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Özet
İstanbul’dan sonra Ankara’da da TOKİ, belediye ve özel sektörün
işbirliğinde veya sadece özel sektörün sunduğu büyük konut
projeleri basında önemli yer tutmaya başlamıştır. Son on yılda
hızla değişen Ankara’da belli ulaşım kanalları üzerinde lineer
gelişen veya vadilerde, su kenarlarında yer alan bu büyük konut
projeleri mekanda neleri değiştirecek? Mekan üretimindeki bu
yeni arayışlar kente neler vaat ediyor? Kentin elinden neleri
alıyor? Kentsel yönetimler kentsel ve ekolojik değerleri yok
eden bu rezidans uygulamalarına, sermaye yığılmalarına
nasıl bakıyor? sorularına bu bildiride yanıtlar aranmaktadır.
Örnek olarak Ankara’daki büyük konut projelerinden Sinpaş
Altınoran, İncek Life, Next Level, Mahall Ankara, Kaşmir Göl
Evleri ve Atlantis City gibi projeler belli sürdürülebilirlik ilkeleri
bakımından karşılaştırılmaktadır. Konutta ve kent yaşamındaki
bu değişim sürecinin risklerini mekansal, sosyal ve ekolojik
açıdan tartışan bu bildiride kent yönetiminin bu projelerin yer
seçimi, ulaşımı, imar hakları gibi konulardaki bakış açısına
değinilmektedir.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, Büyük Konut Projeleri,
Ekolojik Değerler, Kent Yönetimleri, Ankara
Abstract
Large scale housing projects held by TOKİ, municipality and
private sector became popular in Ankara like İstanbul. Aﬅer a
decade, these large scale projects are located on main arters, on
valleys or near waterfront in the city. This paper seeks answers
to these questions: How do these projects transform the urban
space? What are the advantages and disadvantages of these

