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TAKDİM

Esenler’in fizikî ve sosyal şartları İstanbul’un kalbindeki konumuyla, çelişkisi 

muazzam olan bir yerdi. Birikmiş alt ve üst yapıya ait sorunlar, her katmanda 

kategorik çözümler gerektiriyordu.

“Her şey insan içindir.” diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, insanı merkeze 

koyan samimi bir anlayışla çareler üretmeye başladık. Geçmişin bağlamından 

kopmadan, geleceği, şimdiki amacımız yaparak hayatı ağırlaştıran problemleri 

teker teker çözdük.

Esenler’in altyapı, sosyal, kültürel, çevresel gibi değişkenleri, bütüncül bir yak-

laşımla ve üniversite, dernek gibi kurum ve kuruluşlarla beraber uzun vadede 

yönetmek politikamızın temeli oldu.

Esenler’in genel yapısına örnek olan Kemer Mahallesi’nin sürdürülebilir bir yerle-

şim alanı olmasına dair öneriler içeren bu kitap, yukarıda belirttiğimiz gibi yerel 

yönetim olarak çalışma yöntemimize de referans teşkil ediyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerine, hazırladıkları “Esen-

ler’de Sürdürülebilir Yerleşim” adlı bu çalışma için teşekkür ediyor, tüm Esenler 

ve geleceğimiz için gerçeğe dönüşmesini diliyorum.

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı



SUNUŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Esenler Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirmiş 

olduğumuz 2017 Bahar Dönemi Diploma Projesi kapsamında Esenler ilçesi çalışma alanı olarak 

seçilmiştir. Diploma Projesi çalışma konusu da sürdürülebilirlik odaklı bir mahalle ve konut yerle-

şimi olarak verilmiştir.

Mimarlık eğitimi içerisinde Diploma/Bitirme Projesi,  diğer bütün tasarım projelerinden ayrı bir 

öneme sahiptir. Diploma Projesi kapsamında projenin yürütülüş biçimi, konusunda uzman mimar, 

plancı ve akademisyenlerle kalabalık bir jüri grubu ile denetlenerek öğrencilerimizin eğitimlerinin 

son dönemlerinde birer mimar adayı olarak kendi özgün fikirlerini, verilmiş sorunsallar üzerinden 

aktardıkları, mimarlık lisans eğitiminin son projesi olması amaçlanarak şekillendirilmiştir.

Esenler’de yürütülmüş Diploma Projesi kapsamında 45 öğrenci ve jüri üyeleri ile birlikte yaklaşık 

3 aylık bir zaman dilimine yayılarak sonuçlandırılmıştır. Bu kitap aracılığı ile yapılmış çalışmaların 

önemli bir bölümünü kayda geçirmek ve kentsel uygulamalar aşamasında bir kaynak oluşturması 

konusunda çaba gösterilmiştir. Bu ortak çalışmamızda Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Mer-

kezi’ne destekleri için teşekkür eder, genç mimarlarımıza bundan sonraki meslek hayatlarında 

başarılar dileriz.

Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ
Doç. Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER
Dr. Öğr. Üyesi Faruk TUNCER
Araş. Gör. Nazlı ARSLAN



ESENLER’DE PROJE DENEYİMİ

Sürdürülebilir yapı tasarımı günümüz mimarlığının önemle üzerinde durulan konularından biri 

olarak öne çıkmaktadır. Öyle ki günümüzde sürdürülebilirlik kavramı yapı ölçeğinden çıkıp kent-

sel ölçekte bir anlayışa dönüşmüştür. Kentsel ölçekte sürdürülebilir yaşantı, sadece yapı ölçeğin-

de değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarda geleceğe yön vermektedir. Bu bağlamda 

tasarım kararları fizikî, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağladığı sürece bir anlam ifade 

etmektedir.

Esenler farklı sosyal yapıların bir araya geldiği bir ilçe olarak farklı tasarım yaklaşımlarını da içinde 

barındırmaktadır. Alt ölçekte Kemer Mahallesi, hem fizikî hem de sosyal yapıya dair göstergeleri 

ile Esenler ilçesinin genel yapısına referans vermektedir. Bu alan için geliştirilen tasarım önerileri-

nin genel anlamda ilçe için de yol gösterici olması beklenmektedir.

Kemer Mahallesi için sürdürülebilir bir yerleşim modeli önerisi ile yola çıkan öğrencilerin,  tasa-

rım sürecinin ilk ayağı olarak bölgeyi analiz etmeleri ve analizler sonucunda konsept projelerini 

geliştirmeleri oldukça önemliydi. Bu bağlamda, alanda çalışacak öğrenci grubu ve proje yürütü-

cülerinden oluşan grup tarafından çevre analizi yapıldı. Fonksiyon, gabari, yeşil alan, dolu-boş, 

araç ve yaya yoğunlukları, arazi verileri gibi fizikî çevre analizlerinin yanı sıra demografik ve sosyal 

yapıya dair veriler de incelenerek Kemer Mahallesi’ne dair bilgiler derlendi. Tüm analiz ve veriler 

ışığında her öğrenci alana dair konsept projeleri geliştirerek tasarımın ilk ayağını tamamlamış 

oldu. Konsept jürisi,  ara jüriler ve final jürisi ile desteklenen tasarım süreci,  öğrenci fikirlerinin 

proje koordinatörleri ile buluşmasına olanak sağladı. Jüri sürecinde bilgi paylaşımı ve eleştiriler 

doğrultusunda Esenler’de sürdürülebilir yerleşmeye dair öneriler geliştirilerek geleceğe dair yeni 

fikirler tartışıldı. 

Bu proje, geleceğin kentlerine referans veren sürdürülebilir yerleşim konseptine dair farklı yakla-

şımları ile örnek oluşturabilecek bir süreci ifade etmektedir.

