslak arası nda,

yabancı

mi marlı k

ofisl eri ni n yap mı ş ol dukl arı bi nal ar nasıl değerl endirilebilir? Si zce i şverenl erce
neden çoğu kere yabancı mi marl ar ve yabancı üsl upl ar yeğl en mekt edir?
Yaş ar Marul yalı: Ben yabancı mi marl ara i ş veril mesi ni doğr u bul uyoru m. Çünkü
bu sayede Tür ki ye’ de mi mari gelişecektir, yani serbest mi marlı k ort a mı nda dünya il e
büt ünl eşerek Tür k mi marlı ğı nı n gelişi mi ni n sağlan ması nı doğr u bul uyoru m. Yal nı z
tabi ki, özelli kl e yarış malarda, direk yabancı mi marı seç mek yeri ne Tür ki ye’ de de
bazı mi marl arl a yabancı mi marl ar arası nda yarış ma yapıl arak bu müelifl eri n
seçil mesi ni doğr u bul uyorum. Bi r de ill ede dı şarı ya gi di yi m, Ameri kalı mi mari ofi se
yaptırayı m gi bi bir mant ı k da pek doğr u değil. Bi ze de şans t anı nması l azı m. Ben
Tür k mi marlı ğı nı n bu sayede gelişeceği ni düşünüyor u m.
Bel ki yabancı mi marlı k ofisl eri ne pr oj e yaptırma i st eği şundan da kaynakl anı yor
ol abilir. Bu kadar ko mpl eks bi nal arı yapacak tecrübeli Tür k mi marl arı da yok
denecek kadar az. Tür kiye’ de ort aya çı kan yeni zengi nl er za manl a Dünyayı gezi p
gör dükçe değerli bi nal ara öne m ver meye başlı yorlar. İ yi bir mi mar eli nden çı kan bir
yapı nı n yeri kadar, mi marı n getirdi ği fi kirl erl e onun değeri ni n arttı ğı nı n da f ar kı na
var dıl ar.
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EK B:

İ TÜ, FEN Bİ Lİ MLERİ ENSTİ TÜS Ü, Mİ MARLI K ANABİ Lİ M DALI

“İ STANBUL’ DA YENİ MEKANS AL OLUŞU MLAR: BEŞİ KTAŞ- MAS LAK
EKSENİ ” KONULU YÜKS EK Lİ SANS ÇALI Ş MASI İ Çİ N HAZI RLANAN
GÖRÜŞ ME NOTLARI :