projects to urban life and space? How is the approach of the
municipality to these residences and capital cumulation that
destroy urban ecosystem? The selected projects are named
as Sinpaş Altınoran, İncek Life, Next Level, Mahall Ankara,
Kaşmir Göl Evleri and Atlantis City. They are explained and
compared according to the sustainability principles. The urban
transformation risks are discussed from the spatial, social and
ecological perspectives and approach of urban management
is put about location, transportation, development rights of
these projects.
Keywords: Sustainability, Large Scale Housing Projects,
Ecological Values, Urban Management, Ankara
1. Giriş
Son yıllarda Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi
büyükşehirlerde, ‘çağdaş’ kentsel gelişme ve marka kent olmak
için, kentleri küreselleşme yönünde pazarlanacak meta olarak
gören yönetimler ve özel sektör işbirliği, AVM’ler, rezidanslar
ve plazalarla kentin dokusunu ve silüetini değiştirmeye
başlamışlardır.
Ülkenin başkenti Ankara, başkent kimliği ile bugün tahminen
5 milyona yaklaşan nüfusu ile ülke planlamasında örnek
olması gereken bir büyükşehirdir. Türkiye Cumhuriyeti’nde
modern anlamda ilk konut yapılarına ev sahipliği yapan
başkent Ankara’da, yönetsel konumu itibariyle, bakanlıklar,
genel müdürlükler, siteler, fabrikalar, memur lojmanları gibi
kamu yapıları çoğunluktaydı. Kent, başkent ilan edilmesinden
günümüze dek birçok imar değişikliklerine maruz kalmıştır.
2000 sonrasında devletin finans merkezini İstanbul’a taşımış
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olması, Ankara’yı önemsizleştirmeye başlamıştır [1]. Kentte
kamusal yapılar geri planda kalmaya başlamış, ticari yaşamı ve
onu destekleyici yapı tipolojileri ve lüks konut alanları artmaya
başlamıştır.
Son yıllarda kent merkezindeki Kavaklıdere, Çankaya,
Gaziosmanpaşa gibi eski konut bölgelerinin yerini iş
merkezlerinin alması ile semt sakinleri kent çeperlerindeki
yerleşim alanlarına kaymaya başlamıştır. Bu işlev değişiminin
karşısında Ankara’nın değişen kent örüntüsü batıya, Eskişehir
Yolu’na ve biraz da güneye Gölbaşı’na doğru yayılmıştır.
Barındırdığı işlevsel çeşitlilik ile merkezdeki arsaların
kullanımına alternatif olarak karma kullanımlı yüksek katlı
karmaşık yapılarla çözüm aranmaktadır. Rezidans türü prestijli
yapılara Oran, İncek ve daha çok Söğütözü’nde yer seçilmeye
başlamıştır. Kent merkezinde rezidanslar kapıdaki valesinden,
resepsiyon görevlilerine, otopark girişlerindeki güvenlik
görevlilerine kadar, ayrıcalıklı olma eğilimindeki kentliye
diğerlerinden daha güvende olmayı, lüks bir ortamda yaşamayı
vaat etmektedirler [2].
Ankara’daki rezidans, AVM, ofis içeren büyük projeler son
dönemde popülerleşse de, kent için farklı sorunları da
beraberinde getirmektedir. Bu bildiride mekansal, sosyal ve
ekolojik sürdürülebilirlik yönünden belli büyük projeler ele
alınmakta, karşılaştırma yapılmakta ve kent yaşamındaki
değişimin riskleri ortaya konulmaktadır.
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2. Ankara’daki Büyük Konut Projeleri
Bu bölümde, Ankara’da kentsel dokuya ve silüete etki eden,
çoğunluğu inşa edilmiş, bir kısmı da inşaatı devam eden
projelerden örnekler sunulmaktadır. Seçilen projelerin ilki,
Sinpaş Altınoran, Türkiye’nin özel sektöre verilen en büyük
konut projesidir. İncek Life projesi ise, kentin güneyindeki
yeni gözde semti İncek’te yükselmeye başlayan önemli bir
projedir. Diğer bir proje Next Level, kent merkezinde en önemli
iki arterin kesişiminde lüks sınıﬅa bir projedir. Mahall Ankara
inşaatı devam eden ve TOKİ’nin özel sektör iştirakiyle yaptığı
bir diğer büyük projedir. Kaşmir Göl Evleri ve Atlantis City ise
kentin önemli iki banliyösü olan Eryaman ve Batıkent’te üst
gelir grubu için inşa edilen diğer iki büyük projedir.
Sinpaş Altınoran projesi alanı, Çankaya İlçesi’ne bağlı Oran
Semtinde bulunmaktadır. TRT, MSB Lojmanları, Eymir Gölü
ve Mühye Köyü ile sınırlı olan proje alanı, İmrahor Vadisi’nin
bir kısmını oluşturmaktadır. Bu önemli vadide ve manzara
alanında yeralan proje, Türkiye’nin özel sektör tarafından
üstlenilen en büyük konut projesidir. 07.07.2011 tarih ve 661
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 16.07.2011 tarih ve 2196
sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Güneypark
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiştir. Bu alanda
şahıs, şirket, kooperatif olmak üzere 2200 hak sahipliği
bulunurken kentsel dönüşüm alanı ilan edildikten sonra alan
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geçmiştir. Belediye 2012

yılında Sinpaş GYO ile anlaşmıştır. 123 hektarlık alanın 63
hektarı yeşil alan, diğer kısmı yapılı alan olacaktır (Şekil 1).
%20 eğimle alana yerleşen İnşaat alanı 2647 konut ve 46 blok,
2 kule, 4 rezidanstan oluşmaktadır. 5 etapta gerçekleşecek
projenin ilk etap daire teslimleri başlamıştır. Yaklaşık 10.000
kişinin yaşaması beklenmektedir. 1+1’den 6,5+1’e kadar çeşitli
barınma seçenekleri olan projede 200.000’den 1.000.000 TL’ye
kadar satış bedelleri bulunmaktadır [3].

