
 
 

MT 5 
 

ZEYTİNBURNU KAZLIÇEŞME’DE 

KARMA İŞLEVLİ 

KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI 
 

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ 

 MİMARİ TASARIM 5 PROJESİ 

 
UZAKTAN EĞİTİM DERS İÇERİĞİ 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  mt5     2020-2021 GÜZ YARIYILI ZEYTİNBURNU-KAZLIÇEŞME’DE KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI               

 

YTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ                                                                                                        YAPI ÜRETİMİ BİRİMİ 
                        2020-2021 Güz Dönemi 

 

 
 
 
ZEYTİNBURNU-KAZLIÇEŞME’DE KARMA İŞLEVLİ KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI 
 

 

1. PROJE YERİ 

Proje alanı Zeyinburnu-Kazlıçeşme’de Surp Pirgiç Hastanesi’nin doğu sınırında ve Marmaray 
Kazlıçeşme İstasyonunun hemen kuzeyinde Sur Tecrit Alanında, Ticaret Hizmet Alanı (TH) 
Lejantında yer alan, hâlihazırda boş olan yaklaşık 2,5 hektarlık alanda yer almaktadır. 
 

 
Şekil 1Proje Alanın İstanbul İçindeki Konumu 

Zeytinburnu, İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bünyesinde barındırdığı tarihi, 

kültürel, sosyal ve sağlık yapılarıyla ön plana çıkmaktadır. Zeytinburnu, Bizans Döneminde 

ayazmasıyla, mesire yerleriyle ve tarım arazileriyle belgelerde yer alan bir mekândır. 

İstanbul’un 1453 yılında Türklerin idaresine geçmesi sonrasında, çok eskiden beri İstanbul’un 

merkezinde yaşayan Rumlar arasında anlaşmazlık çıkması nedeni ile bir grup din adamı 

İstanbul’dan ayrılarak Kazlıçeşme dolaylarına, özellikle bugün “Zeytinburnu” olarak bilinen 

deniz kıyısına yerleşmiştir. Bölgede tarım faaliyetleri de bu dönemde artmıştır. Denizin 

burnunda bulunan zeytinliklerden dolayı ilçe Zeytinliburun olarak anılmış, günümüze 

Zeytinburnu ismiyle ulaşmıştır. İstanbul’un kıyısında bir gezinme ve dinlenme yeri olarak 
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uzun yıllar İstanbul halkının hayatını etkilemiştir. Merkezefendi, Seyyid Nizam tekkeleri 

vesilesiyle de dini bir hüviyete sahip olmuştur. Zeytinburnu ilçesinde yerleşmeyi etkileyen bir 

diğer olay ise Kazlıçeşme’de dericilik sanayinin kurulmasıdır. Türkiye’de dericilik sanayinin 

500 yılı aşkın tarihi Kazlıçeşme’de başlamıştır. Kazlıçeşme yöresine Fatih Sultan Mehmed 

tarafından ilk salhaneler açılmış; debbağcılık geliştirilmiştir. Edirne ve Anadolu derici esnafı, 

suyunun da bol olmasından dolayı buraya yerleşmiştir. Daha sonraları Zeytinburnu, 

Türkiye’nin ve dünyanın deri ihtiyacının ciddi bir bölümünü karşılar hale gelmiştir. 1850 

yılında Zeytinburnu Bez Fabrikası, 1923’den sonra ise Mensucat Santral Fabrikası, çimento 

fabrikası, askerî fabrika ve deri sanayi bölgesinin kurulması ile bölge yerleşime açılmıştır. 

Zeytinburnu 1946’dan itibaren sanayinin gelişmesiyle Anadolu’dan gelen insanların akınına 

uğramıştır. Bu anlamda Türkiye'de en erken gecekondu örnekleri bu bölgede gerçekleşmiştir. 

