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YÖNETİCİ ÖZETİ

Tarihi Yarımada için hazırlanan Meri İmar Planı özellikle tarihi 
ve kültürel mirası dikkate alarak yoğunluk azaltılması temel 
stratejisini benimsemiştir. Bir başka deyişle, meri imar planı 
mevcut yapılaşma haklarının azaltılması stratejik kararını 
almıştır. Bu karar, yükseklik ve bina oturumlarının kısıtlanması 
ortaya çıkarmaktadır.

Sözkonusu stratejik kararların uygulanması için yeni uygulama 
modelleri ve yöntemleri geliştirilmelidir. Bu çalışma; özellikle sit 
alanlarında kısıtlanan imar haklarının transferi yada iyi tasarım 
yoluyla yeniden kullanımına ilişkin önerileri kapsamaktadır.

Çalışmanın birinci bölümünde mevcut durum ve meri plan ile 
ilgili stratejik analizler yapılmıştır.

Durum Analizi:

Fatih ilçesi 420.000 kişilik bir nüfusa sahip olup 155.000 konut
ve 81.500 adet işyeri barındırmaktadır. Organik, grid ve anıtsal
yapılardan oluşan zengin bir yapılaşma dokusuna sahiptir. Alan
konut yoğunluklu olup geniş ticaret ve turizm kullanımlarına da
ev sahipliği yapmaktadır. Bununla birlikte, İstanbul ölçeğinde
öneme sahip eğitim, sağlık, idari ve kültürel tesisler ilçe geneline
yayılmıştır durumdadır. Fatih ilçesi aynı zamanda İstanbul’un en
yoğun anıtsal yapı barındıran bölgesidir.

Meri Plan:

Meri plan konut alanlarında yeni bina oturumları ve yükseklik
sınırlamaları getirmektedir. Konut adalarının bitişik nizam
dokusu korunarak yeniden düzenlenmektedir. Aynı zamanda
yükseklikler için 50 m ve 60 m kotları baz alınarak maksimum
kat yüksekliği 5 ile sınırlandırılmıştır.

Yükseklik sınırlamaları ve yeni bina oturumları çeşitli kesintiler
ile mevcut kullanım alanlarının azalmasına sebep olacaktır. Bu
kesintiler işyeri kat alanlarında toplam 1.400.000 m2, konut ile
konut + ticaret kat alanlarında alanlarında toplam 4.150.000
m2 olarak hesaplanmıştır. Böylelikle meri plan doğrultusunda
toplam 5.550.000 m2’lik bir inşaat alanı kesintisi öngörülmektedir.

Bununla beraber, mevcut imar hakkını değerlendirmeyen
parsellerde işyeri kullanımı açısından 400.000 m2, konut ile
konut + ticaret kullanımı açısında 1.600.000 m2’lik ek kapasite
mevcuttur.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise örnek yapı adalarında İmar 
Hakları Transferi yöntemi  incelenmiş, İHT yöntemi ve İyi Tasarım 
yolu ile öneriler geliştirilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında, meri plan kesintilerini en aza indirebilmek 
için “İyi Tasarım” stratejisi önerilmiştir. Bu kapsamda meri plana 
göre projelendirilecek yapıların tasarımında kullanılacak
ve iyi tasarım uygulamaları ile meri planın yapılaşma şartları
içinde yapıların kullanım alanlarını artıracak 7 adet imar kodu
geliştirilmiştir. Bu kodlar ilçede seçilen 20.000 m2’lik bir alanda
test edilmiştir.
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İyi tasarım uygulamaları sonucunda hak sahiplerinin ihtiyaç
duyduğu kullanım alanı sağlanmadığı durumlarda hak
sahiplerinin imar haklarını bu alan dışında değerlendireceği
“İmar Hakları Transferi” yöntemi önerilmektedir.

İmar Hakları Transferi:

İmar Hakları Transferi’ (transfer of development rights), kavramı
mülk sahipliliğinin ‘haklar demeti’ teorisine dayanır.
Teoriye göre arazi sahibi mülkü üzerinde,

*Kullanma,
*Satma,
*Kiralama,
*Geliştirme hakkı gibi çeşitli haklara sahiptir.

Bu haklar demeti içindeki parçalar birbirinden bağımsız olarak
düşünülebilir ve mülkün kendisinden ayrılarak bir eşya gibi
satılabilir.

Uluslararası imar hakları deneyimi dikkate alınarak Fatih İlçesi 
için genel ve örnek proje alanı için imar adaları arası imar hakları 
transferi önerileri geliştirilmiştir.