Şekil 1. Sinpaş Altınoran genel yerleşim planı [3]
Projede yer alan 1923, 2023, Cumhuriyet kuleleri ve önündeki
ay-yıldızlı yüzyıl meydanı projenin ön plana çıkan simgesel
özelliğidir. İçinde bir alışveriş merkezi, kafe ve restoranlar
bulunacaktır. Yeşil köprü ve kanallar, bisiklet ve yürüyüş yolları,
gölet ve iskeleler, ekolojik pazar ve spor kompleksleri projenin
diğer özellikleridir. Peyzaj konusunda 45.000 adet ağaç ve
değişik bitkilendirme vaadi bulunmaktadır [3].
Yine aynı firmanın Sinpaş’ın Altınoran projesinden sonra
bu projeye de yakın, İncek Bulvarı’ndaki bir başka projesi
İncek Life projesidir (Şekil 2). İnşaatı biten projede daire
teslimleri başlamıştır. 5 blokta 22 ayrı tipte toplam 548 daire
bulunmaktadır. 1+1’den 4+1 seçeneğine kadar uzanan dairelerin
yanısıra projede yeralan villalar da 450 m2’lik genişliğe
sahiptir. 440.000 TL’den 2.500.000 TL’ye uzanan bir fiyat aralığı
bulunmaktadır.

Şekil 2. Sinpaş İncek Life genel yerleşim planı [4]
15 hektarlık alanda konutların yanısıra, yüzme havuzu, gölet,
fitness center, sauna, hamam, kapalı otopark, çocuk oyun
alanları, spor alanları, dinlenme alanları, günlük ihtiyaçları
karşılayacak dükkanlar diğer donatıları oluşturmaktadır. Alana
komşu bir kolej ve Anadolu Lisesi bulunmaktadır [4].
Diğer bir proje Next Level projesi Ankara’nın iki önemli arteri
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olan Dumlupınar ve Mevlana Bulvarları’nın (Eskişehir ve Konya
Yolları) tam kesişiminde yeralan, kompakt ve dikeyde gelişmiş
2 blokta rezidans, ofis ve alışveriş merkezi projesidir (Şekil 3).
Gelir paylaşımlı olarak TOKİ’den aldığı projeyi bitiren inşaat
firması, yukarıdan anlatılan iki projedeki yerli mimarların
eliyle değil yabancı mimarların tasarımıyla inşa etmiştir. Daha
evvel boş olan 20 hektarlık arsada inşa edilen 20 katlı konut
bloğunda 1+1’den 5+1’e uzanan 100-160 m2lik 40 adet süit
daire, 150-250 m2lik 65 adet rezidans daire yeralmaktadır.
Mimar B.Weber’in iç mekânlarını da tasarladığı bloğun
New York, Londra ve Paris temaları ile sunulan dekorasyon
seçenekleri bulunmaktadır. 3.20 m kat yüksekliğinin getirdiği
hacimsel büyüklük ve her daireye sunulan balkonlara açılan
kanatların şaşırtmalı geometrisi sayesinde ile daireler
aydınlıktır. Satış fiyatları 760.000 TL ile 1.900.000 TL arasında
değişen bu konutlar, tamamen üst gelir grubuna hitaben
yapılmıştır. Bugün çalışan alışveriş merkezinde ise üst gelir
grubuna yönelik yabancı markalar ve butikler, sinema salonları
yeralmaktadır. 30 katlı ofis bloğunda ise 7.40 kat yüksekliğiyle
geniş, loﬅ tipi ofis birimleri bulunmaktadır. Ofis bloğunun
altında spor tesisleri ve yüzme havuzu bulunmakta, ayrıca
alışveriş merkezinin terasında ise açık mekanlar ve havuzlar
yeralmaktadır [5]. Alışveriş merkezinin otopark yolu girişi
kullanıcıları zorlamaktadır.