Proje alanının yer aldığı bölge Osmanlı’dan beri önemli bir sağlık, eğitim ve inanç merkezi 

olma özelliğini taşımaktadır. Balıklı Rum Vakfı Hastanesi, Abdülbaki Paşa Kütüphanesi, tarihi 

1828'e kadar uzanan bir askeri hastane niteliğindeki Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası 

ile Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne de ev sahipliği yapmaktadır.(Kaynak: T.C. Zeytinburnu 

Belediyesi)  

 

 

2. PROJE KONUSU VE PROBLEM TANIMI 

Proje konusu, söz konusu yapı adası üzerinde karma kullanım işlevli (mixed used function) 

konut, ticaret, otopark tasarımıdır. Proje konusunun birinci boyutu, mimari tasarımın tekrar, 

çoğaltma ve çeşitlendirme problemlerine sistematik olarak yanıt aranmasıdır. Konut yapıları 

bu problemin işlenmesine elverişli işlevlerdir. 

 

1. Kentlerdeki yapı stoğunun büyük bir bölümü bu işlevleri kapsayan yapı tiplerinin tekrarı ve 

çeşitlenmesiyle oluşmaktadır. 

 

2. Bu yapı tiplerinin iç düzeni belirli bir modüler tekrar ve çeşitlenme esasına göre 

kurgulanmaktadır. 
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Proje konusunun ikinci boyutu, yapılacak tasarım ile İstanbul’un en önemli toplu ulaşım 

merkezlerinden biri olan Kazlıçeşme Metro İstasyonu’nun hemen yanına yapılaşma ve 

kullanım yorumları getirilecek olunmasıdır. Bu anlamda proje alanı İstanbul kent ölçeğinde 

toplayıcı-dağıtıcı özelliği nedeni ile çok değerli bir alandadır. Alanın kamu yararını gözeterek 

geliştirilmesinin önemi yanında arsanın değeri nedeni ile de en etkin şekilde kullanılması 

gerekmektedir. 

 

Proje konusu “bina” tasarımı değil, “yerleşme” tasarımıdır.  Proje bir yandan yerleşme 

ölçeğinden birim ölçeğine kadar giden bir yapılaşma tasarımını, öte yandan da cadde-yaya 

yolu-otopark-rekreasyon gibi açık alan düzenlemelerini içerecek biçimde geniş kapsamlı 

olarak ele alınacaktır. Ayrıca mekansal planlama ile birlikte üretim teknolojisinin ve 

organizasyonunun tasarımı da proje çalışmasının kapsamı içinde olacaktır. Tasarlanacak 

alanda mülk konutlar, destek birimler ve gelir getirici ticari alanlar yer alacaktır. 

Bu koşulları var eden en temel unsurlardan biri ise sağlıklı ve kaliteli yapılı çevrelerdir. Günün 

farklı saatlerinde canlı, güvenli, sosyal, ekonomik ve ekolojik olarak sürdürülebilir, kentlinin 

ve proje alanı sakinlerinin etkileşimini arttıracak kentleşme modellerine ve yapılara, uygun 

sosyo ekonomik çevre koşullarının sağlanmasına ve yaşlı, çocuk, kadın için güvenli ve 

yaşanabilir ortamların olduğu yapılı çevre ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle projenin en 

temel konusu kentli hayat ile ilişki kuran, ticaret ve konut işlevlerini bir arada ele alan 

evrensel tasarım kriterlerine uygun yaşam alanının elde edilmesidir.  

 

Mimari tasarımın tekrar, çoğaltma ve çeşitlendirme problemlerine sistematik olarak yanıt 

aranması proje konusunun en belirgin özelliğidir. Kentlerdeki toplam yapı stokunun en büyük 

dilimi barınma işlevini karşılayan yapılardan oluşmaktadır. Dolayısıyla konunun norm  ve 

standart oluşturma, mevcut norm ve standartları yorumlama boyutu ön plana çıkmaktadır. 

