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ÇEL‹K ÜZER‹ S‹L‹ND‹R KAPLAMA
Ümraniye’de yer alan Yeﬂil Vadi Konaklar›, içinde konumland›¤› vadiye organik
bir ﬂekilde yerleﬂirken bir yandan da kendi kimli¤ini ortaya koyarak TEM
otoyolundan kolayl›kla alg›lanabiliyor.
Adnan Kazmao¤lu

yeﬂil vadi konaklar›
adnan kazmao¤lu mimarl›k araﬂt›rma merkezi

Yeﬂil Vadi Konaklar› yerleﬂmesi Ümraniye
Tepeüstü’nde, TEM otoyolu ile devlet orman›
aras›nda kalan vadide 117.000 m2’lik bir
alanda inﬂa edildi. Yeﬂil Vadi Konaklar› ad›,
kuzey bat› taraf›ndan orman alan› ile bitiﬂik
olmas›ndan ve rekreasyona ayr›lan alanlar› ile
karayollar›tampon yeﬂil alanlar› da göz
önünde bulunduruldu¤unda yaklaﬂ›k
200.000 m2’lik arazinin %10’u yap›laﬂmaya
ayr›lm›ﬂ, yerleﬂme kendi içinde 150.000 m2’lik
yeﬂil alanla çevrilmiﬂ olmas›ndan dolay›
konuldu.

Yerleﬂme kuzey bat›dan ormanla, güney do¤u
yönünden TEM karayolu kavﬂa¤› ile çevrelenmiﬂ,
tek kontrollü giriﬂ yolu ile ulaﬂ›lan, çevresinde kötü
bir geliﬂme olmas›na olanak vermeyen bir “kentsel
bir vaha”.
Otoyolun alt›ndan geçilerek girilen alan›n baﬂ›nda
çarﬂ›, sosyal tesisler, okul ve cami bulunuyor.
Bunlar konut yerleﬂim alan›ndan ba¤›ms›z
kullan›labiliyor, dolay›s›yla yerleﬂmeyi kontrollü bir
giriﬂle ay›rmak olanakl› hale geliyor. Konut yerleﬂim
alanlar›, yeﬂil alanlar, spor ve rekreasyon alanlar›
net bir araç ve yaya yolu a¤›yla birbirine ba¤land›.
Yollar, yaya yolu a¤›rl›kl› ve düﬂük h›zl› olarak
tasarland›. Geçici otoparklar ve manevra yerleri
d›ﬂ›nda araçlar tamamen yeralt›ndaki kapal›
garajlara al›nd›. Garajlar her daire ya da birime
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solda: Ladin bloklar›n›n giriﬂ kap›s›ndan bir görünüﬂ
altta: Yeﬂil Vadi Konaklar›’n›n genel görünümü
altta solda ve en altta: Ladin bloklar› içindeki çelik
galeri boﬂluklar›
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ikiﬂer araç düﬂecek ﬂekilde planland›. Ana yaya
yollar›n›n yan› s›ra, yeﬂilin içinden çepeçevre
dolaﬂan ve çeperlerden yer yer rekreasyon alan›na
ba¤lanan alternatif yaya, gezi ve koﬂu yollar› da
bulunuyor.
Vadi taban›nda, sosyal tesisler ve kulüp binas› ile
baﬂlayan, vadi boyunca organik bir biçimde spor
tesislerine kadar uzayan, kafe - çay bahçesi etraf›nda
göletleﬂen, park, çocuk oyun alanlar› ve botanik park›
ile donanm›ﬂ çizgisel bir rekreasyon alan› var.
Yerleﬂmenin ikinci rekreatif oda¤›nda, dairesel
formlu setlerle düzenlenmiﬂ çiçek bahçeleri yer al›yor.
Yerleﬂme orman alan›na do¤ru ormanla bütünleﬂecek
ﬂekilde, otoyol taraf›nda ise yeﬂil tampon alan›n yan›
s›ra ses kesici a¤aç dizileri ile ayr›larak olumsuz
etkilerden korunacak ﬂekilde planland›.