Şekil 4. Mahall Ankara projesinden bir perspektif [6]
Kaşmir Göl Evleri ise kent merkezinde uzak, Eryaman’da
Göksu Parkı’na bakan bir projedir. İstanbul Yolu’na 1 km, metro
istasyonuna 500 m uzaklıkta bulunan projede, 120 hektar
üzerinde 14 blok 1438 adet konut birimi bulunmaktadır (Şekil 5).
Konutun yanısıra, market, kreş, spor sahaları, yüzme havuzu,
bisiklet ve yürüyüş yolları tasarlanmıştır. 2+1’den 4+2’ye kadar
konut seçenekleri olan dairelerde teslimler başlamıştır. Daire
başına yaklaşık 2 adet otopark düşmektedir [7]. 290.000 TL’den
525.000 TL’ye uzanan bir fiyat aralığında daireler satılmaktadır.
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Şekil 5. Kaşmir Göl Evleri genel yerleşim planı [7]
Kaşmir Göl Evleri’ni inşa eden firma daha önce 2011 yılında
Atlantis City projesini bitirmiştir. Atlantis City konutları bir
başka uydukentte, Batıkent’te bulunmaktadır. 9 hektarlık proje
alanında 8 adet 23 katlı konut bloğunda toplam 784 daire ve
alışveriş merkezi yeralmaktadır. Projede alışveriş merkezinin

Şekil 3. Next Level genel yerleşim planı [5]

yanısıra botanik parkı, çocuk eğlence merkezi, fitness center

Bir başka TOKİ ve özel inşaat firması projesi olan Mahall
Ankara ise Eskişehir yolunda, kamu kurumları, üniversiteler
ve ofis bloklarıyla çevrilidir ve henüz inşaat halindedir. Eskiden
Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün arazisi olan 40 hektarlık
alanda otel, ofis, mağaza ve konut karma kullanımı olacaktır.
2016 yılında bitmesi beklenen projenin yola yakın kısmında H
biçiminde 140 birimden oluşan 19 katlı ofis bloğu, arkasında
86 birimlik yatayda gelişen bir ofis bloğu, yanında yatayda
gelişen bir otel arkada ise 22 katlı home-ofis ve konut blokları
ve mağazalar, kafe ve restoranlar bulunmaktadır. 2+1’den 5+1
‘e uzanan konut seçenekleri yeralmaktadır [6].

seçenekli dairelerin fiyatları 285.000 ile 495.000 TL arasında

ve yüzme havuzu da diğer donatılar arasındadır. 3+1 ve 4+1
değişmektedir. Her daireye bir adet otopark yeri düşen projede
en yakın metro İstasyonu 300 m’dir ve bu metro istasyonuna
gidecek bir monoray bulunmaktadır [8].
3. Ankara’daki Büyük Konut Projeleri ve Sürdürülebilirlik
Bu bölümde seçilen projeler bir çizelge eşliğinde (Çizelge
1)

değerlendirilmiş

ve

karşılaştırılmıştır.

Çizelgedeki

sürdürülebilirlik ilkeleri pek çok uluslararası ve ulusal
kaynaktan derlenen ortak ilkelerdir. Buna göre yapılan
değerlendirmede, seçilen projeler altta özetlenmiştir.
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İlk proje olan Sinpaş Altınoran proje alanı; %20 eğime sahiptir.
Ilımlı-kuru iklim bölgesinde bulunan projenin vadi yamacının
orta kısmında yeralması gerekirken sırtta konumlanması kış
aylarında daha fazla enerji gereksinimini ortaya çıkarmaktadır.
İmrahor Vadisi’ndeki bu yapılaşma vadideki hava akımını
ve ekosistemi olumsuz etkilemektedir. Arazide önceden
gecekondular bulunduğu için alanın yeniden kullanımında
gecekondu sahiplerine yoğun, yüksek katlı TOKİ blokları
yapılmıştır, hemen projenin yanında yer almaktadır. Ayrıca
gevşek zeminde inşaat yapıldığından 30m kazıklı radye temel
kullanılmıştır. Eğime göre kademeli yapılaşma önerilmesine