Bu da öncelikle yapım teknikleri ve teknolojileri, yapı malzemeleri ve bileşenlerini gündeme 

getirmektedir. Ancak norm ve standart oluşturma / yorumlama aynı zamanda da toplumsal 

konvansiyonları (uzlaşımları) ilgilendiren bir alandır. Dolayısıyla da nicelik, malzeme, teknoloji 



 

 

 

  mt5     2020-2021 GÜZ YARIYILI ZEYTİNBURNU-KAZLIÇEŞME’DE KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI               

 

YTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ                                                                                                        YAPI ÜRETİMİ BİRİMİ 
                        2020-2021 Güz Dönemi 

 

gibi maddi boyutların yanı sıra, yaşama alışkanlıkları, bellek, varoluş gibi açılımları da olan bir 

konudur. Dolayısıyla teknik olduğu kadar kültürel ve ontolojik boyutları da içermektedir. 

Sonuç olarak yapılacak tasarım ile Zeytinburnu-Kazlıçeşme’deki proje alanına konut ve ticaret 

işlevli yapılaşma ve kullanım yorumları getirilecektir. Yorum getirilecek alanın başlıca özelliği, 

kent merkezinde toplu taşımaya yakın,  konut/barınma ihtiyacına çağdaş çözümler arayışıdır. 

Üzerinde çalışılacak alan bir bütün olarak kabul edilecek, belirlenen parsel üzerinde konut, 

destek birimler, ticaret, otopark işlevleri ile birlikte yakın çevresi ile araç ve yaya ilişkileri ile 

birlikte öneri getirilecektir. Her grup yerleşme alanı ile ilgili ayrımları, sınırları ve konut dışı 

ihtiyaçların belirlenmesinde farklı işlevlerin (sosyal donatı, destek hizmetler, gelir getirici 

alanlar, otopark) proje içindeki konumlarını kendi içinde belirleyecektir. Bölgedeki yaya hare-

ketiyle, kentsel hizmetlerle ve aktivitelerle bütünleşme, onları çeşitlendirme ve 

zenginleştirme gibi boyutlar da proje kapsamı içinde olacaktır.  

3. İHTİYAÇ PROGRAMI 

Proje alanında iki ayrı parselde verilen 1.00 KAKS (emsal) değere ve yapı adası yapı yaklaşma 

sınırlarına ve yakın çevre kat yüksekliklerine uyulacaktır. H en yüksek 12.50 m’yi geçemez. Bu 

projede beklenilen, yapı parsel sınırları içinde kalınarak, mevcut imar yönetmeliği ve diğer 

yönetmeliklere uygun bir tasarım gerçekleştirilmelidir. Tasarımda konut işlevi emsal değerin 

% 60 ınden daha az olamaz. Bunun dışındaki işlevlerin proje içindeki ağırlıkları gruplara 

bırakılmıştır.  

Yapı adasında, iki ayrı parsel ve arasında kamuya açık rekreasyon alanı mevcuttur. 

Rekreasyon alanını, iki ayrı parselde çalışan öğrencilerin ortak çalışarak tasarlaması 

önerilmektedir. 

Konut Tipleri 

Yaşama ve mutfak + 1 oda + (banyo + wc) 60-85 m2  (%15) 

Yaşama ve mutfak + 2 oda + 1 banyo + wc 85-100 m2 (%35) 

Yaşama ve mutfak + 3 oda + 2 banyo + wc 100-150 m2 (%35) 

Yaşama ve mutfak + 4 oda + 2 banyo + wc 165-200 m2 (%15) 
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Konutlar zaman içinde farkı fonksiyonlara cevap verecek esneklikte ele alınmalı, 

tasarımlar zaman içinde oluşabilecek işlev değişikliklerine olanak tanımalıdır.  

Konut Tiplerinin % dağılımlarında ±% 10 oranında kaymalar olabilir.  

 

 

Şekil 2 Proje Alanı Konumu 
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Getirilecek esnek çözümlerle, konutların dağılımına ilişkin oranlar, ihtiyaca ve senaryoya göre 

değişebilir. Konutların tamamı engelli yönetmeliğine uygun olarak tasarlanacaktır. Yangın ve 

otopark yönetmeliğine uyulacaktır. Gelir getirici ticari alanlarda işlevlerin konumları ve alan 

dağılımları her projenin kendi dinamiği içinde oluşturulacaktır. Ticari işlevlerin altında, her 

grup kendi içinde kamuya açık sosyal işlevli alanlar önerebilir. 