Konut bloklar› kademeli olarak 18-16-13 katl›;
10 katl›; 6,5,4 katl› tipler olarak düzenlendi. Yüksek
bloklar vadinin otoyol taraf›na yerleﬂtirildi, bu
sayede yerleﬂmenin uzak mesafelerden alg›lanmas›,
tan›mlanmas› amaçland›. Yüksek bloklarda
yerleﬂmenin farkl›l›¤›n› vurgulayacak, yerleﬂmeyi
simgeleyecek ve ay›rt ettirecek bina biçimlerine
baﬂvuruldu. Kademeli silindir bloklar “yer” tan›m›
için röper iﬂlevini görmesi düﬂünülerek çevredeki
yap›lardan farkl›laﬂacak biçimde tasarland›. Bu
bloklar›n planlar› dairesel olmalar›na karﬂ›n iç
bölüntüleri rasyonel dik aç›l› hatlardan oluﬂuyor.
Yaln›zca tefriﬂ ve kullan›m› etkilemeyen mekânlar ve
balkon çeperleri yay ﬂeklinde.
Bina yükseklikleri vadi taban›na do¤ru azalarak
vadiye paralel bir ﬂekilde düzenlendi; yolla iliﬂkileri
ve bloklar aras› konumlar› da ayarlanarak bütün

konutlar›n rekreasyon alan›yla görsel olarak
iliﬂkilenmesi sa¤land›. Konutlar›n ço¤u rekreasyon
alan› manzaras›n›n yan› s›ra orman manzaras›na
bak›yor. Yüksek bloklar ise orman alan›n› da gören
Marmara'ya kadar uzanan panoramik bir
manzaraya sahip.
Daireler genelde brüt 185 m2 ile 240 m2 aras›nda dört
ile beﬂ odal› olarak planland›. Her bir daire 50 m2’nin
üzerindeki salonu, iki banyosu ve bir küçük tuvaleti,
20 m2’ye varan mutfak alan› ve banyolu, soyunma
odal› ebeveyn yatak odalar› ile zengin kullan›m
olanaklar›na kavuﬂturuldu. Bahçe dubleksleri ve çat›
dublekslerinde oluﬂan apart villalar tekil villan›n
kullan›m ve bak›m problemlerine alternatif sunan
olanaklar› itibariyle villa niteliklerine sahip, ancak
edinilmesi ve bak›m› kolay “kent villalar›” olarak
düzenlendi. Bu bina tipleri, özellikle iki ayr› giriﬂi
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karﬂ› sayfada
solda ve sa¤da altta: Erguvan Evleri
sa¤da üstte : Erguvan Evleri iç bahçesi
bu sayfada
solda: Sedir Evleri iç galerisi
altta ve en altta: Sedir ve Erguvan evleri görünümü
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olan, ikiz, villalaﬂm›ﬂ bloklar biçiminde tasarland›.
Yerleﬂme 108 kent villas›, 381 apartman dairesi ve
sonradan eklemlenen rezidans blo¤undaki 146
daireyle toplam 635 konut biriminden oluﬂuyor.
Bütün konutlara kendi kapal› garajlar›ndan asansör
ve merdivenler arac›l›¤›yla do¤rudan ulaﬂ›l›yor.
Bütün dairelere bodrum katlarda ilave depo alan›
sa¤lan›yor.
Genelde bloklar›n konstrüksiyon sistemi
betonarme perde ve plak, yaln›zca kent villalar›
asmolen döﬂemeli olarak düzenlendi. Silindirik
bloklar üç kademeli silindir birimlerden oluﬂturuldu.
Böylelikle deprem yüklerinde farkl› yükseklikteki
silindirlerde sal›n›mlar oluﬂaca¤›ndan bunlar›
birleﬂtiren orta sahanl›klar statik hesap gere¤i
sabit betonarme döﬂeme yerine kayar mesnetli
çelik konstrüksiyon olarak yap›ld›. En yüksek

silindirde sabit mesnet, di¤er ikisinde en çok
25 cm toleransl› kayar mesnet oluﬂturuldu.
Sahanl›k ve sahanl›k galerisinin strüktürel tasar›m›
“I” 200 mm putrellerle üçgen grid olarak yap›ld›.
Betonarme perdelerle birleﬂen mesnet noktalar›nda
290 mm ”L” ve 350 mm’lik “U” putreller kullan›ld›.
Bu konstrüksiyon üzerine çivili trapez saç levha
monte edildi; 12 cm’lik donat›l› betonla kompozit
döﬂeme haline getirildi ve granit kaplama ve
paslanmaz çelik dilate süpürgeliklerle sonland›r›ld›.
Sahanl›k strüktürü asma tavan kullan›lmadan,
aç›k b›rak›larak orta mekân›n biçimsel ö¤esi
olarak kullan›ld›. Yang›n tedbirleri gere¤i
sahanl›k 6 katta bir dolu, 5 kat› galerili olarak
tasarland›.
Yap›lar›n d›ﬂ giydirmelerinde uzun soluklu,
dayan›kl› malzemeler kullan›ld›. D›ﬂ cepheler kir