Şekil 6. Sinpaş Altınoran projesi inşaatları (2014) [3]

karşın bina yüksekliklerinin fazla ve binalar arası mesafelerin

İncek Life projesi de Altınoran gibi kentin güneyinde son
zamanda konut projelerinin müstakil evlerin yoğunlaştığı
İncek bölgesinde yeralmaktadır. Tamamen boş, bir zamanlar
tarım arazisi üzerine inşa edilen, üst gelir grubuna hitap eden
projedeki yüksek bloklar yoğun tipolojisiyle az katlı İncek
Bölgesinin silüetini olumsuz etkilemiştir. Proje alanı Altınoran
projesine göre çok daha düz bir alanda yer seçmiştir. Binaların
çoğunun kuzey-kuzeybatı yönlenmesi olması yüksek enerji
maliyetlerini beraberinde getirecektir. Büyük pencere yüzeyleri,
Fransız balkon gibi detaylar iklim bölgesinin gerektiği yapı
formlarına ve detaylarına aykırıdır. Büyük bir gölete sahip
olması ve her villanın ayrı havuzu bulunması, suda arıtma ve
yeniden kullanım düşünülmemesi projenin sürdürülebilirlik
boyutundan iyice uzaklaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca
villalara sunulan 2-3 özel otopark yeri özel araca teşvik olarak
değerlendirilebilir. Toplutaşımla erişilebilirliği ise düşüktür.

az bırakılması, üst kotlarda yer alan binaların hava, ışık ve
manzarasını engellemiştir. Ayrıca proje alanında yüksek katlı
konutlar tercih edilmesinden dolayı binalarda 5-6 kat kot farkı
oluşmuştur. Bu yüzden yoğun hafriyatlar gerçekleşmiş ve üst
kotlardaki doğal eşikler korunamamıştır. Yer yer bitişik nizamlı,
dikdörtgen formu yapılaşma kullanılmıştır. Enerji ihtiyacını
en aza indirecek şekilde yapı kabuğu tasarlanmıştır. Toplam
1,5 milyon m2 (yaklaşık 136 futbol sahası büyüklüğünde) taş
yünü kullanımı ile, getirilen ısı ve ses yalıtımıyla Altınoran,
Türkiye’nin en büyük taş yünü mantolama projesi olarak dikkat
çekmektedir [3]. Binalardaki daireler doğal havalandırma
ve aydınlatma için 2-3 cepheli olarak planlanmıştır. Ancak
arkadlı cephelerde gün ışığından etkin olarak yararlanmayan
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konut birimleri bulunmaktadır. Konut tasarımında binalar arası
mesafenin 15-30 metre ve ortalama 60 metre yüksekliğinde
olması alan için duvar etkisi yaratmıştır. Araç park yerlerinin
%80’nin yer altı otoparklarında olması görüntü kirliliğini
ortadan kaldırmıştır. Konutlarda çevre dostu boya kullanımı
önerilmiş, tropik sert ağaç ve PVC kullanımı engellenmiştir.
Güvenlik ve enerji tasarrufu konusunda akıllı ev konsepti
bulunmaktadır. Bu proje fiyatlarıyla orta-üst ve üst gelir
gruplarına hitap etmektedir.
Proje alanının inşaatı henüz bitmediği için en yakın toplu
taşıma durağına ve Turan Güneş Bulvarı’na 1 km uzaklıktadır.
Bu uzaklık özel araç kullanımını arttıracaktır. Alışveriş
merkezi, pazar, kafe-restoran gibi birçok donatı alanını
içerisinde barındırdığından karma kullanım desteklenmiştir.
Karma kullanımlı ve kompakt bir tasarım seçilmesi, peyzaj
konusunda, meydanlar, parklar, bisiklet, yürüyüş yolları
ve seyir terasları tasarlanması olumludur. Ancak büyük su
yüzeyleri yaratılmış, yağmur suyu toplama, biyotop havuzu,
geri dönüşüm düşünülmemiştir. Sadece çöp toplamada ayrı yer
altı konteynerleri bulunmaktadır. Tüm sürdürülebilirlik ilkeleri
göz önüne alındığında Ankara’nın kentsel dokusunu ve vadi
sistemini olumsuz etkileyen bir projedir (Şekil 6).

