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ÇALIŞMANIN AMACI

KOD HAZIRLAMA YÖNTEMİ

Mevcut imar planları ile yapılaşan ve yapılaşma süreci devam eden yada dönüşüm

Mekansal Kod Çalışması iki aşamalı sürecin sonucunda geliştirilmiştir.

alanlarında teşvik edici YAŞAMSAL DOKUNUŞLAR sağlamak, yeni hazırlanacak imar
planları için ise ARAZİ KULLANIM kararları, Yapı Adası formu, DOP-KOP ile Emsal;

1. Kavramsal Çerçeve

TAKS-KAKS, YÜKSEKLİK ve ÇEKME mesafesi koşulları dışında YAŞAM KALİTESİNİ artır-

2. Mekansal Çerçeve

mak üzere MEKANSAL KODLAR geliştirmek.
Bu çalışma; KENTSEL ÖRTÜ ve KENTSEL DOKU olmak üzere iki ana bölümden oluşİMAR PLANI ile İMAR YÖNETMELİKLERİ ara yüzünde geliştirilen mekânsal kodlar

maktadır.

(planlama kodları), hem PLAN NOTLARI hem de YÖNETMELİK için planlama ve tasarım kavramları çerçevesinde yeni öneriler sunmaktadır.

1. Kentsel Örtü: Kuşak, Aks ve Odak bileşenlerinden oluşur. Bu üç temel bileşeni; bütünleşme, ulaşabilirlik, süreklilik ve çeşitlilik vb gibi özellikleri ile ele almalı. Kentsel
Örtü, planlama/proje alanı ve yakın çevresini mekânsal, ekonomik ve sosyal olarak

TEMEL İLKELER
Mekansal Kod çalışması aşağıdaki temel ilkeleri kapsamaktadır.
• FONKSİYON ve FORM ilişkisi ile FAYDA sağlanması,
• ULAŞIM ve ULAŞABİLİRLİĞİN kolaylaştırılması,
• KENTSEL DAYANIKLILIK için fırsatlar yaratılması,
• YARI KAMUSAL ALAN artırılması,
• KENTSEL DOKU üzerine KENTSEL ÖRTÜ ile yeni YAŞAMSAL DOKUNUŞLAR kurgulanması.
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birleştiren, geçtiği alanlarda katma değer yaratan özellikte tasarlanmalı.
2. Kentsel Doku; Yapı Adası, Sokak, Yapı bileşenlerinden oluşur. Bu üç bileşeni; ölçek,
konum, fonksiyon ve form gibi özelliklerini birbirinden bağımsız düşünmemeli. Yeni
tasarım yaklaşımı yapı adası, sokak ve yapı ölçeğinde kentsel dokuların temele tasarım ilkelerini tanımlar.
KOD raporu, planlama ve tasarım temel ilkelerini oluşturan 24 kavramın, NEDEN? Ve
NASIL? Sorularının ile etkileşim içinde olduğu bir matris sistematiği içinde hazırlanmıştır.
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I. BÖLÜM; KENTSEL ÖRTÜ
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II. BÖLÜM; KENTSEL DOKU
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A1. Strateji
Temel kurgu bütüncül tasarlandı mı?
A2. Etkileşim
Yakın çevre ile etkileşim nasıl?
A3. Kamusallık
Kamusal alanlar ve yarı kamusal alan ilişkisi var mı?
A4. Dayanıklılık
Kentsel riskler azaltılıyor mu?

A1. STRATEJİ
TEMEL KURGU BÜTÜNCÜL TASARLANDI MI?

NEDEN?
Planlama ve/veya proje alanlarında, ulaşım ve ulaşabilirliği artırmak, bütünleşme ve sürekliliği sağlamak, ekonomik ve yaşamsal canlılığı yaratmak üzere yeşil kuşaklar tasarlanmalıdır.

NASIL?
1.Ulaşım ve Ulaşabilirlik
Kuşak, ulaşımı kolaylaştırmalı, odaklara ve donatı alanlarına sürekliliği sağlamalı.
-Süreklilik sağlamak için geçişler kontrollü olmalı
-Kesişimlerde kullanımlar farklılaşmalı
-Araç ve yaya kullanım dengesi kurulmalı
2.Bölgeleme ve Bütünleşme
Kuşak, bölgeleme ve ile bütünleştirme için temel strateji oluşturmalı.
-Karakteristik bölgeler belirlenmeli
-Bütünleştirici tematik kullanımlar önerilmeli
-Kamusal alan kümelenmesi yapılmalı
3.Eski İzler ve Yeni Çizgiler
Doğal, kültürel ve mekânsal izler, kuşak oluşumunda yönlendirici olmalı.
-Doğal ve kültürel izler yönlendirici olmalı
-Kentsel doku kuşak formunu belirlemeli
-Katma değer yaratıcı kullanımlar olmalı

A1.1. ULAŞIM VE ULAŞABİLİRLİK
Kuşak, ulaşımı kolaylaştırmalı, odaklara ve donatı alanlarına sürekliliği sağlamalı.

A1.1.1
Süreklilik sağlamak için
geçişler kontrollü olmalı.

A1.1.2
Kesişimlerde kullanımlar
farklılaşmalı.

A1.1.3
Araç ve yaya kullanım dengesi kurulmalı.
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A1.2. BÖLGELEME VE BÜTÜNLEŞME
Kuşak, bölgeleme ve ile bütünleştirme için temel strateji oluşturmalı.

A1.2.1
Karakteristik bölgeler belirlenmeli

A1.2.2
Bütünleştirici tematik kullanımlar önerilmeli

A1.2.3
Kamusal alan kümelenmesi
yapılmalı
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A1.3. ESKİ İZLER VE YENİ ÇİZGİLER
Doğal, kültürel ve mekânsal izler, kuşak oluşumunda yönlendirici olmalı.

A1.3.1
Doğal ve kültürel izler yönlendirici olmalı

A1.3.3
Katma değer yaratıcı kullanımlar olmalı

A1.3.2
Kentsel doku kuşak formunu
belirlemeli

Sayfa 20 | Mekansal Kod

Mekansal Kod | Sayfa 21

A2. ETKİLEŞİM
YAKIN ÇEVRE İLE ETKİLEŞİM NASIL?

NEDEN?
Yeşil kuşaklar yakın çevre ile etkileşim sağlayarak hem proje içi hem de proje kenarlarındaki dinamikleri
hareket geçirecektir. Bu nedenle, kuşak tasarımı bağlantılar sağlamalı ve kuşak üzerindeki farklı odaklarla kümelenmelere imkan vermelidir.
NASIL?
1.İç ve Dış Kuşak
Kuşaklar planlama/proje alanı içi ve yakın çevresi ile bütünleşmeli.
-İç Kuşaklar Karakter Bölgelerini Kapsamalı
-Dış Kuşaklar, Yakın Çevre Kamusal Alan Gereksinimi Karşılamalı
-Her İki Kuşak Kentsel Dayanıklılık (açık alan) İçin Fırsatlar Sağlamalı
2.Odaklar Sistematiği
Kuşak, ticari ve kamusal odaklar arasında etkileşimi sağlanmalı.
-Kuşak Üzerinde Ticari ve Kamusal Farklılaşan Odaklar Yaratılmalı
-Kuşak Üzerindeki Odaklar ile Diğer Odaklar Sistematiği Kurgulanmalı
-Odaklar Arası İmar Hakları Transferi vb gibi Teşvikler Önerilmeli.
3.Bağlantılar
Kuşak, kentsel odaklar ve mahalle odakları ile bağlantılı olmalı.
-Kuşaklar Ring Oluşturmalı
-Bağlantılarda Form ve Fonksiyon İlişkisi Hissedilmeli
-Kenarlarda Kamusal Süreklilik Sağlanmalı

A2.1. İÇ VE DIŞ KUŞAK
Kuşaklar planlama/proje alanı içi ve yakın çevresi ile bütünleşmeli.

A2.1.1
İç Kuşaklar Karakter Bölgelerini Kapsamalı

A2.1.2
Dış Kuşaklar, Yakın Çevre
Kamusal Alan Gereksinimi
Karşılamalı

A2.1.3
Her İki Kuşak Kentsel
Dayanıklılık (açık alan) İçin
Fırsatlar Sağlamalı
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A2.2. ODAKLAR SİSTEMATİĞİ
Kuşak, ticari ve kamusal odaklar arasında etkileşimi sağlanmalı.

A2.2.1
Kuşak Üzerinde Ticari ve
Kamusal Farklılaşan Odaklar
Yaratılmalı.

A2.2.2
Kuşak Üzerindeki Odaklar
ile Diğer Odaklar Sistematiği
Kurgulanmalı.

A2.2.3
Odaklar Arası İmar Hakları
Transferi vb gibi Teşvikler
Önerilmeli.
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A2.3. BAĞLANTILAR
Kuşak, kentsel odaklar ve mahalle odakları ile bağlantılı olmalı.

A2.3.1
Kuşaklar Ring Oluşturmalı

A2.3.2
Bağlantılarda Form ve Fonksiyon İlişkisi Hissedilmeli

A2.3.3
Kenarlarda Kamusal Süreklilik Sağlanmalı
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A3. KAMUSALLIK
KAMUSAL ALANLAR VE YARI KAMUSAL ALAN İLİŞKİSİ VAR MI?

NEDEN?
Kuşak üzerinde yaratılacak kamusal ve yarı kamusal alanlar ilişki sistematiği, açık alan sistematiğinin
omurgasını oluşturması ve canlandırma stratejisinin geliştirilmesi için yeni imkanlar sunacaktır.

NASIL?
1.Kentsel Nişler
Kuşak üzerinde farklı ölçeklerde kentsel nişler tasarlanmalı.
-Nişlerde, Form ve Fonksiyon İlişkisi Farklılık Yaratmalı
-Farklı Ölçeklerde Nişler Tasarlanmalı
-Kesişimlerdeki Nişler İçin Yapı Adası Köşeleri Kullanılmalı
2.Açık Alan Sistematiği
Kuşak, açık alan sistematiğinin omurgasını oluşturmalı.
-Toplayıcı ve Dağıtıcı Bağlantılar Tasarlanmalı
-Kuşak Üzerinde Süreklilik Açık Alanlarla Sağlanmalı
-Toplu Taşım, Yaya ve Bisiklet Ulaşımı Kuşak Üzerinde Yoğunlaşmalı
3.Canlandırma Teşvikleri
Kuşak üzerindeki yarı kamusal alanları elde etmek için bazı teşvikler verilmeli.
-Kullanım Değişikliği Teşvikleri Verilmeli
-İmar Hakları Transferi ve İmar Bonusu Araçları Önerilmeli
-Kamusal Kullanım (Kreş-Sağlık, Kültür vb gibi) Karşılığı İmar Hakkı Bonusu Verilmeli

A3.1. CANLANDIRMA TEŞVİKLERİ
Kuşak üzerindeki yarı kamusal alanları elde etmek için bazı teşvikler verilmeli.

A3.1.1
Kullanım Değişikliği Teşvikleri Verilmeli

A3.1.2
İmar Hakları Transferi ve
İmar Bonusu Araçları Önerilmeli

A3.1.3
Kamusal Kullanım (Kreş-Sağlık, Kültür vb gibi) Karşılığı
İmar Hakkı Bonusu Verilmeli
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A3.2. KENTSEL NİŞLER
Kuşak üzerinde farklı ölçeklerde kentsel nişler tasarlanmalı.

A3.2.1
Farklı Ölçeklerde Nişler
Tasarlanmalı.

A3.2.2
Kesişimlerdeki Nişler İçin
Yapı Adası Köşeleri Kullanılmalı.

A3.2.3
Nişlerde, Form ve Fonksiyon
İlişkisi Farklılık Yaratmalı.
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A3.3. AÇIK ALAN SİSTEMATİĞİ
Kuşak, açık alan sistematiğinin omurgasını oluşturmalı.

A3.2.1
Toplayıcı ve Dağıtıcı Bağlantılar Tasarlanmalı.

A3.2.2
Kuşak Üzerinde Süreklilik
Açık Alanlarla Sağlanmalı.

A3.2.3
Toplu Taşım, Yaya ve Bisiklet
Ulaşımı Kuşak Üzerinde
Yoğunlaşmalı.
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A4. DAYANIKLILIK
KENTSEL RİSKLER AZALTILIYOR MU?

NEDEN?
Kuşak üzerinde yaratılacak kamusal ve yarı kamusal alanlar, risklerin azaltılması ve sosyal gereksinmelerin karşılanması için yeni fırsatlar yaratabilir.
NASIL?
1. Afet Riski Azaltma
Kuşak, toplanma alanları ve tahliye koridorları işlevini de üstlenmeli.
-Kesişimler ve Nişler Toplanma Alanları İşlevi İçin Yeterli Olmalı
-Tahliye Koridorları İçin Süreklilik Sağlayan Açık Alanlar Tasarlanmalı
-Belli Büyüklükteki Açık Alanlar Olası Deprem İçin Logistik İmkanı Sunmalı
2. Yol Kesitleri
Mevcut yol kesitleri kamusal ve yarı kamusal alan yaratmak için yeniden tasarlanmalı.
-Kuşak Yol Kesitleri Yaya Kullanımı Odaklı Olmalı
-Kesişimler Kolay Ulaşım ve Cazibe Nişler Olarak Tasarlanmalı
-Kuşak Yol Kesiti Hassas Kullanıcılar İçin Çözümler İçermeli
3. Aktivite Çeşitliliği
Kuşak, her yaş grubuna imkan veren çeşitlilikte aktiviteler sunmalı.
-Önerilen Fonksiyonlar, Geçici ve Kalıcı Tasarımlara Olanak Vermeli
-Her Yaş Grubunun Kullanımına Yönelik Aktiviteler İçin Yeterli Büyüklükte Mekanlar Yaratılmalı.
-Aktiviteler Çeşitlendirilmeli.