Nazlı ARSLAN
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi
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MİMARİ PROGRAM

Verilen tasarım alanında, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik kapasitesi içerisinde aşağıda belirti-

len program bağlamında kentsel tasarım ölçeğinden başlayarak mimari birimlere dek inilen bir 

çalışma yapılmıştır. Üst ölçekte yapılan çalışmaların ardından, yapı ölçeğinde detaylara inilmiştir. 

Tasarım sürecinin hedefi, öğrencilerin yapacağı ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik kri-

terleri bağlamında belirlenen çalışma alanının yaşama geçirilmesidir. Yerleşmenin sürdürülebilir-

lik bağlamında, kentsel ölçekte de bir örnek teşkil etmesi ve bu bilinci yerel halk için de arttırması 

hedeflenmektedir.

ESENLER / Kemer Mahallesi
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A. ATIK DÖNÜŞTÜRME MERKEZİ

Ambalaj Atıkları

Esenler ilçesinde ev ve iş yerlerinde toplanan ambalaj atıkları (kâğıt, plastik, metal) Esenler Geri 

Dönüşüm Tesisi’ne getirilmektedir. Haftalık programa göre toplanan ambalaj atıkları, tesiste tür-

lerine göre ayrıştırılıp yeniden kullanımları sağlanmak üzere ilgili fabrikalara sevk edilmektedir. 

Aylık ortalama 750 ton ambalaj atığının geri dönüşümü sağlanmaktadır.

Cam ambalajları için ayrı bir sistem oluşturulmuştur. Cam ambalaj atıklarının şekil ve boyutlarına 

göre atılabileceği cam kumbaraları ilçe geneline yerleştirilerek güvenli bir şekilde bu kumbaralar-

dan ayrı olarak toplanmaktadır.

Ayrıca ilçe genelinde ilköğretim okullarında ambalaj atıklarının geri dönüşümü hakkında eğitim 

verilmektedir.

Bitkisel Atık Yağ

Esenler’de ambalaj atıkları dışında geri dönüşüme dâhil edilen bir diğer atık ise bitkisel atık yağ-

lardır. İlçede bulunan konut, lokanta, yemekhane, düğün salonları ve diğer benzeri işletmelerde 

tüketilen bitkisel yağlar biyodizele dönüştürülme amacı ile yetkili kuruluşa verilmektedir.

Atık Pil

Çevreye ciddi zararları olduğu kanıtlanan atık piller de ayrı toplanarak bertaraf edilmek üze-

re yetkili kuruluşa teslim edilmektedir. Esenler ilçe genelinden çıkan atık piller, kamu kurumları, 

hastaneler, okullar, kahvehaneler, dershaneler, büyük marketler, alışveriş merkezleri, toplu taşıma 

araçları ve durakları, bilgi evleri, belediye hizmet binaları vb. yerlere yerleştirilen atık pil kutuları 

ile “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir 

şekilde toplanarak yetkili kuruluşa teslim edilmektedir.

B. EKOLOJİK NİTELİKTE KONUT (200 ADET)

• 30-50 adet sıra ev niteliğinde, müstakil, 150 m2’lik, ekolojik tasarım karakterini yansıtan pro-
totipte konutlar öğrenci tarafından önerilecektir.

• 150 adet çok katlı (max 5 katlı) çok aileli konutlar şeklinde tasarlanacaktır. Enerji anlamında 

ekolojik kriterler göz önüne alınarak donatılacaktır.
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C. ENERJİ ÜRETİM MERKEZİ (RÜZGÂR ve GÜNEŞ)

• Öğrenci tarafından sürdürülebilir enerji üretim sistemleri araştırılacak ve öğrenci tarafından 

önerilecektir.

D. EKOLOJİK PARK ALANI

• Ekolojik park, tarım alanları ve ekolojik pazar tasarlanarak “Kentsel Tarım” kavramını yan-

sıtan çözüm ve öneriler geliştirilecektir (Permakültür vb. yaklaşımları araştırılarak projeye 

dâhil edilmelidir).

E. SOSYAL DONATI ALANLARI

• Restoran, kafe, sağlık ocağı, ticaret, yaşlı-çocuk eğitim merkezleri, spor alanları vb. gibi fonk-

siyonlar açık, yarı açık rekreasyon alanları ile birlikte düşünülerek tasarlanmalıdır.

GİRİŞ

Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri üç ana başlık altında özetlenebilir; kaynak yönetimi, yaşam dön-

güsü tasarımı ve insan için tasarım. Kaynak yönetiminde enerjinin, suyun, malzemenin ve yapı 

alanlarının etkin kullanımı ele alınır. Yaşam döngüsü tasarımı için yapı öncesi, yapı dönemi ve yapı 

sonrası konuları incelenir. İnsan için tasarımda ise doğal koşulların korunması, kentsel tasarım 

planlaması ve insan konforu için tasarım önemlidir.

Esenler’de sürdürülebilir yerleşke tasarımı enerji  tüketiminin katlanarak arttığı metropol şehirler-

de çağ gereksinimleri için bir yorum olabilme enerjisine sahiptir.

Sosyal sürdürülebilirliğin mevcut mahallede yer alan göçmen nüfusuyla ilişkisi irdelenmiş ve bu 

bağlamda mimari mekân çözümleri önerilmiş ve mimari kimlik üzerinde durulmuştur.