Hazı rl ayan: Kor han Torcu

Tari h: 10- 10- 2003, saat: 13. 30

Gör üş ül en Ki şi: Levent Aks üt
Kor han Torcu: Yaptı ğını z bi na(l ar) i çi n başl angı çt a i şveren ne t ür bir t eklif il e
gel di. İşveren söz konusu esasl arı belirtirken gereksi ni ml eri ni nasıl açıkl a mı ştır?
Ca m Han, Dı şbank, Ptt, Levent Pl aza ve Milli Reasürans bi nal arı nı ör nekl eyerek
açı kl ar mı sı nı z?
Levent Aks üt: Evvel a Ca mhan yapıl dı, Ca mhan yapıl dı ğı za man Tür ki yeni n en
moder n bi nal arı ndan biri ydi. Onun hi kayesi de ş öyl e, İş Bankası e mekli sandı ğı
onl arı n arazisi ydi bi z den bir pr oj e i st edi pr oj eyi yaptı k beğendil er. Batı ya bakan bi r
cephesi var dır fakat bu l a mi neyl e yarı refl ektif bir ca m el de etti ği mi z i çi n batı
cephesi ol ması na rağ men zararı ol madı. Bu bi na i çi n çok büyük bir t esisat mer kezi
kur ul du bodr u mda. Ekono mi k bi na ol du. İşveren bi nayı t asarl arken bi z bu bi nayı t ek
tek odal ar şekli nde kiraya vereceği z buna uygun bir t asarı mi sti yor uz dedi, bi z de
dedi k ki si zi n böyl e mer kez bir bi naya i htiyacı nı z var, böyl e t ek t ek kiraya
ver meyeceksi ni z ol duğu gi bi kull anacaksı nı z. Yok dedil er bi z t ek t ek ki raya
vereceği z a ma sonunda bi zi m dedi ği mi z ol du oda yet medi ol duğu gi bi kull andıl ar.
Bi nanı n birt akı m t esisl eri var dı, ot opar k gi bi sonrası nda onl arı dahi bi na ol arak
kull andıl ar.
Ondan sonra bi z Dı şbank’ı yaptı k, Dı şbank t a bunu mer kez bi nası yap mı yoruz bi zi m
mer kez bi na mı z var, bi z bunu kiraya vereceği z dedil er. Ama bitti ği za man onl ara da
kafi gel medi bi na, onu da mer kez bi nası yaptılar.
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Sonra onun ar kası nda Ptt bi nası var. Ca mhan’ dan sonra Ptt bi zden bir pr oj e i st edi, Ptt
ye bu pr oj eyi yaptı k ve son derece sert böyl e çak mak t aşı ol an bir böl geye yaptı k,
İst anbul’daki büt ün bi nal ar yı kılır o bi na yı kılmaz. Öyl e bir t e mel var o bi nada
çak mak t aşı ndan. Ne bi nası i sti yorsunuz dedi k, vall a dedil er bu bi nayı bi z bür o
bi nası ol arak da kull anabiliriz. Bel ki ot el yaparı z, bel ki hast ane yaparı z, bel ki bi zi m
Ptt i çi n kull anırı z. Ben dedi m ki o za man ben size öyl e bir bi na yapayı m ki si zi n
büt ün i hti yaçl arı nı zı karşılası n. Şi mdi o bi nanı n etrafı nda bir sür ü bacal ar var dır. Bu
bacal arı bu bi nayı il eri de daha deği şi k şekil de kull andı kl arı za man kullanacakl arı
tesisat bacal arı ol arak ayarl a mı ştı k. Ondan sonra ve gerçekt en o t esisat bacal arı nı n i çi
şi mdi tı klı m tı klı m dol udur. Sonra onu Ptt bi nası ol arak kull andıl ar. Sonrası nda da
Levent Pl aza, Milli Reasürans ve Milli Reasürans Ot opar k Bi nal arı nı yaptık
Kor han Torcu: Beşi kt aş- Masl ak Ekseni’nde yer al an yüksek bi nal ar hakkı nda ne
düşünüyorsunuz?
Levent Aks üt: Yüksek yapıl aş manı n hi kayesi ne geli nce yüksek yapıl aşma bel edi ye
ile ol an münasebetl erden dol ayı ol uyor. Mesel a bi zi m Levent Pl aza bi nası al çaktır da
yanı ndaki Met r ocit y bi nası onun 2, 5 mi sli yüksekli ği ndedir. Bu t abi Bel edi yeni n
ver di ği i mar dur u mundan dol ayı ol uyor. Levent Pl aza 300 metre uzunl uğunda, 16
met re geni şli ği nde bir bi na. Neden böyl e? İ mar kanunda 42. maddede di yor ki
ko mş ul arı na sen şu arsayı al i ki ni z al mazsanı z biri ni z alı n si z al a mazsanı z ben
al acağı m di yor fakat neticede kudreti ol madı ğı içi n al a mı yor. Öyl e ol unca her kes
kendi arsası nda bi na yapı yor Levent Pl aza arsası da bu şekil de pl anl an mak zor unda
kal dı.
Şi mdi bir kere i mar pl anı nı n doğr u yapıl ması l azı m bur adaki ot opar kl arı n çok i yi
düşünül müş ol ması l azım. Tabi burada arsal ar yüksek bi nal arı kal dır maya kifayetli
değil bence. Bunl ar son derece sı kışı k yapıl mı ş bi nal ardır. Mesel a Levent Pl aza’ nı n
altı nda kat kat ot opar kl ar yaptı k. Met r oyl a bağl antılar yaptı k a ma onl ar da kafi değil.
Yeni yapıl an bi nal arı n da dur u mu böyl e. Bunl ar bence arazi kull anı mı nda yüksek
bi nal ara kafi derecede yer ayrıl ma ması, sı kışı k şekil de pl anl an ması yüzünden trafi ği
çı kmaz hal e getiren bi nalar dır.
Kor han Torcu: İşverenin, t asarı m ve yapı m s üreci i çi nde, düşüncel eri nde deği ş me
ol du mu?
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Levent Aks üt: Mesel a Dı şbank Bi nası’nda , Camhan Bi nası n’ da evvel a kiral ayalı m
di ye düşünül dü f akat sonrası nda kendil eri mer kez bi nası ol arak kull an maya
başl adıl ar. Levent Pl aza’da da biri nci kı sı m bür o bi nası ydı, onun ar kası nda yer al an
kı sı mapart ot el di. Fakat apart ot eli, bür o daha karlı ol duğu i çi n deği ştirdil er, onu da
bür o yaptılar.
Kor han Torcu: Kent ve ül ke ekono mi si ne, s osyal kült ürel yapı ya kat kıl arı
düşünül düğünde bu doğrult uda yapıl an bi nal ar hakkı ndaki düşüncel eri ni z nel er dir?
Levent Aks üt: Vall a şimdi Lübnan t ahri p edil diği za man büt ün Dünyaya i ş yapan i ş
mer kezl eri Lübnan’ daydı. Bunl arı Tür ki ye’ ye getir mek var dı, o sırada bunl ar çok
faydalı ol abilirdi a ma o yapıl madı ve onl arı n hepsi Yunani st an’a kaçtı, t ren kaçtı
yani. İş mer kezl eri buraya gel ebilirdi ve Tür ki ye bu bakı mdan çok zengi n ol abilirdi
ve mer kez İst anbul ol ur du.
Kor han Torcu:

Özel li kl e Zi ncirli kuyu- Maslak arası nda,

yabancı

mi marlı k

ofisl eri ni n yap mı ş ol dukl arı bi nal ar nasıl değerl endirilebilir? Si zce i şverenl erce
neden çoğu kere yabancı mi marl ar ve yabancı usl upl ar yeğl en mekt edir?
Levent Aks üt: Şi mdi şöyl e bir şey var, sanki Tür ki ye’ de mi mar yok, Tür ki ye’ de
bunu yapacak ada m yok ancak bunu yabancıl ar yapar gi bi bir düşünceye sahi p i ş
sahi pl eri. Sabancı, Koç, Eczacı başı da böyl e düşünüyor. Hal buki Tür ki ye’ de bunu
yapacak mi marlı k ofisl eri var t eknol oji de bir gerili k varsa bu it hal edilebilir ve
burada yapıl abilir.
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EK B:
İ TÜ, FEN Bİ Lİ MLERİ ENSTİ TÜS Ü, Mİ MARLI K ANABİ Lİ M DALI
“İ STANBUL’ DA YENİ MEKANS AL OLUŞU MLAR: BEŞİ KTAŞ- MAS LAK
EKSENİ ” KONULU YÜKS EK Lİ SANS ÇALI Ş MASI İ Çİ N HAZI RLANAN
GÖRÜŞ ME NOTLARI :
Hazı rl ayan: Kor han Torcu