A4.1. AFET RİSKİ AZALTMA
Kuşak, toplanma alanları ve tahliye koridorları işlevini de üstlenmeli.

A4.1.1
Kesişimler ve Nişler Toplanma Alanları İşlevi İçin Yeterli
Olmalı

A4.1.2
Tahliye Koridorları İçin Süreklilik Sağlayan Açık Alanlar
Tasarlanmalı

A4.1.3
Belli Büyüklükteki Açık Alanlar Olası Deprem İçin Lojistik
İmkanı Sunmalı
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A4.2. YOL KESİTLERİ
Mevcut yol kesitleri kamusal ve yarı kamusal alan yaratmak için yeniden tasarlanmalı.

A4.2.1
Kuşak Yol Kesitleri Yaya
Kullanımı Odaklı Olmalı

A4.2.2
Kesişimler Kolay Ulaşım ve
Cazibe Nişler Olarak Tasarlanmalı

A4.2.3
Kuşak Yol Kesiti Hassas
Kullanıcılar İçin Çözümler
İçermeli
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A4.3. AKTİVİTE ÇEŞİTLİLİĞİ
Kuşak, her yaş grubuna imkan veren çeşitlilikte aktiviteler sunmalı.

A4.3.1
Önerilen Fonksiyonlar, Geçici
ve Kalıcı Tasarımlara Olanak
Vermeli

A4.3.2
Her Yaş Grubunun Kullanımına Yönelik Aktiviteler İçin
Yeterli Büyüklükte Mekanlar
Yaratılmalı.

A4.3.3
Aktiviteler Çeşitlendirilmeli.
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B1. Süreklilik
Fonksiyonlar ve formlar ne kadar sürekli?
B2. Birleştiricilik
Fonksiyonel ve alansal bütünleşme var mı?
B3. Fonksiyon
Çeşitlilik herkesi kapsıyor mu?
B4. Miras
Doğal ve kültürel izler dikkate alınıyor mu?

B1. SÜREKLİLİK
FONKSİYONLAR VE FORMLAR NE KADAR SÜREKLİ?

NEDEN?
Yeşil aksların sürekliliği sağlayan yeni fonksiyonlar ve farklı form oluşturması yeni ekonomik canlandırma koridorları yaratır. Bu da yeni katma değer yaratılmasına neden olması açısından gerekli olacaktır.
NASIL?
1. Fonksiyon ve Form İlişkisi
Farklılık yaratan fonksiyon ve form ilişkisi aksların karakteristiğini oluşturmalı.
-Eski İzler Aks Formunu Belirlemede Kriter Olmalı
-Fonksiyon ve Form İlişkisi Aksların Sürekliliğini Belirlemeli
-Süreklilik, Farklı Form ve Yönlenme İle Farklılaşmalı
2. Geçişler
Doğal ve yapay geçişler sürekliliği sağlamalı.
-Akslar, Farklı Geçişlerle Canlandırılmalı
-Doğal ve Yapay Akışlar Aks Formunu Biçimlendirmeli
-Stratejik Geçişler, Dolaşım Sisteminin Önemli Elemanı Olmalı
3. Yapı Adası
Yapı adalarındaki açık alanlar aksların süreklililiği için imkanlar sağlamalı.
-Yapı Adalarındaki Açık Alanlar (Avlu-Kenar) Süreklilik İçin Kullanılmalı
-Yol Kenarı ve Yapı Adası Avlusu Ticari Kullanım Transferi Sağlanmalı
-Yaya Dolaşım Sürekliliği Formları (lineer, organik vb gibi) Akslarda Çeşitlenmeli

B1.1. FONKSİYON VE FORM İLİŞKİSİ
Farklılık yaratan fonksiyon ve form ilişkisi aksların karakteristiğini oluşturmalı.

B1.1.1
Eski İzler Aks Formunu Belirlemede Kriter Olmalı.

B1.1.2
Fonksiyon ve Form İlişkisi
Aksların Sürekliliğini Belirlemeli.

B1.1.3
Süreklilik, Farklı Form ve
Yönlenme İle Farklılaşmalı.
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B1.2. GEÇİŞLER
Doğal ve yapay geçişler sürekliliği sağlamalı.

B1.2.1
Akslar, Farklı Geçişlerle Canlandırılmalı

B1.2.2
Doğal ve Yapay Akışlar Aks
Formunu Biçimlendirmeli

B1.2.3
Stratejik Geçişler, Dolaşım
Sisteminin Önemli Elemanı
Olmalı
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B1.3. YAPI ADASI
Yapı adalarındaki açık alanlar aksların süreklililiği için imkanlar sağlamalı.

B1.3.1
Yapı Adalarındaki Açık Alanlar (Avlu-Kenar) Süreklilik
İçin Kullanılmalı

B1.3.2
Yol Kenarı ve Yapı Adası Avlusu Ticari Kullanım Transferi
Sağlanmalı.

B1.3.3
Yaya Dolaşım Sürekliliği
Formları (lineer, organik vb
gibi) Akslarda Çeşitlenmeli
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B2. BİRLEŞTİRİCİLİK
FONKSİYONEL VE ALANSAL BÜTÜNLEŞME VAR MI?

NEDEN?
Yeşil akslar, yeşil kuşak ile birlikte birleştirici ve geçirgen özelliği ile açık alan sistematiğini oluşturmak
için farklı fonksiyonlar ve yoğunluk alanları arasındaki bütünleşme sağlanmalıdır.
NASIL?
1.Stratejik Yön
Aksların başlangıç ve bitiş noktaları stratejik odaklarla (durak vb gibi) bağlantılı olmalı.
-Akslar, Kuşak ve Odakları Birleştirmeli
-Önemli Ulaşım HUB’ları İle Bağlantılı Olmalı
-Birleştiriciliği Form ve Fonksiyon İlişkisi Belirlemeli.
2.Bağlantılar
Aks, kuşak ve odaklar arasında etkileşim sağlanmalı.
-Kuvvetli Bağlantılar İçin Yol Profilleri Yeniden Tasarlanmalı
-Bağlantılar Yarı Kamusal Alanlarla Kuvvetlendirilmeli
-Aksa Bağlantılar Odaklarla Sağlanmalı
3.Bölgeler
Bölgelerin bütünleşmesinde aksın kamusallığı baskın olmalı.
-Farklı Bölgelerin Bütünleşmesi İçin Aks Üzerindeki Fonksiyonlar Çeşitlendirilmeli
-Bölgelerden Aksa Ulaşım Kolay Olmalı.
-Bölgelerarası Süreklilik Aks Üzerinden Tasarlanmalı.

B2.1. STRATEJİK YÖN
Aksların başlangıç ve bitiş noktaları stratejik odaklarla (durak vb gibi) bağlantılı
olmalı.

B2.1.1
Akslar, Kuşak ve Odakları
Birleştirmeli

B2.1.2
Önemli Ulaşım HUB’ları İle
Bağlantılı Olmalı

B2.1.3
Birleştiriciliği Form ve Fonksiyon İlişkisi Belirlemeli.
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B2.2. BAĞLANTILAR
Aks, kuşak ve odaklar arasında etkileşim sağlanmalı.

B2.1.1
Kuvvetli Bağlantılar İçin Yol
Profilleri Yeniden Tasarlanmalı.

B2.1.2
Bağlantılar Yarı Kamusal
Alanlarla Kuvvetlendirilmeli.

B2.1.3
Aksa Bağlantılar Odaklarla
Sağlanmalı.
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B2.3. BÖLGELER
Bölgelerin bütünleşmesinde aksın kamusallığı baskın olmalı.

B2.1.1
Farklı Bölgelerin Bütünleşmesi İçin Aks Üzerindeki
Fonksiyonlar Çeşitlendirilmeli.

B2.1.2
Bölgelerden Aksa Ulaşım
Kolay Olmalı.

B2.1.3
Bölgelerarası Süreklilik Aks
Üzerinden Tasarlanmalı.
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B3. FONKSİYON
ÇEŞİTLİLİK HERKESİ VE HER ŞEYİ KAPSIYOR MU?

NEDEN?
Aksın ana omurga özelliğini taşıması, farklı fonksiyonların oluşturulması ve etkileşimlerin ortaya çıkmasını fırsat vermesi çeşitliğin kapsama alanını genişletmektedir.
NASIL?
1.Tematik Farklılaşma
Aks üzerindeki fonksiyonların temaları farklılık yaratmalı.
-Aks Üzerindeki Fonksiyonları Farklılaştıracak Formlar Tasarlanmalı .
-Form ve Fonksiyon Farklılaşması İçin Yeni Nesil Beklentiler Dikkate Alınmalı.
-Aks Üzerindeki Farklılık Temaları, Odak Temaları İle İlişkili Olmalı.
2.Hiyerarşi
Aksa bağlantı sağlayan farklı ölçeklerdeki aksların farklı sosyal donatı fonksiyonlarla bütünleştirilmeli.
-Fonksiyonel ve Formsal Hiyerarşi (kademelenme) Yaratılmalı.
-Aks, Sosyal Donatı Alanları Ağının Omurgasını Oluşturmalı.
-Aks Üzerinde Açık Alan Kademelenmesi Sağlanmalı.
3.Kamusal ve Yarı Kamusal
Kamusal ve yarı kamusal alan fonksiyon özellikleri belirlenmeli.
-Kamusal ve Yarı Kamusal Alan Bütünleştirilmeli.
-Yarı Kamusal Alan Ticari Kullanımlarla Teşvik Edilmeli.
-Kamusal ve Yarı Kamusal Alanlar Formu Çeşitlendirilmeli.

B3.1. TEMATİK FARKLILAŞMA
Aks üzerindeki fonksiyonların temaları farklılık yaratmalı.

B2.1.1
Aks Üzerindeki Fonksiyonları Farklılaştıracak Formlar
Tasarlanmalı.

B2.1.2
Form ve Fonksiyon Farklılaşması İçin Yeni Nesil Beklentiler Dikkate Alınmalı.

B2.1.3
Aks Üzerindeki Farklılık
Temaları, Odak Temaları İle
İlişkili Olmalı.
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B3.2. HİYERARŞİ
Aksa bağlantı sağlayan farklı ölçeklerdeki aksların farklı sosyal donatı fonksiyonlarla
bütünleştirilmeli.
B3.2.1
Fonksiyonel ve Formsal
Hiyerarşi (kademelenme)
Yaratılmalı.

B3.2.2
Aks, Sosyal Donatı Alanları
Ağının Omurgasını Oluşturmalı.

B3.2.3
Aks Üzerinde Açık Alan Kademelenmesi Sağlanmalı.
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B3.3. KAMUSAL VE YARI KAMUSAL
Kamusal ve yarı kamusal alan fonksiyon özellikleri belirlenmeli.

B3.3.1
Kamusal ve Yarı Kamusal
Alan Bütünleştirilmeli.

B3.3.2
Yarı Kamusal Alan Ticari Kullanımlarla Teşvik Edilmeli.

B3.3.3
Kamusal ve Yarı Kamusal
Alanlar Formu Çeşitlendirilmeli.
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B4. MİRAS
DOĞAL VE KÜLTÜREL İZLER DİKKATE ALINIYOR MU?

NEDEN?
Aks belirlemede doğal ve kültürel izlerin yaratacağı çeşitlilik ve zenginlik fonksiyon ve yapı formlarının
oluşmasına olumlu katkı sağlayacaktır.
NASIL?
1. Yön
Aksların yönü ve/veya bağlantıların tasarımında etkin rüzgar koridorları dikkate alınmalı.
-Etkin Rüzgar Yönü Dikkate Alınmalı.
-Doğal ve Kültürel Miras Yapı ve Alanlarına Yönlendirme Olmalı.
-Yönlendirmede Fonksiyon ve Formlar Kullanılmalı.
2. Topografya
Doğal izler aksın formunu belirlemek için değerlendirilmeli.
-Topografya Aks Formunu Şekillendirmeli.
-Dere ve Vadi Gibi Eski ve Mevcut İzler Referans Alınmalı.
-Topografya Yapı Formunu Etkilemeli.
3. Kültürel Miras
Aksın tasarımında doğal ve kültürel mirastan etkilenilmeli.
-Planlama Alanı ve Yakın Çevredeki İzler Aks Formunu Etkilemeli.
-Eski İzlerin Özellik Yaratan Değerleri Formların Çeşitlenmesinde Kullanılmalı.
-Aks Üzerindeki Yapı Yüksekliği Kültürel Miras Yapıları İle Uyumlu Olmalı.

B4.1. YÖN
Aksların yönü ve/veya bağlantıların tasarımında etkin rüzgar koridorları dikkate
alınmalı.

B4.1.1
Etkin Rüzgar Yönü Dikkate
Alınmalı.

B4.1.2
Doğal ve Kültürel Miras Yapı
ve Alanlarına Yönlendirme
Olmalı.