Kemer mahallesi gecekondu ve çarpık kentleşme olan bir bölgedir. Genel olarak bakıldığında ilk 

göze çarpan konutların yoğunluğu ve yeşil alanların olmamasıdır. Yaşayanlar için rekreasyon alanı 

ya da çocuklar için oyun alanları yok denecek kadar azdır. Yani insanlar için bir bina önündeki 

yeşil alan, mahalle içi parklar ya da yol kenarındaki yeşil alandan başka nefes alacakları bir alan 

yoktur.
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PROJE ALANI

Proje alanı İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Kemer Mahallesi olarak seçilmiştir. Mahalle kuzeyin-

den geçen TEM Otoyolu, doğu sınırından geçen Davutpaşa-Esenler-Metris yolu, D-100 Karayolu 

ve O-2 bağlantı yolları ile çevrilmiş olup, İstanbul’un hem ulaşım hem nüfus olarak en yoğun 

ilçelerinden biridir. Bu yoğunluğun diğer bir nedeni ise Giyimkent, Tekstilkent ve Bayrampaşa 

Sebze Meyve Hali’nin bölgede oluşturduğu istihdamdır. Kemer Mahallesi; kuzeyinde askerî bölge, 

güneyinde Fevzi Çakmak, doğusunda Havaalanı ve Birlik mahallelerine komşudur. Mahalle sınır-

ları içinde Esenler Stadyumu, Elektrik Santrali ve tarihî Avasköy Su Kemeri’ni barındırır. 

15



ANALİZLER

16



17



Konut dokusu arazinin güneybatısında yoğunlaşmış olup stadyum ve elektrik santrali çevresini 

kullanılmayan işlevsiz alanlar yer almaktadır. Mahallenin ana akslarını oluşturan Kemer ve Atı-

şalanı caddesi boyunca çok işlevli binalar sıralanmış olup diğer kütlelere servis sağlamaktadır. 

Parselizasyonun uygun yapılmamasından dolayı çarpık kentleşme oluşmuştur. Bunun sonucunda 

da sokakları çok dar ve konutların yeterli gün ışığı alamaması ve doğal havalandırmanın oluşama-

ması yüzünden binalar işlevsel değildir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM İLKELERİ

Sürdürülebilir bir yapıyı hayata geçirmek bazı tasarım ilkelerini uygulamak ile mümkün olabil-

mektedir. Bu ilkeler şu şekilde özetlenebilir;

• Yapı tasarımında ve kullanımında doğal kaynakların zarar görmesini en az seviyeye indirmek, 

• Mevcut topoğrafyaya (toprak, su, hava, yeşil alan) uygun bir yaklaşım ile binaların konum-

landırılması, 

• Doğa ile uyumlu tasarlama, iklim şartlarına ve topoğrafik özelliklere uyumlu tasarım gerçek-

leştirme, 

• Geri dönüşümlü malzeme kullanımı,

• Fonksiyonel mekân gruplarının yataydaki tasarımda sirkülasyon elemanlarını ve sulu hacim-

leri mümkün olduğu kadar kuzey yönünde tasarlamak, 

• Bina içinde yatay dağılımda olduğu gibi düşey dağılımda da ekolojik ilkeleri göz önüne al-

mak, 

• Tasarımın esneklik ve değişkenlik kriterlerine imkân sağlanması ve mekânların multifonksi-

yonel olması, 

• Güneş enerjisini kullanmaya yönelik tasarımlar olarak sıralanabilir. 

Tüm bu tasarım ilkeleri bina formu-kabuğu, yapı fiziği elemanları, malzeme ve yapım sistemleri 

bir arada düşünülerek hayata geçirilmelidir.” (Tönük, S, Bina Tasarımında Ekoloji, YTÜ, İstanbul 

2001 ss. 17-22).

Sürdürülebilir yapılar, yenilenebilir enerji kaynaklarının olabildiğince kullanılabildiği tasarımlardır. 

Güneş ve rüzgâr enerjisi elde edilebilmek adına en çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklardır. 

İki kaynak da doğada sınırsız ve çevreye zarar vermeyen temiz bir enerji sistemidir. Güneş enerjisi 

aktif ve pasif sistem olmak üzere iki farklı şekilde elde edilebilir. 
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Pasif sistemlerde enerjinin etkin kullanımı için gerekli kriterler aşağıda şu şekilde özetlenmiştir:

1. Binanın yönlenmesi ve konumu,

2. Yalıtım,

3. Pencerelerin tasarımı ve yönü,

4. Dengeli ısı dolaşımının sağlanması,

5. Tampon bölgeler yaratmak,

6. Yapı dış kabuğundaki yüzey malzemelerini düşünerek seçmek,

7. Gölgeleme elemanları,

8. Peyzaj.

Rüzgâr, yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğru oluşan bir hava hareketidir. Ya-

pılarda rüzgâr enerjisinin kullanışı pasif ve aktif sistemlerle sağlanmaktadır.  Doğal havalandırma, 

rüzgârın iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak oluşur. Doğal havalandırma yo-

luyla rüzgârdan pasif olarak yararlanılabilir. Baca etkisinden ve kot farkından faydalanarak basınç 

farkıyla havalandırma güçlendirilebilir.  
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Günümüzde, gelişen teknoloji sayesinde deniz üstüne veya kara üstüne inşâ edilen santraller-

de rüzgâr türbinleri kurulmaktadır. Rüzgâr türbinleri sadece şehir şebekesine elektrik sağlamak 

amacıyla kullanılmamaktadır. Giderek kullanımı yaygınlaşan ve ev kullanımı için üretilen küçük 

türbinler de bulunmaktadır. Ev tipi rüzgâr türbinleri şebekeden uzak, rüzgâr verimi yüksek böl-

gelerde bireysel kullanım için son derece uygundur. Konut ölçeğinde rüzgâr enerjisi üretebilmek 

mümkündür fakat rüzgâr türbini, konutun 60 m civarında bulunan en yakın engelin yüksekliğin-

den 10 m daha yüksek olmalıdır. Bu sebeple, şehir içinde tekil ölçekte kullanılması zordur. 