Tari h: 18- 11- 2003, saat: 12. 00

Gör üş ül en Ki şi: Mi mar Hal uk Tü may

Kor han Torcu: Yaptı ğını z bi na(l ar) i çi n başl angı çt a i şveren ne t ür bir t eklif il e
gel di. İşveren söz konusu esasl arı belirtirken gereksi ni ml eri ni nasıl açıkl a mı ştır?
Sabancı Cent er Bi nası’nı örnekl eyerek açı kl ar mı sı nı z?
Hal uk Tü may: İş veren bir i hti yacı belirti yor. Bu i hti yacı n ar kası nda o kadar bili nçli
ol muyor i şvereni n i st ekleri. Bana şu yapı m si st emi yl e bi na yap yada yönl endir me
şöyl e ol sun t erci hi mböyl e bi na ol ması yönünde di ye gel mi yor. Bi r yer de ni ye si zi nl e
konuşuyor mi mar a bırakıl an konul ar ve i şveren mi mari t asarı mda çok f azl a
yönl endiri ci ol muyor.
Bi z büyük patronl arı n bi nal arı nı yaptı k. Yapı Kredi Meh met Emi n Kara meh met,
Sakı p Sabancı Gr ubu, Cı ngıllı oğl u De mi r bank ki bu i nsanl ar me ml eketi mi zi n ne
ist edi ği ni bil en i nsanl arı yaptı ğı i şl erden belli. Yani bana şöyl e bi na ol sun di ye ki mse
gel mi yor. Kı sıtlanma ma k i yi birşey a ma si zi nde ayağı nı zı yere bas manı z l azı m.
Doğr u ol anı, akıllı ol anı ve gerekeni yap mak l azım. Başl angı çt a ben Kor ay’ da pr oj e
müdürl üğü yaptı m. Şunu da belirt mek l azı m ben Kor ay’ da ol masaydı m bu i şl eri n
hi çbiri ni yapa mayabilirdi m. 1980 senesi nde Kor aya girdi m. 1998’e kadar. Mi mar
ol arak yapı nı n büt ün sor unl arı yl a uğraştı m. Bi nanı n si st e mi ni kendi m kur arı m.
Ayakl ar yere değ meli. St ati kçi yl e ve mekani kçi yl e gör üş mel eri nde ne i st edi ği ni
bil men l azı m ne yap mak ist edi ği ni bil men l azı m.
Sabancı Bi nası’nı n yapıl dı ğı döne mde yapı m teknol ojisi bakı mı ndan benzerl eri
arası nda il kti. Bi nanı n yapı m s üreci nde dı ş cephe ve el ektri k konusunda yabancı
müşavirl erl e çalıştı k ve bu bi ze büyük t ecr übe kazandırdı. Kor ay İ nşaat Şi r keti’nde
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çalışı yor ol ma m mal zeme veya yapı m sit e mi ne ilişki n zorl ukl arı daha kol ay
aş ma mda yar dı mcı ol du. Mi mar ve yapı mcı nı n birarada çalışı yor ol ması öne ml i
avant aj dı bi zi mi çi n.
Bi nal arda yeni t ekni kl eri s ürekli mer ak etti k. Ben ca m seç me m ca m di zayn ederi m.
Beni m kull andı ğı m caml ar hep deği şi ktir. Ma vi

ca m il k kez Sabancı’ da

kull anıl mı ştır. Ama mill et mavi ca m devri yaşı yor.
İşveren böyl e bir bi naya i hti yacı m var di yor. İşvereni n i hti yacı nı belirli yorsun.
Her kest e ver di ği paranın karşılı ğı nı t a m ol arak al mak i sti yor. Ekono mi k ol ması nı
isti yor. Ör neği n Sabancı’da katı granit yokt ur a ma katı granit görünüşl üdür.
Sabancı’da 2 c m gr anit kull anıl mı ştır. Eksen’ de yer al an di ğer bi nal arı n çoğunda 15
c m gr anit kull anıl mı ştır. Ekono mi di yi nce mi marın i şvereni n penceresi nden bak ması
gereki yor.
Bi nal ar okunabilir ol malı bazı öğel erl e bunu sağl ayabil men l azı m. Ör neği n
Sabancı’yı bunu sağl ayabil mek i çi n yat ayda ve düşeyde çi zgil er var dır. Sabancı’ yı
çok uzakt an bil e t anı yabilirsi n. Ama bi nal ar var ca m kaplı her t araf bi nal ar
okun muyor.
Ör neği n Yapı Kr edi’ de bi r t aç yap mı şı zdır. Bu Al manyada DG bankt a gör düğü m
taçtır. Ama or da eksi k bir f onksi yonu t a ma mlı yor u m. Or da gör üp sevdi ği m öğeyi
uygul adı m. Bi na aydı nl andı ğı za man bi z daha muvaffak ol muşuz di ye düşünüyor u m.
Kor han Torcu: İşvereni n bu Eksen’ de bir yüksek yapı ya sahi p ol mak i st e mesi ni n
nedenl eri nel er ol abilir?
Hal uk Tü may: Yüksek bi nayı sen çı kar mı yorsun. Sabancı’yı t asarl arken i şveren
beni m 3500 çalışanı m var dedi. İ hti yaç 100. 000 m2. Arsa 21 000 m2, 5 kat yaparsan
her yeri kapl arsı n. Yani il k ol arak yüksek bi na i htiyaçt an doğuyor.
İki ncisi i se dünyanı n her t arafı nda ol duğu gi bi prestij mesel esi dir. Çünkü her şirket
gücünü bi nası yl a göst erir. Bu dünyanı n her yeri nde böyl e. Sakı p Bey’l e görüşt üğü m
za man bana ‘‘ Ner de bi zim Fı ndı klı’daki yeri mi z ner de Sabancı Cent er bi nası, Japon
ser mayedar Sabancı