B4.1.3
Yönlendirmede Fonksiyon ve
Formlar Kullanılmalı.
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B4.2. TOPOGRAFYA
Doğal izler aksın formunu belirlemek için değerlendirilmeli.

B4.2.1
Topografya Aks Formunu
Şekillendirmeli.

B4.2.2
Dere ve Vadi Gibi Eski ve
Mevcut İzler Referans Alınmalı.

B4.2.3
Topoğrafya Yapı Formunu
Etkilemeli.
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B4.3. KÜLTÜREL MİRAS
Aksın tasarımında doğal ve kültürel mirastan etkilenilmeli.

B4.3.1
Planlama Alanı ve Yakın
Çevredeki İzler Aks Formunu
Etkilemeli.

B4.3.2
Eski İzlerin Özellik Yaratan
Değerleri Formların Çeşitlenmesinde Kullanılmalı.

B4.3.3
Aks Üzerindeki Yapı Yüksekliği Kültürel Miras Yapıları İle
Uyumlu Olmalı.
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C1. Fonksiyon
Kamusal alan beklentileri karşılıyor mu?
C2. Erişebilirlik
Erişim kolay mı?
C3. Bütünleşme
Kent kimliği/karakteri hissi oluşuyor mu?
C4. kümelenme
Kümelenmenin fırsatları değerlendiriliyor mu?

C1. FONKSİYON VE FORM
KAMUSAL ALAN BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR MU?

NEDEN?
Ticari odakların, farklı temalar, fonksiyon ve formları ile kentsel doku sistematiğin önemli bilenleri olması nedeniyle hem kamusal beklentileri de karşılaması kapsayıcılık açısından önemlidir. Özellikle ticari
odakların kamusal fonksiyon ve formları kamusal beklentileri de kapsamı içine alması toplumsal eşitlik
sağlayacaktır.

NASIL?
1. Tema
Odakların tematik farklılaşması, kentsel ihtiyaçları kapsamalı.
-Proje Hikayesini Destekleyecek Yeni Temalar Belirlenmeli.
-Yeni Temaları Destekleyecek Fonksiyonlar Odaklarda Yoğunlaşmalı.
-Mevcut Fonksiyonları Destekleyici Yeni Temalar Geliştirilmeli.
2. İmaj
Odaklar yapı formları ile imaj noktaları olmalı.
-Kentsel Odaklarda Fonksiyon ve Formlar Kimlik Oluşturmalı.
-Odaklardaki Farklı Formlarda Geçmiş İzlerden Yararlanılmalı.
-İmaj Oluşturmada Yarı Kamusal Alan Etkili Olmalı.
3. Sosyal Çeşitlilik
Odakların canlılığı ve her kesimin kullanımı için karma fonksiyonlar ile tasarlanmalı.
-Odaklarda Canlılığı Artırıcı Farklı Fonksiyonlar Olmalı.
-Kamusal Kullanımların Dağılımı Sosyal Eşitliliği Sağlamalı.
-Ticari Kullanımlara Erişebilirlik İçin Yarı Kamusal Alanlar Tasarlanmalı.

C1.1. SOSYAL ÇEŞİTLİLİK
Odakların canlılığı ve her kesimin kullanımı için karma fonksiyonlar ile tasarlanmalı.

C1.1.1
Odaklarda Canlılığı Artırıcı
Farklı Fonksiyonlar Olmalı.

C1.1.2
Kamusal Kullanımların
Dağılımı Sosyal Eşitliliği
Sağlamalı.

C1.1.3
Ticari Kullanımlara Erişebilirlik İçin Yarı Kamusal Alanlar
Tasarlanmalı.
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C1.2. İMAJ
Odaklar yapı formları ile imaj noktaları olmalı.

C1.1.1
Kentsel Odaklarda Fonksiyon
ve Formlar Kimlik Oluşturmalı.

C1.1.2
Odaklardaki Farklı Formlarda
Geçmiş İzlerden Yararlanılmalı.

C1.1.3
İmaj Oluşturmada Yarı Kamusal Alan Etkili Olmalı.
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C1.3. TEMA
Odakların tematik farklılaşması, kentsel ihtiyaçları kapsamalı.
C1.1.1
Proje Hikayesini Destekleyecek Yeni Temalar Belirlenmeli.

C1.1.2
Yeni Temaları Destekleyecek Fonksiyonlar Odaklarda
Yoğunlaşmalı.

C1.1.3
Mevcut Fonksiyonları
Destekleyici Yeni Temalar
Geliştirilmeli.
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C2. ERİŞEBİLİRLİK
ERİŞİM KOLAY MI?

NEDEN?
Ticari ve sosyal donatı alanlarının oluşturduğu odaklar, cazibe merkezleri özelliğini taşıması için erişimi
kolay alanlarda tasarlanmalı. Odaklar aynı zamanda kamusal erişebilirlik için de fırsatlar sunmalı.

NASIL?
1. Kolaylık
Çeşitli ulaşım ve ulaşabilirlik kriterlerini sağlamalı.
-Odaklara Ulaşım Kolaylığı İçin Seçenekler Sunulmalı.
-Yaya ve Bisiklet Ulaşımı İçin Alanlar Kamusal ve Yarı Kamusal Yaratılmalı.
-Yürüme Mesafesi İçinde Alt Odaklar Tasarlanmalı.
2. Kapasite
Her kesimi ve Her şeyi kapsayan kamusal kapasite yaratılmalı.
-Odaklar, Kullanım Çeşitliliği Kapasitesi Olan Alanlarda Yaratılmalı.
-Ticari ve Kamusal Fonksiyonlar Denge İçinde Odaklarda Yer Almalı.
-Kullanımlar Her Grubu Kapsayacak Şekilde Belirlenmeli.
3. HUB
Ulaşım ve fonksiyon odakları olarak tasarlanmalı.
-Odaklar, Ulaşım Çeşitliliğini (yaya-araç-bisiklet) Kapsamalı.
-Odaklar, Aktarma İstasyonları (metro-otopark) Görevini Üstlenmeli.
-Kesişimler ve Geçişlerin Formu Odaklarda Farklılaşmalı.

C2.1. KOLAYLIK
Çeşitli ulaşım ve ulaşabilirlik kriterlerini sağlamalı.

C2.1.1
Odaklara Ulaşım Kolaylığı
İçin Seçenekler Sunulmalı.

C2.1.2
Yaya ve Bisiklet Ulaşımı
İçin Alanlar Kamusal ve Yarı
Kamusal Yaratılmalı.

C2.1.3
Yürüme Mesafesi İçinde Alt
Odaklar Tasarlanmalı.
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C2.2. KAPASİTE
Her kesimi kapsayan kamusal kapasite yaratılmalı.

C2.2.1
Odaklar, Kullanım Çeşitliliği
Kapasitesi Olan Alanlarda
Yaratılmalı.

C2.2.2
Ticari ve Kamusal Fonksiyonlar Denge İçinde Odaklarda
Yer Almalı.

C2.2.3
Kullanımlar Her Grubu Kapsayacak Şekilde Belirlenmeli.
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SAĞLIK ODAĞI
Ticari kullanımlar

SAĞLIK ODAĞI
Kamusal kullanımlar
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C2.3. HUB
Ulaşım ve fonksiyon odakları olarak tasarlanmalı.

C2.3.1
Odaklar, Ulaşım Çeşitliliğini
(yaya-araç-bisiklet) Kapsamalı.

C2.3.2
Odaklar, Aktarma İstasyonları (metro-otopark) Görevini
Üstlenmeli.

C2.3.3
Kesişimler ve Geçişlerin Formu Odaklarda Farklılaşmalı.
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P

Yeraltı otoparkı
Mevcut otobüs rotaları
Önerilen otobüs rotaları
Önerilen yaya ve bisiklet yolları
Önerilen otobüs durakları

Önerilen otobüs rotaları
Önerilen yaya ve bisiklet yolları
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C3. BÜTÜNLEŞME
KENT KİMLİĞİ/KARAKTERİ HİSSİ OLUŞUYOR MU?

NEDEN?
Odakların fonksiyon ve form tasarımı kentsel yaşam ve kent kimliği açısından önemlidir. Mekan ve yaşamın kullanıcılar için his oluşturması tasarımın önemli bileşeni olmalıdır.
NASIL?
1. Denge
Kamusal ve ticari alan dengesi iyi kurgulanmalı.
-Farklı Odaklar, Farklı Karakterde Tasarlanmalı.
-Kamusal ve Ticari Kullanım Dengesi İçin Teşvikler Önerilmeli.
-Odaklardaki Fonksiyonlar Bütünleşmeyi Sağlamalı.
2. Kentsel Kalite
Odakların kendine özgü karakteri tasarımda ön plana çıkmalı.
-Odak Tasarımında Eski İzlerden Yararlanmalı.
-Kamusal Alan Formları, Farklı Odaklarda Farklılaşmalı.
-Odaklarda İmaj Yapıları Tasarlanmalı.
3. Kesişimler
Odaklar, birleşme ve geçiş alanları olarak tasarlanmalı.
-Odak Açık Alan Formları Bütünleşmeyi Sağlamalı.
-Yapı Adası Köşeleri Kesişim Alanlarında Farklılaşmalı.
-Yapı Formaları ve Fonksiyonlar Kesişimlerde Yönlendirici Olmalı.

C3.1. DENGE
Kamusal ve ticari alan dengesi iyi kurgulanmalı.

C3.1.1
Farklı Odaklar, Farklı Karakterde Tasarlanmalı.

C3.1.2
Kamusal ve Ticari Kullanım
Dengesi İçin Teşvikler Önerilmeli.

C3.1.3
Odaklardaki Fonksiyonlar
Bütünleşmeyi Sağlamalı.
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C3.2. KENTSEL KALİTE
Odakların kendine özgü karakteri tasarımda ön plana çıkmalı.

C3.2.1
Odak Tasarımında Eski İzlerden Yararlanmalı.

C3.2.2
Kamusal Alan Formları, Farklı
Odaklarda Farklılaşmalı.

C3.2.3
Odaklarda İmaj Yapıları
Tasarlanmalı.
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C3.3. KESİŞİMLER
Odaklar, birleşme ve geçiş alanları olarak tasarlanmalı.

C3.3.1
Odak Açık Alan Formları
Bütünleşmeyi Sağlamalı.

C3.3.2
Yapı Adası Köşeleri Kesişim
Alanlarında Farklılaşmalı.

C3.3.3
Yapı Formaları ve Fonksiyonlar Kesişimlerde Yönlendirici
Olmalı.
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C4. KÜMELENME
KÜMELENMENİN FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLİYOR MU?

NEDEN?
Mevcut fonksiyonların yarattığı kümelenmenin katma değeri, yeni temaların etkileşimi ile daha farklı
ekonomik canlılıklar yaratacaktır. Bu etkileşimin fırsatlarını kullanarak, yeni fırsatlar yaratılmalıdır.

NASIL?
1. Sektörel Çeşitlilik
Yakın çevre yatırımları sektörel kümelenme fonksiyon çeşitlenmesinde değerlendirilmeli.
-Odakların Fonksiyonlarını Belirlemede Mevcut Sektörel Kümelenme Dikkate Alınmalı.
-Mevcut Kümelenmelere, Yeni Temalar İlave Edilmeli.
2. Katma Değer
Odaklarda yenilikçi katma değer yaratan fonksiyonlar yer almalı.
-Odaklar Katma Değer Yaratan Fonksiyonlarla Desteklenmeli.
-Yaratıcı Ekonomiler İçin Odaklarda Alanlar Yaratılmalı.
-Geleneksel ve Yeni Ekonomiler İçin Kümelenme Sağlanmalı.
3. Hiyerarşi
Kentsel Odak, Mahalle Odakları ve Yapı Adası Nişleri arasındaki hiyerarşik yapı oluşturulmalı.
-Odaklar Sistematiği Kurgusunda Hiyerarşik Yapı Oluşturulmalı.
-Odaklar Sistematiği Mevcut Kümelenme Ağını Dikkate Almalı.
-Mevcut Sosyal Donatı Alanları Kümelerinde Donatı Transferi Yapılmalı.

C4.1. SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİK
Yakın çevre yatırımları sektörel kümelenme fonksiyon çeşitlenmesinde değerlendirilmeli.

C4.1.1
Mevcut Kümelenmelere, Yeni
Temalar İlave Edilmeli.

C4.1.2
Odakların Fonksiyonlarını
Belirlemede Mevcut Sektörel
Kümelenme Dikkate Alınmalı.
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C4.2. KATMA DEĞER
Odaklarda yenilikçi katma değer yaratan fonksiyonlar yer almalı

C4.2.1
Odaklar Katma Değer Yaratan
Fonksiyonlarla Desteklenmeli.

C4.2.2
Yaratıcı Ekonomiler İçin
Odaklarda Alanlar Yaratılmalı.

C4.2.3
Geleneksel ve Yeni Ekonomiler İçin Kümelenme Sağlanmalı.
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C4.3. HİYERARŞİ
Kentsel Odak, Mahalle Odakları ve Yapı Adası Nişleri arasındaki hiyerarşik yapı oluşturulmalı.

C4.3.1
Odaklar Sistematiği Kurgusunda Hiyerarşik Yapı
Oluşturulmalı.