Sürdürülebilir tasarımda suyun etkin kullanımı da oldukça önem arz etmektedir. Bu anlamda atık 

suyun geri dönüşümü ve depolanması su sarfiyatını en aza indirgemektedir. Örneğin, atık suları 

(gri su) ve yağmur sularını depolayarak bahçe, tuvalet rezervuarlarında hatta arıtım seviyesine 

göre çamaşır makinelerinde kullanılabilir duruma getirilebilmektedir.

Sürdürülebilirlik konusunda su yönetimi yağmur suyu ve gri su yönetimi olarak iki grupta ele 

alınmaktadır. Atık sular çeşitli ekolojik aşamalardan geçirilerek kent peyzajında ve WC rezervuar-

larında geri kullanıma dâhil edilmektedir. Yapılardaki gri su kullanımı ise filtreleme ve depolama 

gibi birtakım biyolojik aşamalardan geçirildikten sonra tekrar yapı içi su kullanımına dâhil edil-

mektedir. Gerek çatı peyzajıyla toplanan gerekse geçirgen kaplamaya sahip asfalt ve kaldırım gibi 

yüzeylerden toplanılan su kent peyzajında kullanılmaktadır.
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KEMER MAHALLESİ İÇİN ÖNERİLER (Özlem Aktuğ proje raporu)

Tasarım İlkeleri: Mevcut dokuda düzensiz ve yoğun olan yerleşimden daha esnek ve boşluklu bir 

yerleşim amaçlanmıştır. Yarı özel ve kamusal yeşil alanlar ile birlikte rekreasyon alanları oluşturul-

muştur. Kemer Caddesi boyunca ticârî yapıların yer almasıyla bu aksın sürekli hareketli kalması 

sağlanmıştır.

Yeşil Alan Sistemi: Mevcutta çok az bulunan kamusal yeşil alan miktarı artırılmış ve yerleşimi içine 

almıştır. Tasarım alanındaki bölgelerin birbirine gerek dikey gerek ise yatay yeşil akslarla birbirine 

bağlanması sağlanmıştır. Ticâret aksı boyunca da ağaçlandırılan cadde ile sosyal donatı alanlarına 

ulaşılır ve burada  ekolojik parka bağlanır. Açık yeşil sistem; avlular, zemin kat bahçe kullanımları, 

yaya yolları ve çatı terasları ile tamamlanır.  

Ulaşım Sistemi: Ulaşım sisteminde sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yaya ve yeşil alanlar en-

tegrasyonunu sağlamak en belirgin hedeflerden biri olmuştur. Kemer Mahallesi’nin ana omurgası-

nı oluşturan kemer caddesi üzerinden ulaşım sistemi kurgulanmıştır. Mevcutta kıvrımlı ve dar olan 

cadde genişletilmiş ve alanın formuna uyumlu hâle getirilmiştir. Kemer Caddesi’nden her imar 

adasının servis almasına olanak sağlanmıştır.

Taşıttan arındırılmış kesintisiz yeşil akslar boyunca yerleşimin ana yaya arterleri düzenlenmiştir. 

Taşıt yolları, yaya yolları ve bisiklet yollarının entegrasyonu sağlanarak ulaşımın sürekliliği hedef-

lenmiştir. Sosyal donatı alanları ve yeşil alanlar arasındaki bağlantı taşıt, yaya ve bisiklet yolları 

şeklinde kurgulanmıştır. Bu alınan kararlar doğrultusunda yaya odaklı kent içi ulaşımda erişilebi-

lirlik ve sürdürülebilirliğin sağlandığı bir tasarım kurgusu benimsenmiştir.

Fonksiyon Kararları: Mahalle içerisinde bulunmayan ya da sıkıştırılmış bir şekilde bulunan sosyal 

alanlar bulunmaktadır. Bunun üzerine sosyal alanları insanların ihtiyacına karşılık olacak şekilde 

yeni alanlar oluşturulmuştur. Bölgedeki halkın eğitim seviyesi düşük olduğu için halk eğitim mer-

kezi, kütüphane, tiyatro gibi işlevler verilmiştir. İlköğretim ve kreş ihtiyacına yönelik eklemeler ya-

pılmıştır. Yine mahalleye yetmeyen bir aile sağlığı merkezi bulunduğu için yeniden düzenlenerek 

mahalle içerisinde yerini almıştır. Bu işlevler mahalle dokusu içerisine dağıtılarak farklı odaklar 

oluşturulmak istenmiştir. 

Mimari Bağlam: Proje bütünündeki yapı stoğu ekonomik ve hızlı üretilebilir şekilde modüler içe-

rikler tanımlar. Üretilecek yapı stoğu için, modern ve çağdaş üslubuyla birbirinden türeyebilen 

değişken blok tipleri önerilmiştir. Daha ince ya da daha kısa kullanılan kütleler bölgedeki eğime 

göre şekillenmektedir. En fazla 5 kattan oluşmaktadır. Yükselen blokların kat yükseklikleri değiş-

kendir.
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Zemin kat bahçe kullanımları ile yükselen blokların ve podyumların çatı terasları kat bahçesi ola-

rak değerlendirilmiştir. Amaçlanan yaşam kurgusu, alt katlarda avlular, üst katlarda ise çatı teras-

ları üzerinden komşuluk ve sosyalleşme potansiyellerinin artırılması yönündedir.

Yeşil Aks-Sosyal Aks-Ekolojik Park: Konutlar arasında oluşturulan yeşil bant ile mahalle içerisin-

de sosyal alanların devamlılığı sağlanmıştır. Yeşil alanın sürdürülebilirliği kapsamında öncelikle 

sosyal donatı alanlarıyla bağlantı kuran yeşil alanlar oluşturulmuştur. Kuzey-Güney doğrultusun-

da oluşturulan sosyal donatı alanı aksıyla bağlantılı bu doğrultuda yeşil alan aksı oluşturulmuştur. 