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise örnek yapı adalarında iyi 
tasarım kodları geliştirilmiştir. Yapıların kullanım kapasitelerinin 
artırılmasını sağlayan bu kodlar aşağıda listelenmiştir: 

1.Sokak Kotlarından Kazanılan Bodrum Katlar: Kot farkları 
silüeti etkilemeden bina arka bahçelerine bakan bodrum 
katlarda ek kullanım alanı kazanma imkanı 
2. Binaları Birleştirme: Küçük alanlı yapıların birleştirilerek 
daha büyük binaların yapılması ile çekirdeklerin ve sirkülasyon 
alanlarının birleşmesi
3.  Kütlesel Çıkmalar ile elde edilen kullanım alanlar: Binaların ön 
ve arkalarında kütlesel çıkmalar yapılarak kullanım alanlarının 
artırılması 
4. Yapı derinliğinin artırılması: Adalarda orta bahçe derinliklerinin 
büyük olduğu durumlarda, binalara arka cepheden büyüme 
imkanı tanınması
5. Çatı Piyesi Kullanımı: Çatının hacmi icerisinde kalarak ek 
kullanım alanlarının yaratılması
6. Sokak genişliklerine gore ek kat hakkı: Geniş sokaklarda 
sokak silüetine zarar vermeden ek kat hakkı verilmesi
7. Köşe Parseller, Köşe Binalar: Köşelerde bulunan parseller 
birleştirilmek suretiyle, tek parça ve daha büyük kütleler 
tasarlanması

Sonuç olarak, bu çalışma, Fatih İlçesi sit alanında imar 
haklarının transferi yöntemi ve iyi tasarım ilkeleri ile kısıtlanmış 
imar haklarının nasıl kullanabileceğine ilişkin bir dizi öneriler 
sunmaktadır.
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EXECUTIVE SUMMARY

Current Zoning Plan of Historical Peninsula has adopted the 
strategy of decreasing existing density in consideration of 
its historical and cultural heritage. In other words, current 
zoning plan has been strategically decided on reducing existing 
development rights. This results in restraints on height and 
coverage of buildings.

New implementation models and methods should be employed 
in order to deliver these strategic decisions. The study embodies 
proposals including transfer of diminished development rights 
particularly in conservation sites and recovering them through 
good design.

In the first part of the study, analysis of current conditions and 
zoning plan has been conducted.

Current Condition

Fatih District accommodates 420,000 people, 155,000 residential 
units and 81,500 workplaces. It has a diverse urban structure 
including organic streets, grid patterns and monumental 
heritage. Along with the dominant residential use, houses 
touristic and commercial use. Moreover, a number of educational, 
administrative, cultural and health facilities that are serving the 
broader city have been located throughout the district, as well 
numbers of heritage buildings.

Current Zoning Plan

Current Zoning Plan fundamentally restricted building coverage 
and building height while conserving existing perimeter block 
structure. The maximum number of floors is limited to 5, based 
on 50 m and 60 m elevations.

Limitation to heights and plot coverage will cause diminishing 
existing area of uses. Those will result in 1,400,000 m2 in 
workplaces and 4,150,000 m2 in residential and residential + 
commercial uses. Thus, 5,550,000 m2 of existing construction 
will be eliminated according to plan. However, there are 400,000 
m2 of commercial and 1,600,000 m2 of residential and residential 
+ commercial that has not still developed.

The second part of the study has examined transfer of 
development rights model and has developed  “TDR” and “Good 
Design” methods in certain city blocks.

Within this study, “Good Design” strategy has been suggested in 
order to minimize zoning plan restraints and 7 zoning codes has 
been refined in this purpose. Those are proposed for underpinning 
designation of new development projects respecting zoning plan 
conditions while maximizing capacity of their use. Those codes 
have been tested in a 20,000 m2 project area.
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According to proposed scheme of the study, if good design 
implementation does not meet the need of beneficiaries’ 
requirements of use, beneficiaries are allowed to carry 
development right out off the site within the context of “Transfer 
of Development Rights” method.

Transfer of Development Rights

Transfer of Development Rights, as a concept is based on 
“Bundle of Rights” theory of property ownership. It includes the 
rights such as:
• Use 
• Sell
• Lease
• Develop

Each single rights of the bundle may be considered individually 
and subjected to sells apart from the property.

Taking account of international development rights experiences; 
transfer of development rights was proposed for broad Fatih 
Districts and between city blocks of the project site.

The third part of the study illustrates the good design codes 
developed in sample city blocks. Those codes are enhancing 
capacity of use of the buildings and  area listed below:

1. Basement Floors Gained by Streets Elevation: Difference 
between street levels allows additional basement floor uses on 
backsides without impacting on streetscapes. 
2. Building Consolidation: Consolidating buildings of small 
coverage enables to unite circulation zones and cores of the 
building
3. Additional Use Area Through Massing Extensions: 
Construction of massing extensions on front and back façades 
gain additional area of use
4. Extending Building Depth: Building depth from backside 
may be extended where the backyards are wide
5. Penthouse Use: Penthouse built within roof envelope 
increases use of floor
6. Additional Floor Rights in Proportion to Street Width: 
Additional floors may be allowed for buildings aligned with wide 
streets
7. Parcels at Corner, Buildings at Corner: Merging parcels 
located at corners provides monoblock and bigger volumes of 
building