Zengin bir peyzajla birlikte parklar, meydanlar ve yürüyüş yolları
tasarlanmış, sosyal ortam yaratmak için kulüp binası yapılmış,
küçük dükkan yerleri düşünülmüştür. Ayrıca eğitim tesislerine
yakın olması olumlu yönlerindendir. Ancak geri dönüşümün,
bisiklet yollarının, yeşil sertifikalı binaların, alternatif enerjinin
hiç düşünülmediği bu proje, tüm sürdürülebilirlik ilkeleri göz
önüne alındığında (Çizelge 1) Ankara’nın İncek Bölgesinin
kentsel dokusunu olumsuz etkileyen bir projedir.
Next Level projesi ise iki önemli bulvarın tam kesişiminde
yeralmasından dolayı trafik sıkışıklığı ve gürültü bakımından
olumsuz bir yerdedir. Ancak kent merkezinde toplutaşımla
da rahatlıkla erişilebilen bir noktadadır. Tamamen üst gelir
grubuna hitap eden rezidans, alışveriş merkezi ve ofislerden
oluşan kompakt ve dikeyde tasarlanmış projede, yoğun cam
ve çelik kullanımı göze çarpmaktadır. Ofis bloğunun kat arası
yükseklikleri fazla olmasına rağmen doğal havalandırma
düşünülmemesi
projeyi
sürdürülebilirlikten
uzağa
götürmektedir. Konut bloğundaki geniş balkon ve pencere
yüzeyleri iklim bölgesinin yapı formlarıyla çelişmektedir.
Çok yüksek fiyatları, tek gelir grubuna yönelmesi, yabancı
mimarlara tasarlatılması, yeşil alan azlığı ve kısıtlı peyzaj
düzenlemesi olumsuzdur. Karma kullanımı desteklenmesi,
erişilebilirliğinin yüksek olması, kompakt tasarım ve akıllı ev
konsepti olumlu olsa da alternatif enerjinin kullanılmaması,
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doğal havalandırmanın ve alternatif yapı teknolojilerinin
desteklenmemesi (Çizelge 1) projeyi sürdürülebilirlikten uzak
kılmaktadır.
Next Level gibi TOKİ tarafından özel inşaat firmasına verilen
Mahall Ankara projesi kısıtlı bir arsada yoğun tipolojiler ve
çok katlılar kullanılarak karma kullanımlı kompakt bir tasarım
sergilemektedir. Next Level’dan farklı olarak ofis bloklarında
doğal havalandırma düşünülmüştür. Konut bloklarında ise 2+1
dairelerin kuzey yönüne bakması olumsuzdur. Toplutaşımla
erişilebilirliği yüksek olan projede yaya yolları ve engelli rampaları
tasarlanması da projenin diğer olumlu yanlarını oluşturmaktadır.
Ancak su ve atık su yönetimi, geri dönüşüm alternatif enerji
kullanımı, alternatif yapı malzemeleri, yeşil sertifika ve değişik
gelir gruplarına hitap edecek makul fiyatlı konutlar düşünülmediği
için (Çizelge 1) proje sürdürülebilirlikten uzaktır.
Kent merkezinin uzağında, bir banliyöde ve önemli bir rekreasyon
alanının bitişiğinde yer alan Kaşmir Göl Evleri, Göksu Parkı’ndaki
Susuz Göleti’ni manzara unsuru yapmakta ve projenin bir
parçasıymış gibi reklam etmektedir. Toplutaşımla erişimin
belirli oranda olduğu, ancak otopark sayısıyla özel aracı teşvik
eden proje, yukarıdaki projelere göre daha makul fiyatlı olsa
da yine de üst-orta ve üst gelir gruplarına hitap etmektedir. Bir
gölet alanında hassas zeminde yer alan projede, duvar etkisi
yaratan hem hacimli hem de yüksek bloklar sürdürülebilirliği
olumsuz yönde etkilemektedir. Birbiri üzerine gölge düşen
yüksek bloklarda binalar arası uzaklıklar azdır. 10. kattan önce
göleti görme düzeyi düşüktür. Güneydoğuya yönelen cepheler
haricinde bazı dairelerde yönlenme sorunlarıyla yüksek enerji
maliyetleri doğacaktır. Projede olumlu olarak büyük parklar,
ekolojik koridorlar, su yolları, çiçek bahçeleri ve bisiklet yolları
bulunmaktadır.
Kaşmir Göl Evlerini inşa eden firmanın başka bir projesi
olan Atlantis City, yine yüksek katlı blokları ve alışveriş
merkeziyle Batıkent’te bir merkez yaratmıştır. İnşaat alanında
zeminin gevşek olmasından dolayı bir blokta kayma olduğu
söylenmekte ise de firma 17 m’ye fore kazık temelli bina
yaptığını belirtmektedir [8]. Silüeti etkileyen yapılarının
cephesinde alüminyum kullanımı projeyi hiç sürdürülebilir
kılmamakta, yenilenebilir enerjilerden faydalanılmaması,
konvansiyonel çöp toplama sistemi, büyük havuzları projenin
olumsuz yanlarını oluşturmaktadır. Alışveriş merkezinin kapalı
yapısından ayrılarak park, meydan ve botanik parkına geçiş ile
açık alan oluşturulma çabası, kısmen yeşil çatı uygulaması,
metroya erişimin monorayla ücretsiz yapılacak olması ve
karma kullanımı desteklemesi projenin olumlu yanlarındandır.
4. Sonuç
Konfor ve güvenli barınma gereksinimi, güvenlik sorunu, trafik
sorunu ve otopark ihtiyacı, büyük projelerdeki rezidansların
kullanıcılarının gündelik hayatlarını kolaylaştıracak çeşitli
hizmetleri sunması, hayatını kolaylaştıran akıllı ev konseptleri