Bu akslar Kemer Caddesi ile ilişkilendirilip sürdürülebilirliği sağlanmak istenmiştir. Oluşturulan 

yeşil aksın ekolojik parkla bağlantısı kurulmuştur. Bu sosyal alan aksı ile de yaşayanları ekolojik 

parka yönlendirecektir. 

Spor alanları, dönüştürülebilir alan, cami meydanı, kütüphane ve kültür merkezi bulunan bu alan-

da insanlar için bir rekreasyon alanı ve çekim noktası hâline dönüşecektir. 

Yeşil alanlar tasarlanırken doğal yapı göz ardı edilmemiştir. Yapılar eğimlere göre yerleştirildiğin-

den, yeşil alanlar da oluşturulurken aksın doğrultuları değiştirilerek kurgulanmıştır.

Tarihî su kemerini öne çıkarmak amacıyla kültür merkezi ve meydanı tasarlanmıştır. Bu meydan 

ile su kemeri daha ön planda olmuş ve kültür merkezinin meydanı olarak kullanılmıştır. Tarihî su 

kemerinden sonra ekolojik parka geçiş sağlanarak çekici hâle getirilmiştir. Ayrıca eğime uyumlu 

olarak yürüyüş alanları tasarlanmıştır. 

Sürdürülebilirlik Kavramı: Mahalle içerisinde araç yerine yayaya öncelik verilmiştir. Araç ulaşımını 

bozmadan minimumda araç yolu düzenlenmiştir. Yürünebilir bir mahalle anlayışı benimsenmiştir. 

Ayrıca kaldırım ve asfaltlarda geçirgen yüzeye sahip malzemelerden yapılmıştır. 
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Atık Yönetimi: Mevcutta olan ve ihtiyacı karşılamayan geri dönüşüm merkezi bulunmaktadır. 

Bundan dolayı Esenler Stadyumu’nun kuzeyinde yer alan bölgede yeni atık dönüştürme merkezi 

önerilmiştir. Atıkların daha kolay toplanabilmesi için, her bir ada için, atık toplama için, yeraltı 

konteynırları yerleştirilecektir. Böylece insanların bu noktalara ulaşmasında sorun olmayacak ve 

atıklar kolay bir şekilde toplanıp geri dönüşümü sağlanacaktır. 

Bu bölüm Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Bölümünden 7 öğrencinin bitirme tezlerinden yararlanıla-
rak hazırlanmıştır. Berat Kaymaz, Büşra Ahıskalı, Büşra Terzi, Gülhan Arıkan, Nazan Tuşak, Ozan Tuna, Özlem 
Aktuğ, Seçil Günay, Sedef Yerlikaya, Yusuf Arıcı.
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Komşu ilçelerinde yer alan Tekstilkent, Meyve Hali ve Otogar insanların buraya yerleşmelerinde 

önemli bir rol oynamıştır. Bu durum ise kent kullanıcılarının nefes alabilecekleri yerlerin, kamusal 

alanlarının yeterli olmayışına hatta yok olmasına neden olmuştur. Yeniden tasarlanan bölgede, 

mevcut konut ihtiyacının karşılanması ile birlikte, ihtiyaç duyulan sosyal donatı alanları ve yeşil 

alan arayışına gidilmiştir.

Projeye başlarken mevcutta bulunan su kemeri izleri takip edilmiştir. Kemer izinin izlediği yolda 

ise mevcutta kullanılmakta olan kamusal birimler tespit edilmiştir. Sonrasında ise buranın yaya-

laştırılması ve yeşil ana omurgaya dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu omurga izlendiğinde ise 

İstanbul’un tek nefes aldığı kuzey ormanları ile birleştiği tespit edilmiştir.

Tasarlanmış rekreasyon alanlarının neredeyse hiç görülmediği bu bölgede, proje alanı ihtiyaç 

duyulan programların yanı sıra tüm kullanıcıların günlük kültürel, sosyal, rekreatif faaliyetlerini 

enformel olarak gerçekleştirebilecekleri alt mekânlar topluluğu olarak ele alınmış, nefes alacak 

yeşil bir koridor, tasarlanan yeşil dokuyu bozmadan, etkin bir kullanıma dönüştürecek bir kent 

merkezi hâline getirilmiştir.

Proje alanında kemer ve sosyal donatı alanları çeperinde az katlı yapılaşma önerileri getirilerek 

çevrede bulunan kaotik ortamın önüne geçmeyi, geçişkenlik ve görsel bağın sürekliliğini sağla-

yarak alanı, alt meydanlara bölmeyi, meydanların ara sokaklar ile bağlanması ve kentsel kom-

pozisyona dönüşmesi hedeflenmiştir. Diğer yandan ise mevcutta bulunan Kemer Caddesi’nde 

mahallenin ticâret aksı bulunmaktadır. Bu aks, bölgede bellek oluşturduğu düşünüldüğünden 

korunmuş ve ticâret aksı eğimin olduğu doğrultuda devam ettirilmiştir.
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Var olan Esenler Stadyumu ve yanındaki yüzme havuzu korunarak mahalle içerisine de yeni sos-

yal alanlar eklenmiştir. Bu şekilde homojen bir yapı elde edilmesi amaçlanmıştır. Tasarım krite-

ri olarak ekolojik ve sürdürülebilir olmasının yanı sıra daha çok yaşanabilir, daha yeşil ve farklı 

sosyal aktivite olanakları sağlayan yerleşim alanları tasarlanmıştır.  Bölgedeki yapılaşma çarpık 

ve sıkışıktır. Bölgeye yakın zamanda yapılan Kemer Park Evleri ise var olan konut dokusuna uy-

mamaktadır.
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Kemer Mahallesi’nde insanlar fabrikalar ya da kendi iş yerlerinde çalışmaktadır. Ancak genellikle 

kadınlar çocukları ve torunları ile ilgilendiklerinden çalışamamaktadır. İş yerlerinin konut bölge-

sinden uzak olması ve çocuklarını bırakmak istememeleri çalışma hayatına katılmalarına engel 

olmaktadır. Bu sebeple yeni tasarım önerisinde kadınların da kolayca çalışma mekânlarına ulaşa-

bilecekleri bir kent düzeni hedeflenmiştir.