C4.3.2
Odaklar Sistematiği Mevcut
Kümelenme Ağını Dikkate
Almalı.

C4.3.3
Mevcut Sosyal Donatı
Alanları Kümelerinde Donatı
Transferi Yapılmalı.
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D1. Kapasite ve Form
Yapı adası içindeki yapılaşma kapasitesi oranı denge içinde mi?
D2. Süreklilik
Yapı adaları arasında ilişki sistemi kurgulandı mı?
D3. Düzen
Yapı adaları içindeki kütle ve açık alanların düzeni bütüncül bir kurgu içinde mi?
D4. Çeşitlilik
Form ve fonksiyon çeşitliliği dengeli mi, ihtiyaçlara cevap veriyor mu?

D1. KAPASİTE VE FORM
YAPI ADALARI VE YAPILAŞMA ORANI DENGE İÇİNDE Mİ?

NEDEN?
Hedeflenen kapasite (KAKS) pek çok farklı kütle varyasyonu ile sağlanabilir. Bu varyasyonları oluşturan başlıca parametreler
TAKS ve hmax’tır. Birbiriyle bağlantılı olarak değişen bu iki parametreden TAKS, zemin kottaki yaşantıyı, hmax ise kent silüetini
doğrudan etkiler. Bu iki majör parametrenin değerlerinin kentin farklı bölgeleri için farklı stratejilerle belirlenmesi, fakat bu
yapılırken üst ölçek kararlarına uygun davranılması gerekmektedir.
NASIL?
1. Oturum (TAKS)
TAKS oranları, kentsel dokunun yoğunluğunu belirler. Kentin belirli alanlarında yoğunluk bölgelerinin oluşturulması, bazı alanlarda ise yoğunluğun düşürülerek açık alanların arttırılması doğru TAKS stratejileri kullanmayı gerektirir.
2. İmar zarfı
TAKS oranları ve yükseklik sınırları her ne kadar oluşturulabilecek kütlelerin sınırlarını tanımlasa da, bazen bu tarif belirlenen
kentsel stratejinin gerçekleştirilmesi için yeterli olmayabilir. Bu durumlarda tasarım kodları ile tariflenen üç boyutlu bir tasarım sınırı, imar zarfları aracılığıyla tanımlanabilir.
3. Hmax (Yükseklik)
İzin verilen yapı yükseklikleri farklı bölgeler için düzenlenerek kentsel topografyanın oluşumu kontrol edilmelidir.
4. Emsal arttırımı
Önerilen kamusal alanların ve fonksiyon kurgusunun yaratılabilmesi için stratejik konumlardaki parsellere belirli haklar tanınabilir.

D1.1. OTURUM (TAKS)
Yapıların oturum alanları ve oturum stratejileri yapıların kentle ve sokakla kurdukları ilişkiyi belirler. Yüksek TAKS ve dışarıya dönük oturum stratejileri sokakla ilişki
kurulması olumlu yaklaşımlardır. Özellikle konut ve ticari dokularda TAKS belirlenirken sadece üst limit değil alt limit de belirlenmeli, yapılaşmanın dikeyleşmesi ve
sokak ile olan iletişimi de kontrol altına alınmalıdır.

TAKS = 0.60
0.60 yoğun kent dokusu tasarlanması için yeterlidir. Yapılar parsel çeperini
büyük ölçüde kaplayarak kesintisiz bir kentsel cephe oluşmasını sağlamaktadır. Derinliği 50m’nin altında kalan yapı adalarında 0.60 TAKS değeri yapıların
izin verilen çekme mesafelerinde tasarımcı için zorlayıcı olabilir. Bu durumda
emsal değeri ile yapılaşma olanakları kontrol edilmelidir.

TAKS = 0.40
0.40 ayrı yapı blokları veya kapalı site bölgelerinde kullanılabilir bir değerdir.
Yapılar parsel alanını büyük ölçüde doldurmaya başlasa bile sokak ölçeğinde büyük boşluklar ve sokak cephesinde devamsızlıklar gözlemlenmektedir.
Yoğun bir kent dokusu oluşturulması için yeterli değildir.

TAKS = 0.20
0.20 TAKS, çok düşük yoğunluklu bir yapılaşmanın hedeflendiği bölgelerde
kullanılmalıdır. Sanayi bölgeleri veya ayrık nizam konut bölgeleri için uygundur fakat yaşayan ve toplu taşımaya uygun bir kent oluşturulması için yetersizdir.
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Kütlelerin kurgusu, yapı alanı içerisindeki dağılım ve düzeni, proje alanının farklı noktalarında
karakter bölgeleri yaratmak için kullanılmalıdır.
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D1.2. İMAR ZARFI
İmar planı hazırlanması aşamasında; TAKS, KAKS ve Hmax yapı yoğunluklarını ve kütlelerin ölçeğini belirlemektedir. Ancak bu üç parametre birlikte tasarımlarda kullanılması beklenen kütlesel stratejileri tasvir etmemektedir. Kentsel dokunun devamlılığı
için gerekli yerlerde imar zarfları kullanılarak, parsel içerisinde yerleşim kararları kısıtlanabilir ve Hmax değerleri çeşitlenilebilir. İmar zarfları nedeni ile Emsal hakkının
tam olarak kullanılamaması durumunda imar hakkı transferleri değerlendirilebilir.
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Aynı İmar zarfı ile oluşturulabilecek farklı
yapılaşma stratejileri

İmar zarfı, özellikle yapı adası içerisinde farklı
yükseklik ve kütle stratejileri belirlenmek istendiği durumlarda form sınırlamalarını tariflemek
için faydalı bir yöntemdir.
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D1.3. HMAX (YÜKSEKLİK)
Hmax, parsel içinde ulaşmasına izin verilen maksimum yükseklik değerini belirler.
Hmax belirlenirken, kentsel bir topoğrafya oluşturulması ve kent formunun devamlılığının sağlanması gereklidir. Bu düzenin sağlanması için doğal topoğrafyanın
incelenmesi ve istenilen yoğunluğun örtüştürülmesi gerekmektedir.
Yüksek yapıların görsel etkisinin azaltılması için, özellikle yüksek topoğrafik noktalarda Hmax değerleri alçak tutulmalıdır. Yüksek yapıların kent silüetini bozmaması
için kentin geneli ile olan etkileşim değerlendirilmelidir.
Imar yönetmeliğince 60.5 m’den yüksek yapılar yüksek yapı olarak kabul edilmektedir ve çekme mesafeleri yükselen kat değerlerine göre farklılık görsetmektedir. Geri
çekme mesafesi artan yapılar sokaktan kopmakta ve birbirleri arası açılmaktadır ve
kentsel bir doku oluşturulması zorlaşmaktadır.
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Ana arterler gibi belirgin kentsel öğelerin çepe-

Odaklarda oluşturulan açıklıkların çeperinde

rinde parsellerde Hmax belirlenerek, yapılaşma

parsellerde Hmax belirlenerek, yapılaşma tipi

tipi teşvik edilebilir.

teşvik edilebilir.

D1.4. EMSAL ARTTIRIMI
Belirli koşulları sağlayan parsellerde emsal arttırımı ile teşvikler sağlanmalıdır. Verilecek teşvikler 3 ana neden altında toplanmaktadır.
1. Öngörülen fonksiyonlara uygunluk: Fonksiyonel olarak özelleşmiş odaklara uygunluk gösteren parsellere emsal arttırımı sağlanmalıdır.
2. Kamusal terk: Kentsel örtü elemanlarına uymak amacı ile parselinde terk mesafeleri istenilen parsellere emsal arttırımı sağlanmalıdır.
3. Otopark: Kamusal otopark kullanımı sağlayan yapılarda otopark alanı, emsal dışı
inşaat alanı hesabına dahil edilmemelidir.

Kentsel açık alan (odak)
yarattığı için kazanılan emsal
arttırım hakkı.

Zemin altı otopark birleştirimi için kazanılan emsal
arttırım hakkı.

Odak çevresinde önerilen
fonksiyonda yapı kullanımı yapıldığı için kazanılan
emsal arttırımı hakkı.
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D2. SÜREKLİLİK
YAPI ADALARI ARASINDA İLİŞKİ SİSTEMİ KURGULANDI MI?

NEDEN?
Mekansal, yapısal ve tarihi devamlılığın sağlanarak, yapı adası ölçeğinde kentin sürekliliğinin bozulmaması ve kentsel dokunun bozulmadan devam ettirilmesi sağlanmalıdır. Bu sebeple kentsel kamusal ve
yarı kamusal açık alanlar, kütleler ve odakların ne şekilde bütünleşmeleri gerektiği düşünülmelidir. Yapı
adaları, bu doğrultuda birbirinden bağımsız olarak değil, gruplar halinde ele alınmalıdır.
NASIL?
1. Aksların sürekliliği
Yaya, bisiklet ve araç akslarının sürekliliği kentsel ölçekte sağlanmalıdır. Yapı adaları şekillenirken, ulaşım sürekliliği ve bu sebeple yaratılan açık alanların devamlılığı esas alınmalıdır.
2. Açık alan sürekliliği
Yaratılan kamusal ve yarı kamusal alanlar, aralarında bir süreklilik yaratıldığı sürece kentsel ölçekte bir
yeşil örtü haline gelir ve canlı mekanlar haline dönüşür. Bu nedenle çeşitli ölçeklerde yaratılan açık
alanların, yer yer minimum kaldırım genişliğine düşse dahi birbirine bağlanıyor olması kritiktir.
3. Tarihsel ve doğal süreklilik
Tasarlanan alanın geçmişi değerlendirilerek, projeye dahil edilebilecek, projeye yön verebilecek eski izler
araştırılmalıdır. Bu izler tarihi yapılar, kalıntılar, önemli tarihi akslar olabileceği gibi doğal topografya, su
gövdeleri, iklimsel özellikler de olabilir.
4. Mevcut dokunun sürekliliği
Yeni tasarlanan alanlar ölçek, doku, kullanım, sirkülasyon gibi temel konularda yakın çevresindeki mevcut dokuyla süreklilik ve bütünlük sağlamalıdır.

D2.1. AKSLARIN SÜREKLİLİĞİ
Yaya, bisiklet ve araç akslarının sürekliliği kentsel ölçekte sağlanmalıdır. Yapı adaları
şekillenirken, ulaşım sürekliliği ve bu sebeple yaratılan açık alanların devamlılığı
esas alınmalıdır. Yeni bir tasarım yapılırken ise mevcut akslar gözetilmeli ve proje
bunların devamlılığı sağlanacak şekilde planlanmalıdır.
Aksların devamlılığı parsel ve yapı adalarının içinden geçen yarı kamusal alanlar
olarak da tasarlanabilir. Bu adaların kütle yerleşimlerinin aksların sürekliliğini engellemeyecek şekilde olması sağlanmalıdır. Akslar ile iletişimde olan adalarda karma
kullanım öngörülmelidir.
Kentsel Hareketliliği destekleyecek
ticari fonksiyonlar akslara dönük
olarak yerleştirilmelidir.
Aksların komşuluğundaki kentsel alanlar,
aksların canlılığını destekleyecek fonksiyonlarla donatılarak kentsel canlılığı devam
ettirmelidir.

Aksların üzerine gözlemlenen
mekanlaşma fırsatları değerlendirilmelidir.

Aksların geçtiği yapı adaları uygun yapı adası
tipolojinin seçimi ile yarı kamusal mekana
evsahipliği yapmalıdır.

Devamlılık, sadece yapısal değil yaya yolları
gibi kentsel elemanlar ile de desteklenmelidir.
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D2.2. AÇIK ALAN SÜREKLİLİĞİ
Yaratılan kamusal ve yarı kamusal alanlar, aralarında bir süreklilik yaratıldığı sürece kentsel ölçekte bir yeşil örtü haline gelir ve canlı mekanlar haline dönüşür.
Bu nedenle çeşitli ölçeklerde yaratılan açık alanların, yer yer minimum kaldırım
genişliğine düşse dahi birbirine bağlanıyor olması kritiktir.

Yapı kütleleri kentsel mekanın devamlılığı
göz edilerek tasarlanmalıdır. Yaya sürekliliğini

Kentsel nişler, açık alan çeşitlilikleri süreklilik

bozan noktalarda zemin kotlardaki açıklıklarla

bozulmadan desteklenmelidir.

geçiş devam ettirilmelidir.
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D2.3. TARİHSEL VE DOĞAL SÜREKLİLİK
Tasarlanan alanın geçmişi değerlendirilerek, projeye dahil edilebilecek, projeye yön
verebilecek eski izler araştırılmalıdır. Bu izlerin tekrar inşası değil, kavramsal olarak
tasarıma yeni çizgiler olarak işlenmesi gereklidir. Bu izler tarihi yapılar, kalıntılar,
önemli tarihi akslar olabileceği gibi doğal topoğrafya, su gövdeleri, iklimsel özellikler
de olabilir.
Doğal sürekliliğin en önemli elemanlarından birisi topoğrafyanın sürekliliğidir.
İstanbul gibi topoğrafyanın kent yerleşimine etkisi olan şehirlerde eğim durumu göz önüne alınmalıdır.

Kentlilerin doğal ve tarihi
izleri deneyimleyebilmeleri, kimlikli bir yerleşim yaratmak için anahtar olarak
kullanılabilir.

İzler ve yapılaşma arasına
kurgulanan tampon bölge
kentsel mekanın bir parçası olarak kullanılmalıdır.

