
---Konut ve Yeni Olasılıklar---



Konut, hem yuva gibi basit bir kavramla ele alınabilirken hem de mahalleler, şehirler 

ya da kolektif mekanlar üretebilir; bir gevşeme ve içsellik mekanını; akılsallık ve 

düşünsellik alanını, kira ödediğimiz dört duvarı, ahşap bir yapıyı, bitişik nizamla 

sokak yaratmış beton blokları, mevsimsel göç yerlerimizi, parktaki bir bankı, zorla 

tahliye edildiğimiz mekanları, çitlerle çevrili yüksek yapıları, üst 

jenerasyonlarımızın mirasını, tek katlı tuğla bir binayı ve daha fazlasını ifade 

edebilir. 

Koronavirüs pandemisi süresince yapılan ‘evde kal’ çağrıları yaşam  standartları 

düşük konutların ne kadar normalleşmiş olduğunu görünür kıldı. Yönetimlerin ürettiği 

yönetmelik standartları içinde, katılımcı yaklaşımdan uzak, sosyal ayrışmayı 

pekiştiren, pahalılık ve niteliğin ters orantıda olduğu barınma modelleri ise bizleri 

yaşadığımız yerleri sorgulamak için kışkırtmaya devam etmekte:





Mekansal üretimin ana aktörlerinden olan tasarımcılar, yönetim birimleri ve 

kullanıcıların birlikte yeni olasılık arayışlarını gündeme getirmesi ve 

alternatifler üretmesi söz konusu olabilir mi sorusundan yola çıkarak 

kurgulanan atölyede; katılımcılarla olasılık alternatifleri üzerinden 

çalışılırken bir yandan da bu alternatiflerin gerçekleşme ihtimallerini 

etkileyen unsurlar deşifre edildi. 



Sistem Tipolojileri

Konut kullanıcısı; sınıflara bölünmüş,kategorize edilmiş, tektipleştirilmiş aile 

terimi üzerinden tanımlanmaktansa heteronormatif algıları yıkma motivasyonuyla sistem 

tipolojisi terimi ile ele alındı. Ara sistemlerin de mümkün olduğu, sadece geniş-

çekirdek veya ataerkil-anaerkil diye bölündüğünde sistemin ve ev kullanımının 

indirgenerek sınırlandırıldığı ve kullanıcının isteklerine esnek olasılıklar ile cevap 

veremediği gözlemlendi.









Yönetmelikler
Konut üretimine etkisini ve kurgulanan olasılıklarla kurulabilecek ilişkisini 

analiz edebilmek amacıyla ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ incelendi. İmkan 

sınırlarının, en ortak gelecek vizyonunu bile ütopya sınıfında konumlandırması 

durumu; yönetmeliğin tanımlar bölümünün tümüyle değiştirilmesi ve yeni bir 

terminoloji oluşturulması, bazı maddelerin ise kaldırılması önerilerini üretti.



Konut: Bir gevşeme ve içsellik mekanını; akılsallık ve düşünsellik alanını,
 ( dünyadaki köşemiz, ev, yuva )

Bachelard,Gaston - Poetics of Space*



Arka bahçe: Ön bahçeye komşuluğu bulunmayan bina arka cephesi ile arka komşu 
parsel sınırı arasındakalan parsel bölümünü

Arka bahçe: Yapının arka cephesine bağlı, çevresindeki yapıların komşu alanları 
ile ilişkilenen ve kent hayatının temposuna bir alternatif sunan açık alan 

sığınağını,



Asansör: Kullanıcının tüm yapıya erişimini kolaylaştırıcı hareketi,



Atrium: İki veya daha çok sayıda katın içine açıldığı, yapı kitlesi içinde 
ortak hacim olarak tertiplenen, karşılıklı iki kenar arasındaki mesafenin 3.00 
5.00 metreden az olmamak zemin veya bina girişinin yer aldığı kattan başlayıp 

tüm katlar boyunca devam eden üzeri kapalı boşluklu hacimleri,

Atrium: Tüm konutların içine açıldığı, yapı kitlesi içinde ortak alan ve 
karşılaşma mekanı olarak kurgulanan hacimleri,



Balkon: Tüm katlarda çıkma koşullarını taşımak kaydıyla, bina cephe hattı 
dışında ve/veya içinde, en az bir dış cephesi açık, bağlı oldukları oda ve/veya 

mutfak piyesinin kullanımını tamamlayan ve bu mekândan bölme elemanları ile 
ayrılmış, üstü açık veya kapalı alanları,

Balkon: Kamusallığa açılan eşik mekanını, sosyal ilişki potansiyellerini açığa 
vuran, dış dünyaya özgü olanla konuta özgü olanların kesişebildiği bir açık 

alan uzantısını, 



Çıkma: Binalarda döşemelerin uzantısı olarak yapılan, parsel sınırları dışına 
taşmayan, en az bir ucu serbest, mesnetli olan, açık veya kapalı olan, 

derinliği uygulama imar planı veya bu Yönetmelikle belirlenen yapı elemanlarını

Çıkma: Mekanın uzamasına ve olasılıklar yaratmasına yardımcı, en az bir ucu 
serbest, açık veya kapalı olan, derinliği kullanıcının ihtiyacına göre 

değişebilen esnek alanı, 



Duvar: Kullanıcı ihtiyaç ve hislerine göre mekanın değişebilmesine, yeni 
alanlar oluşturulmasına ve hayal edilmesine olanak sağlayan çevreleyici 

yapı elemanını,



Ön bahçe: Bina ön cephe hattı ile parselin ön cephesi arasında kalan parsel 
bölümlerini (Yola cephesi olan bütün bahçeler ön bahçe statüsündedir.)