Kadın ve erkeklerin kolayca ulaşabilecekleri ve evlerinin yakınında yer alacak çalışma mekânları-

nın bulunduğu yeni kent mekânında birçok farklı atölye tasarlanacaktır. Yeni plana göre; Kemer 

Caddesi genişletilerek, çeşitli ve daha çok miktarda ticârî birim yer alacaktır. Bu cadde daha 

üretken bir ticâret aksına dönüştürülecektir.

Kemer Caddesi üzerinde iki adet bisiklet yolu tasarlanarak bölgede yaşayan insanların bu bisiklet 

yolunu kullanarak ulaşımın bisiklet üzerinde yoğunlaşması hedeflenmektedir. Caddenin çevresin-

de az katlı konut yapıları yer alacak ve bu konutlar ticârî birimleri ile bağlantılı olacaktır. Zemin 

kat üstünde devam eden katlarda insanların dinlenmelerine olanak sağlayacak kat bahçeleri yer 

alacaktır. Ayrıca bina bloklarının arasında yeşil alanlar yer alacaktır. Bu binaların çatısında yağmur 

suyu toplama sistemleri olacaktır ki bu sürdürülebilirlik için oldukça önemli bir unsurdur.

Proje merkezi yeşil bir kanyon gibi düşünülmelidir. Alanda yer alan çoğu konut bu yeşil kanyonu 

görebilecektir.
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Vaziyet planı kararları verilirken, ekolojik restorasyon fikrinden yola çıkılmış, tepenin ekolojisinin 

yeniden yapılandırılması ve mevcut bitki örtüsünün korunması ilkeleri önemsenmiştir. Ayrıca, eko 

park üst başlığının getireceği yenilenebilir enerji çözümleri ile yağmur suyu ve sulama suyu-

nun geri dönüşümü konularına çözüm aranmıştır. Dolayısıyla, bir peyzaj şehirciliği yaklaşımı ilke 

olarak kabul edilmiştir. Mahallenin ana omurgası görevini üstlenen ticâret aksı Kemer Caddesi 

korunup paralelindeki yan yolları besleyerek canlandırma amaçlanmaktadır. Çevre ilişkileri büyük 

ölçekli kesitler ile örgütlenen bölge için, bir yeşil kentsel ara kesit uygulanmıştır. Bu kentsel ara 

kesit alan içindeki kurgulanacak mahalle ölçekli yaşantıya büyük kentsel eşikler arasında bir geçiş 

mekânı oluşturacaktır. Öneri kentsel ara kesit, hem alanın içinde oluşturulacak yerleşim doku-

sunun ihtiyaçlarına karşılık verecek hem de yerleşim sahiplerinin dışında da bölgeyi bir çekim 

merkezi hâline getirecektir. Böylece yerel kullanıcıyla kent kullanıcılarının karşılaşmasını sağla-

yacak bir yaşantı kurulmuş olacaktır. Kentsel yeşil ara kesitte konumlanan açık-yarı açık ve özel 

yapılaşmalar bölgenin sunduğu potansiyele göre farklı fonksiyonlara dönüşecektir.
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Master ölçekte, menderes-metris ek metro hattının Atışalanı Caddesi’nden geçirilmesi ve bu hat-

tın yaya sirkülasyonu ile birleştirilerek semtin farklı bölgelerinde oluşturulan kentsel boşluklara 

ulaşımı hedeflendi. İki metro hattı: Yenikapı-Kirazlı ve Habipler-Topkapı metro hattı; Menderes ve 

Metris duraklarından ek hat eklenerek Kemer Mahallesi’nden geçirildi. Kütleler arası yeşil akslar 

oluşturularak, bu alanların semt halkının; eğlenme, dinlenme ve sosyalleşmesine imkân sağlan-

ması amaçlandı. Konutların çoğunun oturma mekânları, güneybatı cephesine yönlendirildi. Buna 

karşılık; güneye bakan balkonların cephelerine, özellikle yazın güneş ışığının rahatsız etkilerinin 

azaltılması için hareketli panel levhalar konuldu. Geri dönüşüm tesisi, mahallenin tamamından 

topoğrafyadan faydalanılarak ayrıldı. Topoğrafyanın eğimi doğal bir set görevi gördüğü için bu 

karar uygun görüldü.
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Kemer Mahallesi gecekondu ve çarpık kentleşme olan bir bölgedir. Genel olarak bakıldığında ilk 

göze çarpan konutların yoğunluğu ve yeşil alanların olmamasıdır. Buna dayanarak mahallenin ana 

aksını oluşturan Kemer Caddesi ile ekolojik parka bağlanan bir yeşil aks önerilmiştir. Bu sayede 

elektrik trafosunun bulunduğu alan yeşillendirilerek insanların kullanabileceği bir alan hâline dö-

nüştürülecektir. Mevcut dokuda düzensiz ve yoğun olan yerleşimden daha esnek ve boşluklu bir 

yerleşim amaçlanmıştır. Yarı özel ve kamusal yeşil alanlar ile birlikte rekreasyon alanları oluşturul-

muştur. Kemer Caddesi boyunca ticârî yapıların yer almasıyla bu aksın sürekli hareketli kalması 

sağlanmıştır. Mevcutta çok az bulunan kamusal yeşil alan miktarı artırılmıştır. Tasarım alanındaki 

bölgeler birbirine gerek dikey gerek ise yatay yeşil akslarla birbirine bağlanmıştır. Ticâret aksı bo-

yunca da ağaçlandırılan cadde ile sosyal donatı alanlarına ulaşım sağlanmıştır. Açık yeşil sistem; 

avlular, zemin kat bahçe kullanımları, yaya yolları ve çatı terasları ile tamamlanır.