 

Destek birimlerin (konuta ait ortak sosyal alanlar) konumları ve alan dağılımları her projenin 

kendi dinamiği içinde oluşturulacaktır. Bu konuda alternatif bina programı oluşturulabilir.  

Zemin altı emsal harici alanlarda öncelikli olarak otopark işlevi olacaktır. Otoparkın mevcut 

kullanıcılar ve çevreden gelecek insanlar tarafından kullanılması düşünülmelidir. Bu konuya 

getirilecek alternatif çözümler beklenmektedir. Proje alanında yer alan rekreasyon alanı ve 

kamuya açık alanlar olarak öngörülmektedir. Metro yaya bağlantısı ve diğer toplu taşıma 

ilişkileri öncelikli olarak sorgulanmalıdır. 

Hesap Alanı Parsel 1: 12 340 m2 

KAKS: 1.00 

 

Hesap Alanı Parsel 2: 12 375 m2 

KAKS:1.00 

Not: İmar koşulları plan 

notlarındadır. Ek:1 

 

 

 

PROJE  

ALANI 1 

 

 

 

PROJE  

ALANI 2 
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Toplam 4 ana işlevden oluşan yapıda işlevler arası dağılım min %60 konut, ticaret, destek 

birimler (konuta ait ortak alanlar) ve zemin altı otopark ve emsal harici teknik hacimler ve 

sığınak alanları olarak belirlenmiştir. Yüzde dağılımlar arasında projenin bağlamına ve 

geliştirilen senaryoya göre öneriler beklenmektedir.  

 

4. MİMARİ TASARIM 5 PROJESİNDE ÖĞRENCİLERDEN KAZANMALARI BEKLENEN BECERİLER: 

 

 Var olan bir çevreye ait kentsel ve mimari verileri okuyabilmek, algılayabilmek bunlar 

arasında bağlam (senaryo/ konsept) geliştirerek konut yerleşimi tasarlama becerisi. 

 Yerleşime ait üst ölçekte verilmiş kararları mimari ölçeğe indirgeyebilme becerisi. 

 Tekrar, çoğaltma, çeşitlendirme problemlerini mimari bir gramer (mekânsal, strüktürel, 

yapısal) içerisinde çözümleme becerisi. 

 Mimari fikrin grafiksel anlatımında teknik yeterliliğin kazanılmasının yanı sıra konuya 

özgü sunum geliştirebilme becerisi. 

 Sözlü, yazılı ve dijital anlatımda mimari dil ve jargona hâkim olabilme. 

 Takım çalışması yürütebilme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  mt5     2020-2021 GÜZ YARIYILI ZEYTİNBURNU-KAZLIÇEŞME’DE KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI               

 

YTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ                                                                                                        YAPI ÜRETİMİ BİRİMİ 
                        2020-2021 Güz Dönemi 

 

5. YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Yarıyıl projesini teslim edebilmek ve yarıyıl sonu sınavına katılabilmek için atölye 

çalışmalarına %80 oranında devam etmek, iki jüriye de katılmak ve yeterli görülmek 

esastır. 

* Gruplar bu döneme mahsus olarak sistem tarafından otomatik olarak belirlenecektir.  

** Alan gezisi öğrencilerin insiyatifiyle bireysel olarak yapılabilir. 

 

 