Ön bahçe: Yapının ön cephesi ile ilişkilenen, kamusal alandaki gündelik hayat 
akışının deneyimlenmesine olanak verirken aynı zamanda kişisel kullanım olanağı 

da tanıyan melez bir alanı, 



Sistem: Aralarında fiziksel ve/veya duygusal bağ bulunan 2+ grupları



Yeşil alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocukbahçesi, 
dinlenme, gezinti, piknik, eğlence, rekreasyon ve rekreaktif alanları toplamını 

(Metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvan bahçeleri ile bölgesel parklar bu 
alanlar kapsamındadır.), 19 uncu maddede yer alan işlevleri ve yapılaşma 

koşullarını içeren yeşil alanlar;

Yeşil alanlar: Kenti yaşanmaya değer kılan; kamuoyu, ortak sorumluluk, oyun ve 
afet toplanma alanları yaratan nefes alma hakkımızı, müşterek mekanlarımızı, 

Ifade eder.



Yetki Motifleri

Sistem, yönetim ve tasarlayan aktörler perspektifinden olasılık alternatiflerinin 

incelenmesi; başka bir etki unsuru olan yetki motifleri konusunu üretti. Mevcut 

durumda, hangi olasılık alternatiflerinde kimin daha çok ve nasıl sorumluluk sahibi 

olduğu konusunda tartışma yürütüldü. Sonuç olarak ele alınan tüm olasılıkların hangi 

aktörün/aktörlerin yetkisi bağlamında olduğu analiz edildi.
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1 ZEMİN KATLARIN ORTAK KULLANIMI

2 IŞIK - HAVA HAKKI

3 YEŞİL HAKKI

4 VAR OLAN DURUMA MÜDAHALE

5 YARI AÇIK EKLENTİLER

6 ARA DUVAR MOBİLİTESİ

7 BONUS ALANLARIN KULLANIMI

8 EKOLOJİK, SOSYAL,EKONOMİK 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

9 SABİT YAPIYA EKLENTİ
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OLASILIKLAR













Alt katların açık alan olarak kullanılması

Madde 20 (4)-Tamamen toprağın altında kalan kısımları hariç, kısmen veya tamamen açığa çıkan 
bodrum katların oturum alanı, hiçbir şekilde taban alanı katsayısı ile belirlenen taban 

alanını geçemez.

Örnek Kullanıcı Tipolojisi



Katlar arası havalandırma ve ışık 
boşluklarının yaratılması; yeşile erişimin 
sağlanması

Madde 32  (7) Işıklık ve hava bacaları, bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren 
başlatılabilir. Hava bacalarının ve ışıklıkların bitişik komşu parsele bakan 

kısımlarının duvar ile kapatılması mecburidir.

Örnek Kullanıcı Tipolojisi



Yağmur sularının değerlendirilmesi; konutlar arası 
mekanların yağmur bahçelerine dönüştürülmesi

Madde 36 (4) Su depoları ve hidrofor, gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri 

alınarak binanın bodrum ya da çatım katında tertiplenebileceği gibi, aynı 
koşulları taşımak şartıyla, bina alanı dışında ön, yan ve arka bahçelerde 

toprağa gömülü şekilde de yerleştirilebilir.

Örnek Kullanıcı Tipolojisi



Yapılar arası, eklemlenmeye müsait

açık/yarı açık (yarı) kamusal alanlar 

tanımlanması. 

Madde 54 (11) Bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi birinde plan ve mevzuat 
hükümleri ile ruhsat ve eki projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe yapının 

inşasına devam edilemez, iskân edilen diğer bağımsız bölümlerde esaslı tadil 
veya ilave inşaat işlemleri yapılamaz.

Örnek Kullanıcı Tipolojisi



Konutlara eklenti alanı imkanı tanımak için 

geniş çatı saçakları önerilmesi

Madde 40 (8) Çatı arasındaki mekânlarda, çatı eğimi içerisinde kalmak ve 
fonksiyonunu sağlamak şartıyla asgari yükseklik şartı aranmaz. Ancak, üst kat 

tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında kalan hacimler, uygulama imar planında 
aksine bir hüküm yoksa ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. 

Örnek Kullanıcı Tipolojisi



Mekan içi hareketli ara duvarlar; değişebilen- 
uyarlanabilen mekanlar; kullanıcıya uyumlu plan 

tiplerinin uygulanması

Örnek Kullanıcı Tipolojisi

Madde 55 (9) ..Bir binada yer alan bağımsız bölümlerin birinde; emsal ve 
inşaat alanını, kullanım amacını, ıslak hacimlerin yerini, ortak alanları, 

diğer bağımsız bölümlerin arsa paylarını, diğer bağımsız bölümlerle olan duvar 
ve döşeme gibi ortak yapı elemanlarını değiştirmemek..



Çekme mesafelerinin, konutlar arası alanların 

değerlendirilmesi

Örnek Kullanıcı Tipolojisi



Konut sakinlerince işletilen kent bahçesi; 
yapı sakinleri arasında sürdürülebilir 

sosyal yapılanma olasılığı

Örnek Kullanıcı Tipolojisi



Taşıyıcı sisteme ek, esnek, eklemlebilir, 

adapte edilebilir modüler yapılanma 

Madde 54 (11) Bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi birinde plan ve 
mevzuat hükümleri ile ruhsat ve eki projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe 

yapının inşasına devam edilemez, iskân edilen diğer bağımsız bölümlerde 
esaslı tadil veya ilave inşaat işlemleri yapılamaz.

Örnek Kullanıcı Tipolojisi



Katılımcılar: Altıner Yıldırım, Cansu Dinç, Çiğdem Güler, Eda 
Bozkurt, Elçin Can, Furkan Bora Kılıç, Kerim Yorgunlar, Merve 
Macit, Rü, Setenay Kamazoğlu, Sidar Alışık