Varolan kentsel izlere erişim sağlamak bu alanların
kullanımını artıracaktır.
İzler engeller değil, fırsatlar
olarak görülmelidir.
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D2.4. MEVCUT DOKUNUN SÜREKLİLİĞİ
Yeni tasarlanan alanlar ölçek, doku, kullanım, sirkülasyon gibi temel konularda yakın
çevresindeki mevcut dokuyla süreklilik ve bütünlük sağlamalıdır. Proje kapsamında
farklı ölçek ve dokular öngörülüyorsa bile, mevcut morfoloji ile temas eden kenarlarda geçiş bölgeleri yaratılarak bu farklılık yumuşatılmalıdır.
Bu konuda sürekliliğin sağlanması, proje alanının çevresi ile entegrasyonu açısından
çok önemlidir. Tasarım önerisi bu entegrasyonu sağlayamazsa proje alanı kendi içine
kapalı olarak yaşayan, sınırlarla çevrilmiş bir bölgeye dönerken, projenin bu anlamda başarılı olması çevre mahallelerden de insanların alana geldiği, tasarım alanının
kentin doğal bir parçası haline geldiği, çevresiyle birlikte yaşayan ve çevresini de
kalkındıran bir kentsel mekan yaratılabildiği anlamına gelir.

Geçirimsiz, kendi içine kapalı yapı adaları erişilebilirliği engeller ve yaratılan
sokak örüntüsünü bloke eder. Yaya sürekliliğinin bozulmaması için tamamen
kapalı yapı adaları tercih edilmemelidir.

Kütle düzenlemesi ile oluşturulan
kamusal ve yarı-kamusal alanların,
kentsel düzeni sekteye uğratmaması
gerekir.
Ani yükseklik farklılıkları mevcut kent
dokusu ile kesinti yaşanmasına sebep
olur.
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D3. DÜZEN
YAPI ADALARI İÇİNDEKİ KÜTLE VE AÇIK ALANLARIN DÜZENİ
BÜTÜNCÜL BİR KURGU İÇİNDE Mİ?

NEDEN?
Kentsel dokuyla, yakın çevresiyle ve etraftaki insan aktiviteleriyle uyum içinde olan yapılar ve açık alanlar, bir mahalle karakteri, kimliği ve deneyimi yaratmak için önemlidir. Mekanların insanlar tarafından
kolayca algılanabilen ve deneyimlenebilen bir düzeni olması, mekanın kullanımı için olumlu etki yaratır.
NASIL?
1. Kütlelerin düzeni
Yapılar arasındaki yükseklik ilişkileri, yapıların birbirlerinin görüşlerini, güneşten faydalanma potansiyellerini olumsuz etkilemeyecekleri ve zemin kotta yarattıkları etkiyi göz önünde bulundurularak kurulmalıdır. Yeni eklenen kütleler, mevcut dokuyu dikkate almalıdır.
2. Kamusal ve yarı kamusal alanların düzeni
Kütlelerin düzeni kadar açık alanların kurgusu da önemlidir. Çeşitli açık alan elde etme stratejileri sayesinde, farklı ölçek, morfoloji ve fonksiyonda açık alan kent kurgusuna dahil edilmelidir.
3. İmar hakları düzeni
Yoğun kentsel dokularda zemin kotta kamusal alan yaratmak için imar haklarının transfer edilmesi bir
yöntem olarak kullanılabilir. Açık alan yaratmak adına kullanılamayan imar hakları, kentsel kurguya
uyumlu olacak şekilde başka bir alana transfer edilerek açık ve kapalı alanların dağılımı ayarlanabilir.

D3.1. KÜTLELERİN DÜZENİ
İNSAN ÖLÇEĞİNDE KÜTLELER
Yapı kütlelerinin düzenlenmesi ile kentin yaşam kalitesi arttırılabilir. Özellikle ada
bazlı dönüşüm yapılan alanlarda, yapı kütlelerinin parçalanması ile kentsel mekanın
ölçeği insan ölçeğine çekilebilir.
Bu bölünme, kütllerin yapı adalarının çeşitli yerlerinde geri çekilmesi ile de yapılabilir. Bu sayede aynı hizada sürekli devam eden cephe silsilesinin önüne geçilerek
algılanan cephe boyutu küçültülmüş olur.

Cephe hareketleri ile ortaya çıkan kentsel boşluklar, kamusal veya yarı kamusal alanlar olarak
değerlendirilmelidir.
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DOĞAL TOPOĞRAFYAYA UYUMLU KÜTLELER
Topoğrafyanın eğimi kullanılarak, çeşitli ve dinamik bir kütlesel düzen oluşturulabilir. Eğime göre parçalanan yapı kütlelerin ışık alması da sağlanabilir. Ancak devamlı
kent cephelerinin üretilebilmesi için, sokak hizasından birlikte algılanan cephe
kotlarının birlikte tasarlanması önemlidir.

Sokak kotundan birlikte algılanan, komşu veya
Eğime adapte olmamış yapı kütleleri farklı
cephelerde farklı görünüş ve yükseklikler
üretmektedir.

karşılıklı yapıların yükseklikleri birlikte tasarlanmalıdır. Kentin düzenini oluşturan en önemli
etmenlerden olan kent cephelerinin sürekliliği
sağlanmalıdır.
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D3.2. KAMUSAL VE YARI KAMUSAL ALANLARIN DÜZENİ
AÇIK ALAN ELDE ETME STRATEJİLERİ
Yapı adalarının toplam alanının yüzde 20’si, kamusal alan olarak terk edilir. Bu alan
çoğu zaman kaldırım, ada içi veya çevresi yaya yolları, kent mobilyalarının yerleştirilmesi gibi minimum gereksinimleri yerine getirecek kadar alan yaratır. Bu nedenle
önerilen aks, kuşak, odak gibi kentsel örtü unsurlarının oluşturulabilmesi için yarı
kamusal alan kullanımları önerilmektedir. Yarı kamusal alanların oranları TAKS’a
göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki örneklerde çeşitli durumlar için açık alan yaratma
stratejileri gösterilmektedir.
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AÇIK ALAN HİYERARŞİSİ
Yeşil kuşak ve araç akları üzerinde
odaklar arasında kalan hatlarda her 250
ila 300 metre arasında bir yarı kamusal
açık alan öngörülmelidir. Bu alanlar acil
durumlarda toplanma alanları olarak da
hizmet verecek nitelikte tasarlanmalıdır.
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AÇIK ALAN SİSTEMATİĞİ
Yandaki tabloda farklı ölçeklerde oluşturulabilecek açık alanlar ve kurgu stratejileri gösterilmektedir.
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D3.3. İMAR HAKLARI TRANSFERİ
Özellikle kentsel dokunun yoğun olduğu bölgelerde açık alan ihtiyacını karşılayabilmek adına imar hakkı transferleri önerilmektedir. İmar hakkı transferi çeşitli şekillerde yapılabilir:
1. Zemin kotta kamusal alan yaratmak kullanılamayan imar hakları, komşu yapılara
transfer edilebilir,
2. Aynı sebeple kullanılmayan imar hakları, yakınlardaki bir kentsel yoğunluk odağına transfer edilebilir.
Bazı durumlarda ise önerilen yükseklik stratejisi uyarınca belli adalara veya parsellere yükseklik kısıtlaması getirilmiş olabilir. Bu sebeple kullanılamayan imar hakları,
yakınlardaki bir kentsel yoğunluk odağına transfer edilebilir.

İmar haklarının yan parsellere dağıtılması ile
açık alana bakan yüksek değerli ve yüksek katlı
yapılar oluşturulması mümkündür.
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İmar haklarının mahalle içerisinde uygun Hmax

İmar haklarının mahalle içerisinde uygun Hmax

değerine sahip adalara dağıtılması ile oluşturu-

değerine sahip adalara dağıtılması. Oluşturulan

lan açık alanın çeperindeki yapıların yükselmesi

açık alanın çeperindeki yapıların yükselmesi

mümkün olmayan durumlarda uygulanır.

mümkün olmayan durumlarda uygulanır.
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D4. ÇEŞİTLİLİK
FORM VE FONKSİYON ÇEŞİTLİLİĞİ DENGELİ Mİ, İHTİYAÇLARA CEVAP VERİYOR MU?

NEDEN?
Kentsel bir mekanda çeşitlilik sağlamanın en önemli sebeplerinden biri, kapsayıcı olmaktır. Kullanım
çeşitliliği, kültürel, ekonomik, sosyal çeşitlilik her kesimden insanın yaratılan mekanları kullanabilmesini
garanti eder. Form çeşitliliği ise yaratılan mekanların tekdüze olmasının önüne geçer ve kullanıcıların
farklı durumlar için farklı tiplerde mekanlara erişebilmesine imkan verir.
NASIL?
1. Fonksiyon çeşitliliği
Fonksiyonel tekdüzelik, kentin kullanımında tekdüzeliği de beraberinde getirir. Fonksiyonel çeşitliliğin
sağlanması ile, kullanım, kullanıcı, kullanım saatler ve mekansal ihtiyaçlar da çeşitlendirilir. Güvenli, canlı ve yaşayan kentlerin tasarımı için fonksiyonel çeşitliliğin sağlanması esastır.
2. Tipoloji çeşitliliği
Kentler birçok farklı ihtiyaca birden cevap vermelidir. Bu durum kentsel mekanın oluşumunda tipolojik
farklılaşmayı talep etmektedir. Tek bir çözümün ve tipolojinin bütün kentin sorunlarını çözmesini beklenemez. Bu yaklaşım sadece yetersiz mekansal çeşitliliği değil, kimliksiz ve tekdüze kentleri de beraberinde getirir.
3. Açık alan çeşitliliği
Farklılaşan açık alanlar beraberinde çeşitlenen kamusal aktiviteleri de getirir. Bu durum farklı ihtiyaçlara
sahip kentlilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek mekanları mahalleleri içinde bulabilmelerini sağlar. Açık
alan çeşitliliği bu kullanıcı ve ihtiyaç farkları göz önünde bulundurularak sağlanmalıdır.

D4.1. FONKSİYON ÇEŞİTLİLİĞİ
Planlama aşamasında sadece iamr
durumu değil, fonksiyonel dağılımda
düşünülerek, konut ve ticaret yoğunlukları tasarlanmalıdır.
Özellikle odakları çevreleyen parsellerde
ticaret oranı yükseltilerek bölgeye merkez özellikleri kazandırılmalıdır. Ticari
yoğunluk belirlenen akslar üzerinde
odaklardan uzaklaştıkça azalmalıdır.
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D4.2. TİPOLOJİ ÇEŞİTLİLİĞİ
Yapı tipolojisi, kentsel örtü elemanları ile uyumlu olacak şekilde belirlenmelidir.
Tipolojiler, yaya trafiği ve kentsel yaşam kalitesi göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

YEŞİL AKS
Aks üzerinde yarı kamusal alanların
tanımlanması amacı ile avlulu yapılar
tasarlanmalıdır.

YEŞİL KUŞAK
Geri çekmeler ile elde edilen yeşil
kuşaka bakan yapıların bazalı ve kuşak
çeperini tanımlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

ARAÇ AKSI
Araç aksına komşu yapılar, bazalı yapılar
olmalıdır.
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D4.3. AÇIK ALAN ÇEŞİTLİLİĞİ
Farklılaşan açık alanlar beraberinde çeşitlenen kamusal aktiviteleri de getirir. Bu

Açık alanlar ada kenarlarında sürekli akslar olarak, cephelerin geri çekildikleri

durum farklı ihtiyaçlara sahip kentlilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek mekanları

yerlerde nişler yaratarak, ada içlerinde ise avlular oluşturacak şekilde kurgulanabilir.

mahalleleri içinde bulabilmelerini sağlar. Açık alan çeşitliliği bu kullanıcı ve ihtiyaç

Her bir açık alan tipolojisi, diğer yapı adaları ile süreklilik göz önünde bulundurula-

farkları göz önünde bulundurularak sağlanmalıdır. Lineer açık alanlar, yürüme ve

rak tasarlanmalıdır.

hareketi teşvik ederken, yeşil alanlar statik aktiviteleri, kentsel açık alanlar ise kısa
Açık alanların canlılığının sağlanması için yapıların cephe ve kütleleri de önemli

süreli aktiviteleri teşvik eder.

olabilir: Zemin kat cepheleri kamusal veya yarı kamusal bir alana bakıyorsa mutlaka şeffaf, geçirgen ve dışa dönük olmalıdır. Bu alanlara bakan kütlelerde yaratılan
teraslar ve balkonlar ise, özel kullanıma ait olsa da kamusal alanların canlılığını
besleyecek açık alanlar olarak çalışabilir.