bu projelerin üst gelir grubu tarafından tercih edilmesine
neden olmaktadır. Ayrıca, konutun, ofisin her türlü bakımının,
temizliğinin yapılması, ev-iş yaşamının önemli bir yükünün
çözülmesini sağlamaktadır.
Resepsiyondan güvenliğe, tesisatçıdan kuaföre, spor
salonundan sinemaya, çocuk bakımından sağlık ünitesine
kadar birçok donatıyı proje içinde çözen bu durum, farklı
kimliklerinin kent içinde entegre olmasına kısmen olanak
tanıyan bu aktiviteleri kendi içinde barındırarak, sosyal ve
mekansal ayrışmayı tetiklemektedir [10]. Okul-dershane
haricinde, kente bağımlılığı en aza indiren bu projeler, karma
kullanımı ve alıveriş merkezini desteklerken farklı kimlikleri bir
araya getiren kent mekanlarının kaybolmaya başlaması ve kent
merkezlerinin kullanıcılarını değiştirme sürecini de beraberinde
getirmektedir [11]. Her projenin bir alışveriş merkezi olacaksa
kent merkezi alt gelir gruplarına mı kalacaktır?
Fiyatları oldukça yüksek, değişik gelir gruplarına yönelik
olmayan, bir tek üst sınıfı hedeﬂeyen bu projelerde aidat
bedelleri kira benzeridir ve kiralar da oldukça yüksektir. Bu
kadar yüksek fiyatlar ödendiği halde alternatif enerjilerin
kullanılmaması, geri dönüşümün uygulanmaması, klasik camçelik aynalı kulelerin yapılması bu konudaki bilicin düşük
olduğunu göstermektedir.
Projelerin sloganları şöyledir [3-8]:
Sinpaş Altınoran: Türkiye’nin baştacı, suyu yaşamın
vazgeçilmez bir parçası haline getiren, doğanın muazzam
dengesini koruyarak kusursuz bir mimari yapıya sahip bu eşsiz
proje,
İncek Life: Doğadan ilham alan tasarım, yeşilin maviye
kavuştuğu bu yeri biz hayal ettik, siz yaşayacaksınız,
Next Level: Eşsiz konumu ve ödüllü mimarisiyle sıradışı bir
deneyim,
Mahall Ankara: Metropoliten yaşam unsurlarının büyük
karması, kentin mimari kimliğine değer katan çizgiler,
Kaşmir Göl Evleri: Düşlerinizdeki mavide rahatlama imkanı,
dolu dolu bir hayat,
Atlantis City: Hayaldi Gerçekleştirdik, aradığınız herşeyi
bulacaksınız, keyiﬂer yerinde,
Bu sloganlar incelendiğinde, doğa, yeşil, mavi gibi sözcüklerle
ekolojik bir kentsel ortam vaadi görülmektedir. Ancak bu
konuda mümkün olmayan bir hayali dünyadan bahsedildiği
açıktır. Belli ulaşım kanalları üzerinde lineer gelişen veya
vadilerde, su kenarlarında yer alan bu büyük konut projeleri
kentin vadilerini ve hava koridorlarını etkileyecek, kentin tarım
arazilerini, potansiyel yeşil alanlarını elinden alarak ekolojik
