
Amaç, Kapsam ve İçerik 

Kocamustafa Paşa Mahallesi dokusu, yapılaşma problemlerinin ele alındığı bu atölyede tasarlanmak üzere 

55.600m2’lik alan verilmiş olunup tasarlanacak toplam kapalı alan 15.000m2 ve en fazla 120 bağımsız konut birimi  

ile sınırlandırılmıştır. Müstakil birimlerin, toplam konut sayısının en az %40’ı olması beklenmektedir. En fazla 4 kat 

yüksekliğine izin verilmiş ve konut alanları 70-150m2 arasında olması istenmiştir. Ayrıca mahalle sakinlerinin günlük 

ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ticari birimler, mahalle parkları, çocuk oyun alanları gibi mahallenin sosyal 

donatılarının kurgulanmış bir senaryo üzerinde oluşturması beklenmektedir.  

 

Proje Raporu 

 “Şehrin ilk ve en ayırt edici özelliği, bir yapılar topluluğu ve yapılar arasında boş alanlar dokusu olmasıdır.” 

Ufki Şehre Mümkün Bakışlar 

“Oda veya haneleri ayrı evlere benzettikten sonra sofayı sokak ve meydanlarla ilgilendirmemek kabil değildir.” 

Sedat Hakkı Eldem 

Bu iki alıntıyı referans alarak tüm vaziyet planındaki  yapı gruplarına “sofa” niteliğinde “boş alanlar dokusu”  

oluşturulmaya çalışılmıştır. Yani, bir evin içindeki odalar nasıl sofaya açılıyorsa, yapı grupları da ortak mekanlara 

açılır. Bu ortak mekanların mahremiyetlerini gözetmek adına kalabalık meydanlardan çok daha dar sokaklarla 

girişleri verilmiştir.  Bu genişlik-darlık, kalabalıklık-tenhalık meselelerinin bir arada olması rotayı yürüyen kişinin 

deneyimini zenginleştirir. Organik dokuda yolların kırılması, manzaranın kademelenerek  kullanıcının karşısına sürpriz 

unsuru olarak çıkması, mekanı deneyimleyen kişinin çevresiyle sürekli bir görsel ilişki kurmasını ve mekanın yaşayan 

bir parçası olmasını sağlar. 

Kocamustafa Paşa Caddesi, proje öncesinde de kalabalık ve ticari fonksiyonların yoğunlaştığı bir caddedir. Cadde 

boyunca ticari işlev, karşısındaki hastane ve okulun ihtiyacını karşılayabilmek adına mahfuz tutulmuştur. Oluşan bu 

ticari aks boyunca insanların araç trafiğinden izole bir alanda yürüyebilmesi adına kademelendirme yapılmıştır  ve 

yol boyunca çoğunlukla devam eden bir yeşil aks sürdürülmüştür. Bunun dışında işlev dağılımında belli bir odakta 

toplanma fikrinden uzak kalmaya çalışılmıştır. Konutlar ve ticari birimler oldukça homojen yayılmıştır. 

Alman Mavileri ve Pervititch haritalarının çakıştırmasında da görüldüğü üzere dokuyu oluşturan yol aksları (isimleri 

dahil) günümüze kadar mahfuzdur, tasarımda bu akslara riayet edilmeye çalışılmıştır. Proje genelinde, 40 hanelik 

komşuluk sınırı gözetilerek sosyal mekanlar tasarlanılmış  ve araziye olabilecek en az müdahale ile yerleştirilmiştir. 

Bağımsız birimlerin cephelerine mekanda havalandırma ihtiyacını doğal yoldan karşılamak üzere karşılıklı açıklıklar 

bırakılmıştır.  Saçaklarla, güneş kırıcı elemanlarla,  peyzaj ögeleriyle ve kütlenin girintili çıkıntılı tasarlanmasıyla  

kütlenin  üzerine gölge vurması, daha az ısınması ve rüzgardan daha fazla istifade etmesi hedeflenmiştir.   

 

Çalışma boyunca mahalle kavramının tanımına sadık kalarak insanların halleşebilecekleri bir yer oluşturmak 

hedeflenmiştir. 

Proje ile Alakalı Video Linki: https://www.youtube.com/watch?v=BFnABnxsPw4 

https://www.youtube.com/watch?v=BFnABnxsPw4