ÖLÇEĞE GÖRE AÇIK ALAN ÇEŞİTLERİ
Merkez Odak: Yerleşim alanının açık alan

Ortak Açık Alan: Yapı adalarının ortaklaşması ile

Tekil Açık Alan: Tek bir parselin veya bir parselin bir

ihtiyacını karşılamak için ayrılmış büyük ölçekli

oluşturulan orta ölçekli açık alan. Yapı tipoloji-

kısmının kamusal kullanıma açılması. Kentlilerin gün-

kentsel açık alan

leri ile belirlenmektedir.

delik ihtiyaçlarını karşıladıkları açık alanlar.
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FORMA GÖRE AÇIK ALAN ÇEŞİTLERİ
Aks: Adaların içinden geçen lineer açık alanlar

Aks: Adaların kenarından geçen lineer açık alanlar

Odak: Ada köşelerinin birleşimi ile oluşan açık alanlar

Odak: Tüm yapı adasının terki/imar hakkı transferi ile oluşan açık alanlar
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E1. Tanımlı kesitler
Yeterli kapasitede ve çeşitlilikte sokak kademelenmesi var mı?
E2. Arayüzler
Yapı ve sokak ilişkileri yayalara öncelik verecek şekilde mi tasarlandı?
E3. Kimlik
Kentsel mekanların kimliği oluşuyor mu?
E4. Kaldırım
Kaldırımlar verimli ve güvenli kamusal mekanlar oluşturuyor mu?

E1. TANIMLI KESİTLER
YETERLİ KAPASİTEDE VE ÇEŞİTLİLİKTE SOKAK KADEMELENMESİ VAR MI?

NEDEN?
Sokaklar, kentsel doku içindeki yaya, bisiklet, bireysel araç ve toplu taşıma sirkülasyonlarını düzenler.
Sokaklar yalnızca araç yolu olarak değil, kaldırım, kent mobilyaları ve peyzajı ile birlikte bir bütün olarak
düşünülmelidir. Farklı kesitlere sahip sokaklar, özelliklerine göre geçit, arkad, araç yolu, cadde, bulvar
olarak adlandırılabilir. Bu nedenle özellikle zemin kottaki kent yaşamını doğrudan etkileyen kentsel
alanlardır.
NASIL?
1. Sokak kesitleri
Tüm sokak tipleri, yaya ve bisiklet ulaşımlarının konforu ve sürekliliği gözetilerek tasarlanmıştır. Farklı
ihtiyaç ve kullanım senaryoları gözetilerek iki tip yaya sokağı, dört tip araç yolu kesiti önerilmiştir.
2. Birleşimler
Farklı yol tiplerinin birleşimleri farklı araç, yaya ve bisiklet geçişi düzenlemesi gerektirecektir.

E1.1. SOKAK KESİTLERİ

YAYA VE ARAÇ YOLLARI İLİŞKİSİ
Proje alanlarında değişen kesitlerde ve fonksiyonda sokakların bulunması ulaşım çeşitliliği açısından
önemlidir. Proje alanı etrafında toplayıcı bir çevre yolu görevi görecek yolların, hızlı araç trafiği öncelikli
olarak tasarlanması normaldir. Buna karşın projenin ulaşım stratejisi çerçevesinde, araç trafiğinin yavaşlatıldığı, hatta tamamen yasaklanarak yolların yaya ve bisikletlilere bırakıldığı durumlar düşünülmelidir. Yeşil aks ve yeşil kuşak gibi kentsel örtü elemanları, yaya ulaşımının öncelikli olarak kurgulanması
gereken yerlerdir.

ARAÇ ULAŞIM HIYERARŞISI

YAYA ULAŞIM HIYERARŞISI

Yukarıdaki örnek diyagramda bir proje alanı içindeki araç ulaşım hiyerarşisi gösterilmektedir.

Proje alanının potansiyeline göre konumlandırılan bir yeşil kuşak, tüm proje alanının yaya ulaşım
omurgasını oluşturabilir. Duruma göre bu kuşak yeşil akslarla farklı bağlantılar sağlayabilir.

Proje alanı dış çeperinde geniş ve araç trafiğinin yoğun/hızlı oldu bir çevre yolu, ve bu çevre yoluna
komşu yerleşimlerden bağlanan akslar bulunmaktadır. Proje alanının merkezine yaklaştıkça araç trafi-

Yaya akslarının araç trafiği ile birlikte ele alınması veya tamamen araç trafiğini dışarıda bırakması

ğinin hızı ve yoğunluğu düşer.

mümkündür.
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ARAÇ SOKAĞI A

ARAÇ SOKAĞI B

ARAÇ AKSI

YAYA SOKAĞI A

YAYA SOKAĞI B

X

X

X

DIŞ ARAÇ RINGI

X

IÇ ARAÇ RINGI

X

YEŞIL KUŞAK

ARAÇ SOKAĞI C

X

X

ODAK
IKINCIL SOKAK

X

YEŞIL AKS

X
X

YOL KESITLERI MATRISI
Bu bölümde verilen sokak kesiti tiplerinin hangi durumlarda uygun olabileceği yukarıdaki matriste
gösterilmektedir. Bu matris öneri niteliğindedir.
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YAYA SOKAĞI A
Yaya sokakları, içlerinde bisiklet ve yaya trafiğinin akışına yönelik sert zeminleri ve yaşayan sokak
teması kapsamında ihtiyaç duyulan rekreatif kullanımları barındırmaktadır. Bu sokaklarda araç ulaşımı
yoktur, fakat minimum genişliğin acil durumlarda erişime uygun olması gerekir. Bazı durumlarda yaya
sokakları tahliye koridoru olarak da kullanılabilir.
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YAYA SOKAĞI B
Yaya sokakları, içlerinde bisiklet ve yaya trafiğinin akışına yönelik sert zeminleri ve yaşayan sokak
teması kapsamında ihtiyaç duyulan rekreatif kullanımları barındırmaktadır. Bu sokaklarda araç ulaşımı
yoktur, fakat minimum genişliğin acil durumlarda erişime uygun olması gerekir. Bazı durumlarda yaya
sokakları tahliye koridoru olarak da kullanılabilir.
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ARAÇ SOKAĞI A
Araç sokağı A, çift yön çift araç şeritli, kaldırım genişliği yüksek araç yollarıdır. Araç trafiğinin yavaş
olduğu yeşil kuşak gibi bölgelerde tercih edilir.
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ARAÇ SOKAĞI B
Araç sokağı B, çift yön çift araç şeritli, kaldırım genişliği hakkı bir tarafta daha yüksek olacak şekilde
kurgulanmış araç yollarıdır. Araç trafiğinin yavaş olduğu yeşil kuşak gibi bölgelerde tercih edilir.
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ARAÇ SOKAĞI C
Araç sokağı C, çift yön dört araç şeritli, ortası peyzaj şeridi ile ayrılmış, kaldırım genişliği minimal tutulmuş araç yollarıdır. Araç trafiğinin hızlı olacağı şehir içi araç ringlerinde tercih edilebilir. Refüj genişliği
yol kesitine göre değişiklik gösterir.
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E1.2. KESİŞİMLER

BULVAR-SOKAK KESİŞİMİ
Aşağıdaki imajda 6 şeritli tipik bir bulvar ile iki şeritli bir sokağın kesişimi gösterilmektedir.

Köşe yapılar, sokak birleşimlerinde pahlar ile
bir miktar geri çekilerek kaldırımda küçük nişler
yaratabilir. Bu bir zorunluluk olmamakla beraber özellikle zemin kottaki yaya aktivitesi için

Kesişimlerde araç yolları daralarak yaya geçitleri

olumlu bir harekettir.

kısaltılmalıdır.
Kaldırımlar, yaya geçitleri ile birleştiğinde mutlaka rampa ile araç kotuna kadar inmelidir. Bu
durum özellikle tekerlekli sandalye kullanıcıları
için önemlidir.

Otobüs duraklarının bulunduğu
yerlerde kaldırım geri çekilerek park
cepleri yaratılır. Uygun görülen sokaklarda bu cepler devam ettirilerek özel
araç parkına da izin verilebilir.
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Kaldırımlar, yaya geçitleri ile birleştiğinde mut-

AÇILI SOKAK KESİŞİMLERİ
Aşağıdaki grafik, keskin açılarla birleşen sokak/
cadde kesişimlerinde ortaya çıkan atıl olabilecek alanların kamusal/yarı kamusal alan olarak
değerlendirilebileceğini gösterir.

laka rampa ile araç kotuna kadar inmelidir. Bu
Kesişimlerde araç yolları daralarak yayaların
yürüyüş mesafeleri kısaltılmalıdır. Bu daralma aynı zamanda araçlar için hız kontrolü de
sağlayacaktır.

Açılı birleşimlerde ortaya çıkan mekanlar, köşe
yapılar ile değerlendirilebileceği gibi kamusal
mekanlar olarak da kullanılabilir. Bu durumlarda açık alanların sürekliliğinin göz ardı
edilmemesi gerekir.
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durum özellikle tekerlekli sandalye kullanıcıları
için önemlidir.

SOKAK-SOKAK KESİŞİMİ
Kesişimlerde araç yolları daralarak yayaların
yürüyüş mesafeleri kısaltılmalıdır. Bu daral-

Aşağıdaki grafik, tipik sokak birleşimini gstermektedir.

ma aynı zamanda araçlar için hız kontrolü de
sağlayacaktır.

Kaldırımlar, yaya geçitleri ile birleştiğinde mutlaka rampa ile araç kotuna kadar inmelidir. Bu
durum özellikle tekerlekli sandalye kullanıcıları
için önemlidir.

Kaldırımlar ile yaratılan kamusal veya yarı
kamusal alanlar, diğer adalarda kesintiye uğramadan devam edebilir.
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E2. ARAYÜZLER
YAPI VE SOKAK İLİŞKİLERİ YAYALARA ÖNCELİK VERECEK ŞEKİLDE Mİ TASARLANDI?

NEDEN?
Yapıların, özellikle zemin kotlardaki kütle ve yüzeyleri, sokak ve yapı ilişkisinin arayüzünü oluştururlar.
Yaya odaklı bir kent tasarlayabilmek için, bu arayüzlerin geçirgen, davetkar, canlı olması kritiktir.

NASIL?
1. Geçirgenlik ve canlılık
Zemin kotun ticari olarak kullanıldığı yerlerde sokağa bakan vitrinler, yaya deneyimini olumlu etkiler ve
sokağı hareketli hale getirir. Özellikle ana yaya akslarında zemin kat cephelerinin mümkün olduğunca
şeffaf ve geçirgen olması önerilir.
2. Konfor
Farklı mikroklimatik durumlar göz önünde bulundurularak yayaların konforu düşünülerek korunaklı
alanlar yaratılmalıdır. Bu amaçla arkadlar, saçaklar veya peyzaj öğeleri kullanılabilir.
3. Yaya ve araç ilişkisi
Yapı-sokak arayüzlerinde oluşturulan yaya konforu, otopark girişleri sebebiyle bozulabilir. Bu sebeple
her bir yapı adasının yalnızca bir cephesinden kapalı otopark girişine izin verilir.

E2.1. GEÇİRGENLİK VE CANLILIK
Yapıların zemin kotlarda monobloklar halinde de-

Yaya akslarının olduğu alanlarda, kamusal alanlar

vam etmesi, yayaların uzun bir süre boyunca aynı

ile yapıların çevrelerinde yaratılan yarı kamusal

kütlenin yanında yürümesini gerektirecektir. Hem

alanların bütünleştirilmesi, duvar, çit veya benzer

kentsel mekanlarda, dolayısıyla yaya deneyimin-

bir mimari eleman ile fiziksel veya görsel olarak

de çeşitlilik sağlamak adına, hem de yayaların

ayrılmaması önerilmektedir.

Yapı adaları, avlulu yapılardan oluşsa dahi

için, cephelerin küçük parçalarla modüle edilerek

Zemin kotun ticari olarak kullanıldığı yerlerde

bağlantı vermek zorundadır. Bu bağlantılar ya-

algılanabilir ölçeklere getirilmesi ve mümkün

sokağa bakan vitrinler, yaya deneyimini olumlu

olduğunca giriş sayısının arttırılması önerilmek-

etkiler ve sokağı hareketli hale getirir. Özellikle

tedir. Cephelerde yaratılan hareketlilik, ölçek

ana yaya akslarında zemin kat cephelerinin

hissini iyileştirmekle kalmayıp çeşitli noktalarda

mümkün olduğunca şeffaf ve geçirgen olması

yarı-kamusal nişler de yaratacağı için yapının

önerilir. Daha az ticari birimin yer aldığı ikincil

kullanımını da olumlu etkileyecektir.

ve üçüncül akslarda ise, zemin kotlarda belirli

ada içlerine veya yapılara erişim sağlayabilmeleri

aralıklarla şeffaf vitrinlerin yerleştirilmesi sokağın
kamusallığını korumak adına önemlidir.
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adanın içine EN AZ IKI NOKTADAN, sokaktan
pıla arasındaki boşluklarla sağlanabileceği gibi
yalnızca zemin kotlarda yapılan boşaltmalarla
da sağlanabilir. Ada içi avluların sokak ile bağlantısı, burada yatratılan açık alanların canlılığı
için önemlidir.
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E2.2. KONFOR
Farklı mikroklimatik durumlar göz önünde

Saçakların tüm yapı adasında aynı hizayı ve

bulundurularak, çeşitli alan ve akslarda yayaların

tasarımı takip etmesi önerilmektedir. Oturma

konforu düşünülerek korunaklı yürüyüş ve/veya

alanlarının cepheden uzanan saçaklardan daha

oturma alanları yaratılmalıdır. Bu amaçla arkad-

geniş olması durumunda şemsiyeler ve ağaçlar

lar, saçaklar veya peyzaj öğeleri kullanılabilir.

da iklim koşullarından korunmak için kullanılabilir. Bu durumda kullanılan şemsiyelerin reklam