Tarihî su kemerini öne çıkarmak amacıyla kültür merkezi ve meydanı tasarlanmıştır. Bu meydan 

ile su kemeri daha ön planda olmuş ve kültür merkezinin meydanı olarak kullanılmıştır. Tarihî su 

kemerinden sonra ekolojik parka geçiş sağlanarak çekici hâle getirilmiştir. Ayrıca eğime uyumlu 

olarak yürüyüş alanları tasarlanmıştır.

Mevcutta olan ve ihtiyacı karşılamayan geri dönüşüm merkezi bulunmaktadır. Bundan dolayı 

Esenler Stadyumu’nun kuzeyinde yer alan bölgede yeni atık dönüştürme merkezi önerilmiştir. 

Atıkların daha kolay toplanabilmesi için her bir ada için atık toplama için yer altı konteynırları 

yerleştirilecektir. Böylece insanların bu noktalara ulaşmasında sorun olmayacak ve atıklar kolay 

bir şekilde toplanıp geri dönüşümü sağlanacaktır.
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Programları bağlamında kentsel tasarım ölçeğinden başlayarak mimari birimlere dek tasarlana-

cak sürdürülebilir bir çalışmadır. Üst ölçekte yapılan çalışmaların ardından, yapı ölçeğinde de-

taylara inilmiştir. Tasarım sürecinin hedefi, yapılacak olan ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdü-

rülebilirlik kriterleri bağlamında belirlenen çalışma alanının yaşama geçirilmesidir. Yerleşmede 

sürdürülebilirlik bağlamında, kentsel ölçekte de bir örnek teşkil etmesi ve bu bilinci yerel halk için 

de artırması hedeflenmiştir. 

Parselizasyonun uygun yapılmamasından dolayı çarpık kentleşme oluşmuştur. Bunun sonucunda 

da sokakları çok dar ve konutların yeterli gün ışığı alamaması ve doğal havalandırmanın oluşama-

ması yüzünden binalar işlevsel değildir.   

Öncelikle arazi topoğrafyası göz önüne alınarak tasarım aşamasına başlanmıştır. Topoğrafyanın 

düz olmaması sebebiyle masif büyük kütleler yerine parçalı kütleler seçilmiş, farklı kotlara oturan 

temelde 3 ana birimin bir araya gelmesi ile tasarım süreci tamamlanmıştır. Kütlelerin konumlandı-

rılmasında sadece topoğrafya değil güneşe yönlenme, hâkim rüzgâr yönü, kütleler arası mesafe-

lere dikkat edilerek her daire doğal bileşenler çerçevesinde şekillendirilmiştir. Bu yönde konutlar 

ve diğer birimler ekolojik nitelikte tasarlanarak en az enerji kaybıyla yapılması amaçlanmıştır.
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Ekolojik park ile aktif olan ticâret yolu vurgulanmıştır. Ticaret aksının iki yanında 6 m’lik yeşil 

aks uygulanmıştır. Su kemerine antik tiyatro yapılmıştır. Böylece insanların tarihle olan bağlantısı 

daha da kuvvetlendirilmiştir. Ayrıca dışarıdan insan çekimi de düşünülmüştür. Tramvay yolu in-

sanları toplu taşımaya teşvik ve karbondioksit salınımını en aza indirmek için yapılmıştır.

Bir kentin sürdürülebilirliği kapsamında kente gereken yeşil damarlar ve bundan nasıl beslene-

ceği sürdürülebilirliğin bina kapsamı dışında gerek ulaşım gerekse sosyal hayatta insanlara na-

sıl benimsetilebileceğinin sorgulandığı bir proje hedeflenmiştir. Kentlerdeki mekân kavramları, 

mekânların bütüncüllüğü ve birbirleri arasındaki bağlantıları, ulaşımda kullanılan gerek bisiklet 

yollarının gerekse toplu taşıma hatlarının insan hayatındaki yeri ve sürdürülebilirliğe etkisi araştır-

ma kapsamına alınmış, araçların oluşturduğu karbondioksit oranının en aza indirilmesinin yolları 

araştırılmıştır. Kentin ulaşımı sosyal ve kültürel aksı dışında kenti besleyen ana yeşil hattın sürdü-

rülebilirlik anlamında kente katkısı ve insanların kentin bu parçasıyla olan ilişkilerini göz önünde 

bulundurarak ekolojik park kavramını projedeki yeri ortaya koyulmuştur. Kent, insan, mekân, sür-

dürülebilirlik kavramlarının birbiri içindeki entegrasyonunu sorgulayan bu proje organik bir kent 

dokusunun nasıl bir dağılım yapabileceğini incelemiştir. 
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Esenler’de sürdürülebilir yerleşke tasarımı enerji tüketiminin katlanarak arttığı metropol şehirler-

de çağ gereksinimleri için bir yorum olabilme enerjisine sahiptir. Sosyal sürdürülebilirliğin mevcut 

mahallede yer alan göçmen nüfusuyla ilişkisi irdelenmiş ve bu bağlamda mimari mekân çözüm-

leri önerilmiş ve mimari kimlik üzerinde durulmuştur. Yeni önerilen tasarım süreci daha önceki 

mahalle izleri yönlendirmeleriyle ilerlemiştir. Parselasyon aşamasından cephe kararlarına kadar 

süregelen tüm ölçeklerde bu kritere sadık kalınarak mimari çözümler önerilmiştir. Ekolojik tasarım 

kriterleri de bu kurala bağlı olarak girift edilerek çözülmüştür. Vaziyet ölçeğinde korunan eski so-

kak izlerinin yeni tasarımda rüzgâr koridorları ve semt arterlerine dönüşmesi buna verilebilecek 

bir örnektir.  Buna ek olarak düşey kesit tasarımı da ekolojik olarak incelenmiş, güneşlenme-göl-

gelenme ve silüet geçişleri optimum şekilde çözülmüştür.
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Ö Z G E Ç M İ Ş L E R



PROF. DR. TÜLİN GÖRGÜLÜ

İstanbul’da doğan Prof. Dr. Tülin Görgülü YTÜ’de Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. 