tutmayan, eskimeyen, ›s› ve su yal›t›m katmanl›
ask›l› seramik kaplamalar, ›s› yal›t›ml› satine
alüminyum do¤ramalar, paslanmaz çelik ve
galvanizli korkuluklarla bak›m gerektirmeden
uzun y›llar ayn› teknik ve görsel kalitede kalacak
ﬂekilde detayland›r›ld›. 635 birimlik yerleﬂmede
bloklar hem biçim hem plan hem de renk olarak
tekrar›n tekdüzeli¤inden kaç›nmak ve her blo¤a
tan›ml› bir kimlik kazand›rmak ad›na farkl›laﬂt›r›ld›.
Yüksek bloklarda katlara iﬂaret eden, sekerek
de¤iﬂen farkl› renkli balkon parapetleri dairelerin
genel tan›m› içinde kullan›ld›.
Yerleﬂmenin tüm tasar›m ö¤elerinin klasik
kullan›m iﬂlevleri yan› s›ra, hem kendi içinde
hem kent bütününde görsel iﬂlev, “gösterge”,
“yer olma”, “anlamlama” görevi üstlenmesi
amaçland›.
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proje yeri: Ümraniye,Tepeüstü, ‹stanbul
proje tarihi: 2003
inﬂaat bitiﬂ tarihi: 2007
kentsel tasar›m: Adnan Kazmao¤lu Mimarl›k
Araﬂt›rma Merkezi (Adnan Kazmao¤lu, Y. Mimar)
çevre ve peyzaj konsepti: Adnan Kazmao¤lu
Mimarl›k Araﬂt›rma Merkezi (Adnan Kazmao¤lu,
Y. Mimar)
mimari tasar›m ve uygulama projesi: Adnan
Kazmao¤lu Mimarl›k Araﬂt›rma Merkezi (Adnan
Kazmao¤lu,Y. Mimar), Arima Mimarl›k Ltd., Erol
Kuzubaﬂ›o¤lu

adnan kazmao¤lu
1948, Manisa-Akhisar do¤umlu olan Adnan
Kazmao¤lu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Mimarl›k Bölümü’nden 1975’te mezun oldu.
1975-1980 y›llar› aras›nda Y›ld›z Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi ﬁehircilik Kürsüsü’nde asistan
olarak görev yapt›. Kürsünün döner sermaye
grubunda kent planlamas› ve kentsel tasar›m
projelerinde yer ald›. 1982-1987 y›llar› aras›nda
serbest mimar olarak turizm kompleksi ve konut
yerleﬂimi projeleri gerçekleﬂtirdi. 1988’den 2000
y›l›na kadar Mutlu Çilingiro¤lu ile birlikte kurdu¤u
M‹AR Mimarl›k Ltd. ﬁirketi’nde sürdürdü¤ü
mimarl›k ve kentsel tasar›m çal›ﬂmalar›na, 2000
y›l›ndan bu yana Adnan Kazmao¤lu Mimarl›k
Araﬂt›rma Merkezi’nde devam etmekte.

tasar›m yard›mc›lar›: Melda Olcayto (Y. Mimar),
Onur Day›o¤lu (Y. Mimar), Nermin Teker (‹nﬂaat
Teknik Ressam›), Turgay Yaz (‹nﬂaat Teknik Ressam›)
proje yat›r›m ve koordinasyonu: K‹PTAﬁ
Genel Müdürü ‹smet Y›ld›r›m, K‹PTAﬁ Etüd ve
Proje Müdürlü¤ü
statik betonarme: Yap› Teknik (ﬁakir Teker)
mekanik tesisat: Kamil Y›ld›r›m
elektrik tesisat: K‹PTAﬁ Elektrik Proje Grubu
mal sahibi: K‹PTAﬁ, ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi
inﬂaat alan›: 112.000 m2

ladin tipi blok zemin kat ve normal kat plan›

sedir tipi blok normal kat plan›
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sedir tipi blok zemin kat plan›

erguvan tipi villa bahçe dubleksi zemin kat plan›

erguvan tipi villa bahçe dubleksi normal kat plan›

vaziyet plan›