Bi nası nı gör düğü za man bi z i şe zat en %50 avant ajlı

giri yor uz.’’di ye anl atı yor. Üçüncü ol arak böyl e bi rşey Tür ki ye i çi n övünül ecek
bi şey. Bi nal arı n hangi sini alı p bir yere koysanı z o bi nanı n konduğu yerde i hti yaca
cevap verir. Bu bir bakıma mi marı n da dışarı ile rekabet gücünü arttırı yor.
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Kor han Torcu: Ser maye sahi pl eri ni n gereksi niml eri ni karşıla ma yönünde, kent ve
ül ke ekono mi si ne, sosyal kült ürel yapı ya kat kıları düşünül düğünde bu Eksen’ de
yapıl an bi nal ar hakkı ndaki düşüncel eri ni z nel erdir?
Hal uk Tü may: Yapıl an i şvereni ni cebi nde kal mı yor. Tür ki ye i çi n faydalı ol uyor.
Tür ki ye’ ni n gücünü gösteri yor. Bence öne mli ol an t arafı bu Sakı p Bey’i n bir bi nası
ol ması değil. Yüksek bi na t abi atı yarat mak gerekiyor bu bi nal ar belli bir aks üzeri nde
ol ursa bir kı y meti ol uyor. Sebepl eri nedir? Ul aşı m yoll ara yakı n ol acak, kenti n
açı ğı nda ol sun, yatırı mcı bir mer keze gel di ği zama n aynı ti p bi nal ar ol sun ki bir
anl a mı olsun bir tane yapılı nca hepsi birbiri ni izli yor.
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ÖZGEÇ Mİ Ş
24. 07. 1977 senesi nde Ar dahan’ da doğ muşt ur. 1995 yılı nda İ. T. Ü Mi marlık Fakült esi
Mi marlı k Böl ü mü’ nde yüksek öğreni mi ne başl amı ş, 1999 yılı nda mezun ol muşt ur.
Aynı yıl İ. T. Ü. Fen Bili ml eri Enstit üsü Mi marlı k Anabili m Dalı, Bi na Bil gi si
Pr ogra mı nda yüksek lisans öğreni mi ne başl a mı ştır. Tasarı m Der gi si ni n 35 met rekare
konut ve Us kon şirketini n aç mı ş ol duğu uzay konstrüksi yon yarış mal arı nda 1.li k
ödül ü, İst anbul Büyükşehir Bel edi yesi Hi z met Bi nası Yarış ması nda Yaşar Mar ul yalı
ve Levent Aksüt’l e birli kt e satı n al ma ödül ü kazan mı ştır. 2000 senesi ni n Ocak
ayı ndan bu yana UMO Mi marlı k Lt d. Şti’nde Tasarı m Şefi ol arak çalış makt adır.
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