Görgülü’nün uzmanlık alanları, tasarım, tasarım kuramları ve tarihî, bina bilgisi ve konut üzerine yoğunlaş-

maktadır; bugüne dek  pek çok yüksek lisans, doktora tezi danışmanlığı yapmıştır. Tülin Görgülü  ICOMOS, 

DOCOMOMO, ÇEKÜL gibi kuruluşların üyesi olup, ulusal ve uluslararası  basılmış pek çok makale, bildiri, kitap 

vb. akademik çalışmaya sahiptir.  2011 yılında 1. Antalya’da Uluslararası Mimarlık Bienali’nin Küratörlüğü’nü, 

2013 yılında da ikincisi düzenlenen bienalin başkanlığını yapmıştır.  Hâlihazırda YTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mi-

marlık Bölümünde Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak öğretim üyeliği görevini sürdüren, Prof. Dr. 

Tülin Görgülü’nün bir dönem çalıştığı Maltepe Üniversitesinde Mimarlık Bölüm Başkanlığı, YTÜ’de çeşitli idârî 

görevleri, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul 1 ve İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kurulları’nda yapmış olduğu 

kurul üyelikleri bulunmaktadır. Görgülü ayrıca YTÜ Döner Sermaye İşletmeleri kanalı ile de pek çok mimari 

proje danışmanlığı yapmıştır. Bunların en önemlilerinden biri de 2012 yılı Tarihi Kentler Birliği ödülünü kaza-

nan Kayseri Tavukçu Mahallesi yenileme ve Kayseri Kültür Yolu Projesi’dir.

DOÇ. DR. M. EBRU ERDÖNMEZ DİNÇER

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. 1996 yılında YTÜ de araştırma 

görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine 2006 yılında Yardımcı Doçent ve 2011 yılında Doçent olarak 

devam etmektedir. 2006-2007 Yılları arasında Almanya Siegen Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Misafir 

Öğretim Üyesi olarak ders vermiştir. Çok sayıda kitapları, editörlükleri, konferansları, makaleleri bulunan 

M. Ebru Erdönmez Dinçer aynı zamanda ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında çeşitli ödüller 

almıştır. Çalışmalarına halen YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde Doçent olarak devam etmektedir.

DR. ÖĞR. ÜY. FARUK TUNCER

İstanbul’da doğan Dr. Öğr. Üy.  Faruk Tuncer DGSA Mimarlık Yüksek Okulundan 1978 yılında lisans dereci-

ni almıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camisi ve 

Çevresi Fiziksel Gelişimi ve Mimarlık Özelliklerindeki Değişimler” başlıklı yüksek lisans tezini 1986 yılında ta-

mamlamıştır.  1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “İstanbul Tarihi Yarımada’sın-

da Yapılama Biçimleri ve Koruma Önerileri” başlıklı tezi ile doktora derecesini almıştır. 1997 yılında Yıldız 

Üniversitesinde Yard. Doç. unvanını almış ve çalışmalarını hâlen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 

Restorasyon Anabilim Dalında sürdürmektedir. 

ARŞ. GÖR. NAZLI ARSLAN

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde 2012 yılında onur derecesi 

ile tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Bina Araştırma ve Planlama Yüksek Lisans Programında “Stadyum 

Yapılarının Tasarım Kriterlerinin Uluslararası Yönetmelikler Doğrultusunda İncelenmesi” adlı tezini 2016 yılın-

da tamamladı. Çeşitli mimarlık ofislerinde, Foça arkeolojik kazısında proje mimarı olarak çalıştı, ATP VE WTA 

gibi uluslararası spor turnuvalarında görevli olarak yer aldı. 2014 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme programı 

kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya 

başladı. 2016 yılı itibarıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışma-

larına devam etmektedir.
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ESENLER
ŞEHİR DÜŞÜNCE
MERKEZİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Esenler Belediyesi iş birliğinde gerçekleş-
tirmiş olduğumuz 2017 Bahar Dönemi Diploma Projesi kapsamında Esenler ilçesi 
çalışma alanı olarak seçilmiştir. Diploma Projesi çalışma konusu da sürdürülebilirlik 
odaklı bir mahalle ve konut yerleşimi olarak verilmiştir.

Mimarlık eğitimi içerisinde Diploma/Bitirme Projesi,  diğer bütün tasarım projelerinden 
ayrı bir öneme sahiptir. Diploma Projesi kapsamında projenin yürütülüş biçimi, konusun-
da uzman mimar, plancı ve akademisyenlerle kalabalık bir jüri grubu ile denetlenerek 
öğrencilerimizin eğitimlerinin son dönemlerinde birer mimar adayı olarak kendi özgün 
fikirlerini, verilmiş sorunsallar üzerinden aktardıkları, mimarlık lisans eğitiminin son 
projesi olması amaçlanarak şekillendirilmiştir.

Esenler’de yürütülmüş Diploma Projesi kapsamında 45 öğrenci ve jüri üyeleri ile birlikte 
yaklaşık 3 aylık bir zaman dilimine yayılarak sonuçlandırılmıştır. Bu kitap aracılığı ile 
yapılmış çalışmaların önemli bir bölümünü kayda geçirmek ve kentsel uygulamalar 
aşamasında bir kaynak oluşturması konusunda çaba gösterilmiştir. 

Tülin GÖRGÜLÜ
M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER
Faruk TUNCER
Nazlı ARSLAN