Arkadların mümkünse en az 5 metre yüksekliğin-

içermeyen, tek renk mobilyalar olması önerilmek-

de olması önerilmektedir. Yürüyüş sürekliliğinin

tedir.

sağlanması adına arkadların tüm cephede devam
etmesi, kesintiye uğruyorsa ise kamusal bir açık
alanda bitmesi önerilmektedir.
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Yeşil aks ve kuşak gibi birincil yaya yollarına
bakan yapıların cepheleri, zemin kotta ticari işleve sahipse, kaldırımın bir bölümünde yayaları
IKLIME KARŞI KORUYACAK ÖNLEMLER almalıdır.
Bu önlemler arkadlı tipolojiler, saçaklar, veya
şemsiye gibi kentsel mobilyalar olabilir. Bu karar sokak bazında bütüncül olarak verilmelidir.
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E2.3. YAYA VE ARAÇ İLİŞKİSİ
Yapı-sokak arayüzlerinde oluşturulan yaya

Yapıların özel açık park alanlarının olması duru-

konforu, otopark girişleri sebebiyle bozulabilir.

munda, bu park alanlarının ana yaya akslarına

Yaya-araç ilişkisini düzenli bir şekilde organi-

yerleştirilmesine izin verilmemelidir. Park yerleri,

ze etmek önemlidir. Bu sebeple her bir yapı

sürekli yaya veya bisiklet akslarını kesintiye

adasının yalnızca bir cephesinden kapalı otopark

uğratmamalıdır.

girişine izin verilir. Bu girişin ise yaya trafiğinin en
az olacağı cepheden olması gerekmektedir.
Ada kenarlarına park edilmeye izin verilen
durumlarda, yol üstü park yerleri ile kaldırım
arasında bölücü bir peyzaj öğesi kullanımı önerilmektedir.
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Yapı adalarında YALNIZCA TEK BIR NOKTADAN
kapalı otopark girişine izin verilir. Bu giriş ise
yeşil kuşak, yeşil aks gibi birincil yaya akslarının
üzerinde olamaz. Bu yaya akslarının önünde
yer alan yapıların, binanın önüne özel açık araç
otoparkı yapması, ancak KALDIRIMI DARALTMADIKLARI SÜRECE mümkündür.
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E3. KİMLİK
KENTSEL MEKANLARIN KİMLİĞİ OLUŞUYOR MU?

NEDEN?
Mekansal kimlik, kültürün bir parçasıdır. İnsanların kendilerini mekanla duygusal olarak bağlantılı hissedebilmeleri için bu kültürün
oluşması önemlidir. Oluşan mekan, mahalle kültürü/kimliği, orada yaşayan insanları bir araya getiren, kendilerini oraya ait hissetmelerini sağlayan, mekanı sahiplenmelerine sebep olan en önemli araçlardan biridir. Bu aidiyetin oluşması ise insanların o mekana daha fazla
maddi ve manevi yatırım yapmasına sebep olarak mekanın gelişmesini, iyileşmesini, güzelleşmesini ve korunmasını sağlayacaktır.
NASIL?
1. Yapılarla kimlik yaratmak
Sokak boyunca farklılaşan bir kütle varsa, çevresindeki kütleler bu simgesel yapıya vistalar oluşturacak şekilde düzenlenebilir.
2. Açık alanla kimlik yaratmak
Bazı durumlarda, açık kamusal alanlar sokağın kimliğini oluşturabilir. Bu durumlarda kamusal alanın kimliğini güçlendirmek için çevresindeki binaların da kamusal amaçla kullanılması, bu bölgeyi bir odak haline getirebilir.
3. Sanat eseri veya objelerle kimlik yaratmak
Kamusal sanat eserleri, kentsel kimlik yaratmak adına elverişli araçlardır.
4. Kullanım tipolojisi ile kimlik yaratmak
Bazı sokakların kimliği, “alışveriş caddesi”, “kafeler sokağı” gibi örneklerde olduğu gibi spesifik kullanımlar ile de oluşturulabilir.
5. Mevcut tarihi, doğal, tipolojik/morfolojik kimliği güçlendirmek
Halihazırda güçlü bir tarihi, doğal mirası veya benzersiz bir yapılı çevresi olan alanlarda ise yeni bir kimlik oluşturmaya çalışmak yerine,
var olan kimliği sahiplenerek güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak daha doğrudur.

E3.1. YAPILARLA KİMLİK YARATMAK
Sokak boyunca farklılaşan bir kütle varsa, çevresindeki kütleler bu simgesel yapıya vistalar oluşturacak
şekilde düzenlenebilir. Özellikle sokak başlangıçları/yapı adası köşeleri simge yapılar yaratmak için
elverişli alanlardır.
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Köşe binaların farklılaşarak sokak başlangıçlarını belirlemesi veya açık alanlar için kimlik
yaratması teşvik edilmelidir.
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E3.2. AÇIK ALANLA KİMLİK YARATMAK
Bazı durumlarda, açık kamusal alanlar sokağın kimliğini oluşturabilir. Bu durumlarda kamusal alanın
kimliğini güçlendirmek için çevresindeki binaların da kamusal amaçla kullanılması, bu bölgeyi bir odak
haline getirebilir.
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E3.3. SANAT ESERİ VEYA OBJELERLE KİMLİK YARATMAK
Kamusal sanat eserleri, kentsel kimlik yaratmak adına elverişli araçlardır. Alanın tarihi ve kültürünün
oluşumuna katkıda bulunmakla beraber günlük bazda kullanılan kentsel referans noktaları olabilirler.
Başarılı örneklerde kentsel sanat objeleri yalnızca mahalle sakinlerinin kullanımı için değil, turistik
değeri olan unsurlar haline dahi dönüşebilir.

Kamusal açık alanlarda, kamusal sanat yerleştirmeleri veya performans alanlarının kurgulanması kente canlılık getirecektir.
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E3.4. KULLANIM TİPOLOJİSİ İLE KİMLİK YARATMAK
Bazı sokakların kimliği, “alışveriş caddesi”, “kafeler sokağı” gibi örneklerde olduğu gibi spesifik kullanımlar ile de oluşturulabilir. Bu durumlar, sokakların tek-tipleşmesi önlendiği, hala herkese hitap
edebilir olduğu ve kullanımın günün her saati devam edebildiği sürece teşvik edilmelidir.

Kullanımlar ile kimlik yaratılmaya çalışılması
durumunda, yapıların özellikle zemin katlarının
belirli bir fonksiyona sahip olması öngörülebilir.
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E3.5. MEVCUT TARİHİ, DOĞAL, MORFOLOJİK KİMLİĞİ GÜÇLENDİRMEK
Halihazırda güçlü bir tarihi, doğal mirası veya benzersiz bir yapılı çevresi olan alanlarda ise yeni bir
kimlik oluşturmaya çalışmak yerine, var olan kimliği sahiplenerek güçlendirmeye yönelik çalışmalar
yapmak daha doğrudur.
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E4. KALDIRIM
KALDIRIMLAR VERIMLI VE GÜVENLI KAMUSAL MEKANLAR OLUŞTURUYOR MU?

NEDEN?
Araç yollarının, yaya ve bisiklet yollarının, zemin kotta oluşan diğer kamusal alanların ve arayüzlerin tasarım detayları, hem kullanım kalitesi hem de sürdürülebilirlik açısından önemlidir. İyi tasarlanmayan ve
uygulanmayan detaylar, üst ölçekte verilen bütün olumlu kararları işlemez hale getirebilir.
NASIL?
1. Kaldırım kullanımı
Kaldırımlar kent hayatının geçtiği, ticaretin sürdüğü, kentin yürünerek yaşanabilmesine olanak sağlayan
mekanlardır. Bu bakımdan erişilebilir ve paylaşılan kaldırımlar, sağlıklı bir kentin temel göstergelerinin
de başında gelir.
2. Malzeme
Kamusal alanlarda kullanılan tüm malzemeler, genel prensip olarak dayanıklı, çevreye duyarlı, kolay temizlenebilen ve yenilenebilen malzemeler olmalıdır.

E4.1. KALDIRIM KULLANIMI
Kaldırımlar kent hayatının geçtiği, ticaretin sürdüğü, kentin yürünerek yaşanabilmesine olanak
sağlayan mekanlardır. Bu bakımdan erişilebilir
ve paylaşılan kaldırımlar, sağlıklı bir kentin temel
göstergelerinin de başında gelir.
Genel bir yaklaşım olarak kaldırımların yollara oranla
mümkün olduğunca geniş olması hedeflenir. Yolların
aksine kaldırımlarda hızlı değil yavaşlatılmış bir sirkülasyon
öngörülür. Bu sebeple kaldırımlar, üzerinde vakit geçirmeye
uygun kent mekanları yaratacak şekilde düzenlenmelidir.
Kaldırımların tasarımında kullanılabilen yaya alanı mümkün olduğunca geniş tutulmalıdır. Mevcut kaldırım izi ve yapı adalarından
kamusal alana yapılan terkler aynı kotta olmalı, alanı bölmemelidir.
Kent mobilyaları ile kaldırımdaki kent hayatı desteklenmelidir.
Yarı kamusal alanların kaldırımların üzerindeki kentsel kullanımı desteklenmelidir. Ticari kullanımlar yarı kamusal alanlar ile sınırlandırılmalı,
kamusal alanlarla bütünleşik olsa da kaldırıma taşmamalıdır.
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E4.2. MALZEME
Kamusal alanlarda kullanılan tüm malzemeler, genel prensip olarak dayanıklı, çevreye duyarlı, kolay

kamaşmalara yol açarken, soğurucu malzemeler yaz aylarında ısıyı depolayarak hissedilen sıcaklığı art-

temizlenebilen ve yenilenebilen malzemeler olmalıdır.

tıracaktır. Özellikle yoğun kentsel doku içerisinde koyu renkli ve ısıyı depolama özelliğine sahip asfalt,
beton gibi malzemeler kentsel ısı adası oluşumuna katkıda bulunmaktadır.

Yürüme alanlarındaki malzemelerin dayanıklılığı özellikle kritiktir. Zaman içinde parçalanan, aşınan ve
yıpranan zemin malzemeleri, engelli araçlarının, bebek arabalarının, yaşlıların ve çocukların yürümesini

Son olarak, zemin malzemelerinin mümkün olan her yerde mümkün olduğunca geçirimli olması kri-

zorlaştırır ve genel anlamda tehlike arz edebilir.

tiktir. Geçirimsiz yüzeyler, yağmur ve kar suyunun yeraltı suyuna karışmasını engeller ve ani yağışlarda
taşkınlara sebep olur. İklim değişikliği de göz önünde bulundurularak, kentsel mekanların geçirimliliği-

Hem cephe hem de zemin malzemelerinin fazla yansıtıcı veya fazla soğurucu olmasından kaçınmak

ni arttırmak hem kentsel altyapı açısından, hem de ekolojik dengenin korunması açısından avantajlıdır.

gerekir. Yansıtıcılığı yüksek olan malzemeler, zemin kotta veya iç mekanda istenmeyen kontrolsüz

Mekansal Kod | Sayfa 181

F1. Esneklik
Yapıların tasarımı, değişen ihtiyaçlara cevap verebilir mi?
F2. Ortaklaşma
Otopark, sığınak, depo, sirkülasyon gibi alanların ortak kullanımı mümkün mü?
F3. Sürdürülebilirlik
Yapılar güneş, rüzgar gibi iklim koşulları dikkate alınarak mı tasarlandı?
F4. Görsel kimlik
Yapıların bireysel estetiği, kentsel bir bütünlük sağlayacak şekilde mi?

F1. ESNEKLİK
YAPILARIN TASARIMI, DEĞİŞEN İHTİYAÇLARA CEVAP VEREBİLİR Mİ?

NEDEN?
Ortalama bir yapının kullanım ömrü ahşap ve tuğla yığma yapılar için 120, çelik ve beton yapılar için 60
olarak kabul edilir. Fakat bu süre içinde yapılar değişen ihtiyaç ve yasal yükümlülükleri karşılamak adına
sürekli olarak yenilenir, tadilat geçirir veya işlevleri değişir. Bu değişime ayak uydurabilen yapılar kullanılmaya devam ederken, dönüştürülemeyen yapılar atıl hale gelir ve kent içinde kullanılamayan, güvensiz bir alan yaratan, pahalı bir ölü yatırıma dönüşür. Bu durumdan kaçınmak adına, yapıların sonraki on
yıllarda gelişecek ihtiyaçlara cevap verecek şekilde esnek tasarlanması önemlidir.
NASIL?
1. Ölçek
Yapıların ölçeği ne kadar büyükse, zaman içinde dönüşümü o kadar zor ve maliyetli olacaktır.
2. Malzeme ve teknoloji
Kullanılan malzeme ve yapı teknolojilerinin geleceği de düşünerek seçilmesi önemlidir.