1. HAFTA 
06.10.2020 Açılış Dersi - Grupların Belirlenmesi * 

09.10.2020 Atölye Çalışması 

2. HAFTA 
13.10.2020 Alan Araştırması** 

16.10.2020 Seminer 

3. HAFTA 
20.10.2020 Atölye Çalışması 

23.10.2020 Atölye Çalışması 

4. HAFTA 
27.10.2020 Atölye Çalışması 

30.10.2020 Atölye Çalışması 

5. HAFTA 
03.11.2020 Atölye Çalışması 

06.11.2020 Atölye Çalışması 

6. HAFTA 
10.11.2020 1. Ara Jüri 

13.11.2020 1. Ara Jüri 

7. HAFTA 
17.11.2020 Atölye Çalışması 

20.11.2020 Atölye Çalışması 

8. HAFTA 
24.11.2020 Serbest Çalışma (Sınav Haftası) 

27.11.2020 Serbest Çalışma (Sınav Haftası) 

9. HAFTA 
01.12.2020 Atölye Çalışması 

04.12.2020 Atölye Çalışması 

10. HAFTA 
08.12.2020 Atölye Çalışması 

11.12.2020 Atölye Çalışması 

11. HAFTA 
15.12.2020 2. Ara Jüri 

18.12.2020 2. Ara Jüri 

12. HAFTA 
22.12.2020 Atölye Çalışması 

25.12.2020 Atölye Çalışması 

13. HAFTA 
29.12.2020 1/50 teslimi  

01.01.2021 RESMİ TATİL 

14. HAFTA 
05.01.2021 Atölye Çalışması 

08.01.2021 Atölye Çalışması 
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6. YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA ÖLÇEKLERİ VE YARIYIL SONU SUNUŞ PROGRAMI 

Genel Yerleşim Vaziyet Planı ve Silüetler: 1/1000  (Yol örüntüsü ve hiyerarşisi, binaların 

dağılımları ve konumları, kamusal alanların konumları, yerleşmenin sınır eşikleri ve komşu 

arsalar ile ilişkileri vb. temel yerleşme kararlarını ifade edecek şekilde kuşbakışı görünüş 

olarak)  

Genel Yerleşme Planları, Kesitler ve Görünüşler: 1/500  (Projeyi sınırlayan yollarla, komşu 

yapı adalarıyla ve zemin kotlarıyla ilişkisini anlatan bodrum, zemin ve normal kot planı, 

kesitler ve çevre içindeki konumunu anlatan görünüşler)   

 

Kısmi Yerleşme Planları, Kesitler ve Görünüşler: 1/200  (Projeyi sınırlayan yollarla, komşu 

yapı adalarıyla ve zemin kotlarıyla ilişkisini anlatan,  komşuluk ilişkisini ifade eden tüm kot 

planları, kesitler ve görünüşler) 
 

-  Uygulama Projesi: 

Sistem Detayı: 1/50 (Düşey sirkülasyon ünitesine bağlı en az iki konut birimini kapsayan bir 

bölümünün sistem detayı bilgilerini içerecek şekilde çizilmiş normal kat planı, yapının 

temelden çatıya kadar bir kesiti ve ön görünüşü) 

 
-  Konut tiplerinin türeme ve konumlanma mantığını ifade edecek şekilde çizilmiş  

-  Tipoloji Paftası Ve Şematik Emsal Hesapları  

 Projede; 

o Yaşayan Kişi (Yatak Sayısı) 

o Araç Sayısı (Kapalı Otoparkta + Açık Alanda) 

o Yeşil Alan ve Ağaç Hesabı 

o Çevresel (Ekolojik) Sürdürülebilirlik Şeması 

 Konut tipleri, yüzde dağılımları ve m2’leri 

 TAKS 

 KAKS (Emsal)(Kapalı Otopark, Teknik Hacimler ve Sığınak Emsal Dışı Tutulacaktır.) 

 Toplam net konut alanı 

 Toplam net inşaat alanı = Emsale Dâhil + Emsal Dışı Alan olarak 
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-   Perspektifler 

-  Yerleşme Maketi (Sözlü sınavda sunulacak): Bu döneme mahsus olarak yakın çevre ile 

birlikte geniş açılı bir perspektif sunulacak. Yaya, araç, yakın çevre binalar ve kot ilişkileri 

detaylı olarak işlenecek. İsteyen öğrenciler maket fotoğraflarını kullanabilir. 

-  Sunum Paftası A1  (60/84 cm ) boyutlarında projeyi en iyi ifade edecek şekilde kolaj olarak 

sergilemeye yönelik hazırlanacaktır. 