ayak izini arttıracak, kent silüetini değiştiren yüksek yapılar ve
otopark alanları kentsel ısı adası etkisini yükseltecektir. Her
projede varolan büyük göletler, her villaya sunulan havuzlar,
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zaten kuraklık ve zaman zaman su sıkıntısı çeken Ankara’nın
kaynaklarını idareli kullanmasını engelleyecektir. Projelerde,
Ankara’daki deniz özlemini, gölet ve havuzlarla gidermeye
çalışmaktadır. Atık su ve yağmur suyu yönetimi hiçbir projede
yoktur.
Sosyal sürdürülebilirlik açısından ise çoğu projede kulüp, dernek,
eğitim merkezi gibi bir araya getirici tesisler tasarlanmamıştır.
Bu projeler bireyi tüketime ve yalnızlığa itmekte aynı zamanda
bireyi standartlaştırmaktadır. Herkesin beklentisini aynı kabul
etmektedir. Kusursuz mimari, doğal denge, su ve mavi gibi
tanımlar yaparak mekanı herkes için meta aracı yapmaktadır.
Kentsel yönetimler kentsel ve ekolojik değerleri yok eden
bu uygulamalarına, sermaye yığılmalarına kolaylaştırıcı
her türlü imar hakkı, plan tadilatı, emsal yükseltme vb.
ayrıcalıkları tanımaktadır. Kentsel yönetimler, direkt ana
ulaşım arterine giriş-çıkış yapabilme, vadileri, tarım alanlarını
yer seçme, mevcut göletlere, gevşek zeminlere yapılaşma
ruhsatını vererek büyük inşaat şirketlerine destek olmaktadır.
Gecekondu sahiplerine ise mekanda ayrışma yaparak başka
TOKİ binalarından yer göstererek yoğun ve dikey bir hayata
yönlendirmektedir. Özel araç sahipliliğini projelerde ve yakın
çevresinde özendirerek katlı kavşak düzenlemeleri yapmakta,
toplutaşım seçeneklerini gözardı etmektedir. Bu seçkinleştirme
çalışmaları kentte başka mekânsal ayrışmalara yol açmaktadır.
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Kentliyi bu projeleri tercih etmeye iten nedenler araştırılmalıdır.
Kentlerde suç oranlarının yüksekliği ve artan güvenlik sorunları,
lüks hayata ve gökdelenlere özlem, topraktan ayrılmak ve
gökyüzüne yakın yaşamayı istemek vb. sebepler incelenmelidir.
Tüketim toplumunun zorladığı hızlı yaşamı tetikleyen bu
projeler, her aktivitenin bir görev olarak algılandığı ve
hızlıca tüketildiği mutsuz yaşam şekillerini destekleyerek,
ayrışan kendi içine kapanan toplum ilişkilerini beraberinde
getirecek, kent, kentleşme ve kentsel yaşam kalitesi, kentsel
sürdürülebilirlik kavramlarını Ankara’da gelecekte yeniden
tartışmaya açacaktır.
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