F1.1. ÖLÇEK

F1.2. MALZEME VE TEKNOLOJİ

Yapıların ölçeği ne kadar büyükse, zaman içinde dönüşümü o kadar zor ve maliyetli olacaktır. Günü-

Yapı malzemesi ve teknolojisi seçimi her ne kadar güncel olanaklar ve uygulanabilirlik koşulları ile

müzde pek çok metropol, geçtiğimiz 50 yıl içinde inşa edilmiş mega yapıların eskimesi, yapılardan

kısıtlı olsa da, özellikle büyük ölçekteki yapılarda önümüzdeki 100 yılda yaşanacak değişim/dönüşüm

beklentilerin ve ihtiyaçların değişmesi sebebiyle dönüştürülmek zorunda olan, fakat yüksek yatırım

senaryoları önceden planlanmalıdır.

maliyetleri sebebiyle terk edilmeye başlanan yapılarla başa çıkmaya çalışmaktadır.
Bu sebeple imar kodları, yapıların parçalı olarak tasarlanması ve kullanımlarının/dönüşme senaryolarının bu şekilde kurgulanmasını öngörmeye başlamıştır.
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F2. ORTAKLAŞMA
OTOPARK, SIĞINAK, DEPO, SİRKÜLASYON GİBİ ALANLARIN ORTAK KULLANIMI MÜMKÜN MÜ?

NEDEN?
Yapılar tekil olarak inşa edilirken mecburi olarak çeşitli altyapısal gereksinimleri yine tekil olarak çözmek
durumunda kalır. Fakat tüm yapı adasının dönüşeceği durumlar, bu altyapıların ortak çözümü için bir
fırsat olarak görülmelidir. Otopark, sığınak ve depo alanları, düşey sirkülasyonlar, teshin merkezleri gibi
altyapıların ortaklaşa tasarlanması ve inşa edilmesi hem inşaat hem de işletme maliyet açısından daha
avantajlı olacak, hem de alanın, malzeme ve enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.
NASIL?
1. Otopark, sığınak ve depo alanları
Yapılan bireysel olarak inşa etmesi gereken ikincil alanlar bütünleştirilerek hem kullanılabilen alan arttırılır, hem de inşaat safhası daha efektif bir hale getirilir.
2. Enerji merkezi
Uygun olan durumlarda tüm yapı adası, hatta birkaç yapı adası tek bir ısıtma/soğutma merkezinden
beslenebilir. Birden fazla yapının tek bir enerji sistemine sahip olması, operasyon ve bakım maliyetlerini
uzun vadede düşüreceği gibi, tek bir yapı için fizibıl olmayacak kojenerasyon gibi enerji verimliliği yüksek
sistemleri mümkün hale getirecektir.

F2.1. OTOPARK, SIĞINAK VE DEPO ALANLARI
Yapılan bireysel olarak inşa etmesi gereken ikincil alanlar bütünleştirilerek hem kullanılabilen alan
arttırılır, hem de inşaat safhası daha efektif bir hale getirilir.

F2.2. ENERJİ MERKEZİ
Uygun olan durumlarda tüm yapı adası, hatta birkaç yapı adası tek bir ısıtma/soğutma merkezinden
beslenebilir. Birden fazla yapının tek bir enerji sistemine sahip olması, operasyon ve bakım maliyetlerini uzun vadede düşüreceği gibi, tek bir yapı için fizibıl olmayacak kojenerasyon gibi enerji verimliliği
yüksek sistemleri mümkün hale getirecektir. Türkiye’de yapılarda merkezi ısıtma/soğutma sistemleri
kullanımda olmakla beraber, bahsedilen modeldeki bölgesel ısıtma/soğutma sistemleri yaygın değildir.
Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırılmaya çalışılan bu yöntem, ısıtmada bireysel kombi ve benzeri ısıtıcıların kullanımına kıyasla yüzde 60, soğutmada ise yüzde 80 civarında daha az karbondioksit emisyonuna
yol açmaktadır.
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F3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YAPILAR GÜNEŞ, RÜZGAR GİBİ İKLİM KOŞULLARI DİKKATE ALINARAK MI TASARLANDI?

NEDEN?
Yapılı çevre, tüm dünyada enerji tüketiminin ve karbondioksit salımının yaklaşık yüzde 40’ından sorumludur. Yapıların tasarım aşamalarında temel bazı prensipleri uygulayarak inşaat sürecinde, yaşamları
boyunca ve yaşamlarının sonunda, yani tüm hayat döngülerinde daha az enerji ve kaynak tüketen, daha
az atık ve atmosfere zararlı gaz üreten, kısaca daha sürdürülebilir bir hale gelmesi çok zor değildir.
NASIL?
1. Pasif tasarım kriterleri
Yapıların ömürleri boyunca ısıtma ve soğutma için ihtiyaç duyacakları enerji, tasarım sırasında bazı pasif
tasarım stratejileri gözetilerek azaltılabilir.
2. Etkin su kullanımı
Yapıların çatıları, yağmur suyunu toplayarak sarnıçlarda biriktirebilir. Yapının ölçeği uygunsa, binada gri
su sistemi kurularak kimyasal bileşen karışmamış suyun ayrı bir yerde toplanması sağlanabilir. Bu sular
tuvaletlerde veya peyzaj sulamasında kullanılarak şebeke suyu kullanımı azaltılabilir.
3. Yenilenebilir enerji
Yapıların çatıları, cepheleri, veya peyzaj alanlarında uygun görülen yüzeylerde yenilenebilir enerji sistemlerinin fizibilitesi değerlendirilebilir.
4. Sürdürülebilir peyzaj
Peyzaj tasarımında yerli, doğal olarak iklimle uyumlu bitkileri tercih etmek önemlidir. Aksi takdirde peyzajın bakımı için harcanacak enerji ve su, yukarıda sıralanan avantajların önüne geçecektir.

F3.1. PASİF TASARIM KRİTERLERİ
Yapıların ömürleri boyunca ısıtma ve soğutma için ihtiyaç duyacakları enerji, tasarım sırasında bazı
pasif tasarım stratejileri gözetilerek azaltılabilir.
Yapı adası ölçeğinde tasarım yapma imkanı olan durumlarda, kütlelerin kış aylarında birbirlerini gölgelemeyecek şekilde yerleştirilmesine özen gösterilmelidir. Bu sayede kışın güneşten sağlanacak olan
bedava ısıdan maksimum ölçüde faydalanılabilinir ve iç mekandaki gün ışığı seviyesi korunmuş olur.
Yaz aylarında ise, binaların birbirlerini ve açık alanları gölgelemesi tercih edilen bir durum olacaktır. İki
durumun hangisi daha kritikse ona göre seçim yapılabileceği gibi, tüm koşulları sağlayan kütleler de

Yapıların çatıları, yağmur

optimize edilebilir.

suyunu toplayarak sarnıçlarda biriktirebilir. Yapının

Yaz mevsimlerinde rüzgar bir pasif soğutma aracı olarak kullanılabilir. Kütleler ve cephelerdeki açık-

Zemin malzemelerinin

lıklar rüzgarı iç mekana alacak şekilde yerleştirilebilir. Önemli olan bu durumun kış mevsimleri için
dezavantajlı olmadığından emin olmaktır.
Açık alanların konfor seviyesi, iç mekanlardaki gibi doğrudan enerji kullanımını arttıran bir parametre
olmasa da, yaratılan kentsel mekanların yaşaması adına önemlidir. Bu nedenle güneş, doğal aydınlatma ve rüzgar gibi iklim öğeleri, açık alanlar için de düşünülmeli ve bu alanlar için de pasif tasarım
stratejileri geliştirilmelidir.

F3.2. ETKİN SU KULLANIMI
Yapıların çatıları, yağmur suyunu toplayarak sarnıçlarda biriktirebilir. Yapının ölçeği uygunsa, binada gri
su sistemi kurularak kimyasal bileşen karışmamış suyun ayrı bir yerde toplanması sağlanabilir. Bu sular
tuvaletlerde veya peyzaj sulamasında kullanılarak şebeke suyu kullanımı azaltılabilir.

F3.3. YENİLENEBİLİR ENERJİ
Yapıların çatıları, cepheleri, veya peyzaj alanlarında uygun görülen yüzeylerde yenilenebilir enerji
sistemlerinin fizibilitesi değerlendirilebilir.

F3.4. SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ
Peyzaj tasarımı, mikroklimaya uygun yapıldığı zaman; yaz aylarında gölge sağlayarak dış mekan konforuna fiziksel olarak katkıda bulunur, hava kalitesini iyileştirir, gürültü kontrolü sağlar, hızlı rüzgarları
sakinleştirerek yapıları korur, çeşitli hayvan ve böcek türlerine ev sahipliği yaparak biyo-çeşitliliğe
katkı sağlar, karbondioksit depolar, stratejik olarak konumlandırıldıklarında yapılara gölge düşürerek
soğutma yükünü düşürür, zemini ve cepheleri gölgeleyerek kentsel ısı adası oluşumunu engellemeye
yardımcı olur.
Peyzaj tasarımında yerli, doğal olarak iklimle uyumlu bitkileri tercih etmek önemlidir. Aksi takdirde
peyzajın bakımı için harcanacak enerji ve su, yukarıda sıralanan avantajların önüne geçecektir.
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Peyzaj tasarımında
yerli, doğal olarak iklimle
uyumlu bitkileri tercih
etmek önemlidir.

ölçeği uygunsa, binada

mümkün olan her yerde

gri su sistemi kurularak

mümkün olduğunca

kimyasal bileşen karışma-

geçirimli olması kritiktir.

mış suyun ayrı bir yerde

Geçirimsiz yüzeyler, yağ-

toplanması sağlanabilir.

mur ve kar suyunun ye-

Bu sular tuvaletlerde

raltı suyuna karışmasını

veya peyzaj sulamasında

engeller ve ani yağışlarda

kullanılarak şebeke suyu

taşkınlara sebep olur.

kullanımı azaltılabilir.

Yapı adası ölçeğinde tasarım yapma imkanı olan durumlarda, kütlelerin
kış aylarında birbirlerini gölgelemeyecek şekilde yerleştirilmesine özen
gösterilmelidir. Bu sayede kışın güneşten sağlanacak olan bedava ısıdan
maksimum ölçüde faydalanılabilinir ve iç mekandaki gün ışığı seviyesi
korunmuş olur.
Yaz aylarında ise, binaların birbirlerini ve açık alanları gölgelemesi tercih
edilen bir durum olacaktır. İki durumun hangisi daha kritikse ona göre
seçim yapılabileceği gibi, tüm koşulları sağlayan kütleler de optimize
edilebilir.

Yapıların çatıları, cepheleri, veya peyzaj alanlarında uygun görülen
yüzeylerde yenilenebilir
enerji sistemlerinin fizibilitesi değerlendirilebilir.
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F4. GÖRSEL KİMLİK
YAPILARIN BİREYSEL ESTETİĞİ, KENTSEL BİR BÜTÜNLÜK SAĞLAYACAK ŞEKİLDE Mİ?

NEDEN?
Yapılar, kentsel ölçekte alınan kapsayıcılık, erişilebilirlik, kimlik, yürünebilirlik gibi kavramlar unutulmadan tasarlanmalıdır. Yapıların tekil olarak görsel estetikleri kendilerine özgü olmakla beraber, bir kent
kimliği oluşturulması teşvik edilmelidir. Bu doğrultuda özellikle belirli bölgelerde görsel kimlik tasarım
kodlarına karar verilmelidir.

NASIL?
1. Görsel kimlik kodları
Kent kimliğini oluşturmak adına şehrin belirli bölgelerinde görsel bütünlüğü oluşturmak adına tasarım
kodları düzenlenmelidir. Bu kodlar yapıların bireysel tasarımlarının farklılaşmasına izin verecektir fakat
genel bir bütünlüğün oluşmasını sağlayacaktır.
2. Cepheye eklenen elemanlar
Klima dış üniteleri, havalandırma üniteleri, kompresörler, antenler, ve buna benzeyen tüm ekipmanlar,
çatıya yerleştirilemiyorsa yapıların arka cephelerine yerleştirilmelidir.

F4.1. GÖRSEL KİMLİK KODLARI

F4.2. CEPHEYE EKLENEN ELEMANLAR

Kent kimliğini oluşturmak adına şehrin belirli bölgelerinde görsel bütünlüğü oluşturmak adına tasarım

Klima dış üniteleri, havalandırma üniteleri, kompresörler, antenler, güneş panelleri ve buna benzeyen

kodları düzenlenmelidir. Bu kodlar yapıların bireysel tasarımlarının farklılaşmasına izin verecektir fakat

tüm ekipmanlar, çatıya yerleştirilemiyorsa yapıların arka cephelerine yerleştirilmelidir. Çatıya yerleştiri-

genel bir bütünlüğün oluşmasını sağlayacaktır. Bu tasarım kodlarında yapıların, saçak ve alın hizaları,

len ünitelerin ise zemin kottan görünmeyecek şekilde cepheden uzaklaştırılması önerilir.

korkuluk, doğrama, cam gibi cephe elemanlarının malzemeleri, yapı cephelerinin uyması gereken renk
paletleri, ticari cephelerin düzenlerine dair bilgi, tabelaların ne şekilde yerleştirileceği, malzemesi gibi

Klima veya havalandırma dış ünitelerinin ön cephede bulunmasından kaçınılamayan durumlarda, dış

detaylara dair açıklamalar olmalıdır.

ünitelerin (varsa) binanın balkonlarına yerleştirilmesi önerilir. Bu durum da mümkün değilse ekipmanların önerilen tasarım şablonuna uygun şekilde kapatılması tavsiye edilir.
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KENTSEL DÖNÜŞÜME YÖNELIK ARAŞTIRMA
VE
GELIŞTIRME ÇALIŞMALARI
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