(Vaziyet planı, kat planları, maket fotoğrafları, perspektifler, konsepti anlatan metin, şematik 

anlatımlar ve tipoloji).  (Yatay olarak tasarlanacak ve ölçek serbest)    

-  A3 proje teslimi (Sözlü sınavda dijital teslim edilecek) 
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Proje Koordinatörü 

Doç. Dr. Serhat Başdoğan  

(serhatb@yildiz.edu.tr) 

 

Koordinasyon Asistanları 

Arş. Gör. Mehmet Yavuzhan Erpay 

Arş. Gör. Merve Uzuner 

Arş. Gör. Fatma Zoroğlu 

 

Grup Yöneticileri 

Grup 1 

Doç. Dr. Candan Çınar 

Dr. Öğr. Üyesi Güven Şener  

Öğr. Gör. Talha Haksever 

Arş. Gör. Merve Uzuner 

 

Grup 2 

Dr. Öğr. Üyesi Füsun Çizmeci 

Öğr. Gör. Burak Pekoğlu 

Öğr. Gör. İbrahim Eyüp 

Arş. Gör. Mehmet Yavuzhan Erpay 

 

Grup 3 

Doç. Dr. Almula Köksal 

Doç. Dr. Tuğçe Ercan  

Arş. Gör. Dr. İlkim Markoç 

Arş. Gör. Fatma Zoroğlu 
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EK 1: ALANA AİT UİP NOTLARI 

A-GENEL HÜKÜMLER: 
 
1-Bu plana uygun olarak hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları 
onanmadan uygulama yapılamaz. 
 
2-Donatı alanları Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 
 
3-Sosyal ve Kültürel Donatı ve Teknik Altyapı alanlarında, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 
İmar Planı onanıncaya kadar cevre yapılanma koşullarını aşmamak koşulu ile K. ve T.V.K.K. ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onanacak avan projelere göre uygulama yapılabilir. 
 
4-Yürürlükteki deprem, sığınak, otopark.vb. yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 
 
5-Planlama alanının tamamı 1.Derece deprem bölgesidir. 
 
6-Planlama alanında İstanbul 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile tescili uygun 
bulunan tarihi eserlerin dışında belirlenmemiş olan tarihi ve kültürel değeri olan anıt eserlerin tespiti 
halinde bu taşınmazlar koruma kurulu kararı ile tescil edilmesi sonrasında ihya edilerek, kurulca 
uygun bulunan işlevde kullanılacaktır. 
 
7-Planlama alanında alanın tarihsel ve kültürel değerleri ile çelişen zararlı imalat ve depolama 
faaliyetleri yeni üretilen plan kararları çerçevesinde bölge dışına çıkarılacaktır. 
 
8-Planlama alanındaki yollar genel ulaşım sistemini tanımlamaktadır. Ancak tarihi eserlerin korunması 
nedenleri ile yol genişlikleri ve istikametler 1/1000 ölçekli planlarda kesinleşecektir. 
 
9-Metro güzergahı ve kavşaklar şematik olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması 
aşamasında ilgili kurum görüşleri alınarak detaylı düzenleme yapılacaktır. 
 
10-Tarihi nitelikteki ağaçlar ve mevcut ağaçlar, ağaç revizyonuna tabii tutulacak ve korunacaktır. 
 
11-Bu plan raporu ile birlikte geçerlidir. 
 
B-ARAZİ KULLANIM KARARLARI: 
 
TİCARET+HİZMET ALANLARI (TH):  Bu alanlarda max. KAKS=1.00'dir.  
 
Bu alanlarda bürolar, iş hanları, çarşı, banka, kültür eğlence iş ve ticaret merkezleri, oto satış 
galerileri, özel hastane ve özel okul., vb. tesisler yapılabilir.  
 
Yükseklikler, jeolojik değerlendirmeler ile silüet, doğal ve tarihi çevre gibi özellikler göz önüne 
alınarak, 1/1000 ölçekli, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda belirlenecektir. 

 