Consequently, this study demonstrates a range of proposals 
aiming to recover restricted development rights through “Good 
Design” principles and “Transfer of Development Rights” method 
across conservation site of the Fatih District.
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%53 YAPI ALANI: 20.000.000 m2

KONUT: 11.500.000 m2
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ETAP I

DURUM ANALİZİ
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GENEL DURUM ANALİZİ
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81.500 155.000:
 

kişi başına düşen yapı alanı kişi başına düşen konut
48 m2

/ /
27 m2420.000

NÜFUS
İŞYERİ KONUT
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DOKULAR
Fatih ilçesi 3 farklı doku 
içermektedir. İlçenin çeperlerinde 
ve özellikle tarihi surlar boyunca 
kent yapılaşmasına organik bir 
doku hakim iken merkezi alanlar 
planlı ve genelde uzgara bir 
dokuya sahiptir. Bunun yanısıra, 
İstanbul’un tarihsel ticari ve 
yönetsel alanı olan Eminönü 
bölgesinin Haliç yamaçları 
kendine özgü anıtsal yapılar ve 
hanları barındıran bir dokuya 
sahiptir. Bu üç farklı dokuda kendi 
içinde mekansal bir bütünlük arz 
edecek şekilde geliştiği dikkat 
çekmektedir. 

İleriki aşamalarda yapılacak 
çalışmaların alandaki kentsel 
dokuyla uyumlu olması önem 
taşımaktadır. Genel olarak, 
alanın içerdiği bu üç farklı doku 
Şekil 1’de gösterilmektedir.

STRATEJİK GÖSTERGELER

Şekil 1: Kentsel Dokular
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KULLANIMLAR
Fatih genelinde kamusal 
alanlar dışında 3 temel farklı 
kullanım biçimi söz konusudur. 
Fatih’in batısında kalan alan 
büyük ölçüde konut kullanımını 
barındırmaktadır.  Bu alanın 
içindeki yol üzeri konut + ticaret 
kullanımları da bu geniş konut 
alanı içinde değerlendirilmiştir.  
Tek başına ticari  kullanımlar  ise 
daha çok belli caddeler üzerinde 
yer almaktadır. Bununla birlikte, 
Eminönü bölgesi yoğun ticari 
kullanımı ve kent içine yayılmış 
bir şekilde turizm kullanımına 
sahiptir.

Fatih’in hem yerel nüfusa, hem  
İstanbul geneline hem de küresel 
ölçekte turistlere hitap eden 
kullanım alanları mevcut olup bu 
alanların bir birinde büyük ölçüde 
ayrıldığı, ancak, belli odaklarda 
bir arada bulunduğu dikkat 
çekmektedir.  
Fatih genelinde kentsel 
kullanımlar Şekil 2’de 
gösterilmektedir.Şekil 2: Kentsel Kullanımlar
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KAMUSAL ALANLAR
Fatih hem ilçe ölçeğinde 
hem de İstanbul ölçeğinde 
hizmet veren geniş kamusal 
alanlara sahiptir. Özellikle 
parklar, kent içinde ve  
geniş ölçüde kıyı şeridine 
yayılmıştır. Bu parkların bir 
kısmı yerel kullanıma hitap 
ederken Gülhane ve Yenikapı 
gibi kent ölçeğinde önem arz 
eden açık ve yeşil alanları da 
içermektedir.

Açık alanlar dışında, Fatih 
ilçesinde üç adet önemli sağlık 
tesisi yer almaktadır. Bunların 
ikisi aynı zamanda üniversite 
kampüsü niteliği taşımaktadır. 
Üniversitesi’nin Beyazıt 
Kampüsü gibi çeşitli eğitim 
tesisleri ile Valilik ve İBB gibi 
idari tesislerde Fatih sınırları 
içinde yer almaktadır. Bu 
kullanımdaki yoğunluk Fatih 
İstanbul ölçeğinde merkezi 
konumunu göstermektedir.

Alanda bulunan çeşitli 
kamusal kullanım alanları 
Şekil 3’te gösterilmiştir.Şekil 3: Kamusal Alanlar
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ANITSAL YAPILAR
Fatih, İstanbul içinde anıtsal 
yapılar açısından en zengin ilçedir. 
Bu anıtsal yapılar ve oluşturduğu 
kent silüeti İstanbul’un tarihi 
karakterinin en önemli unsurunu 
oluşturmaktadır.

Fatih’te yer alan anıtsal yapıların 
başında Topkapı Sarayı, Ayasofya 
ve  Sultanahmet Camii’ni 
içine alan Arkeolojik Alan yer 
almaktadır. Bununla birlikte 
Süleymaniye, Fatih, Şehzade, 
Yavuz Selim gibi camiiler ise 
kent içinde ve özellikle Haliç 
yamaçlarına dönük olarak 
konumlanmıştır.

Fatih’in bir diğer önemli 
karakteristiği de hem turistlere 
hem de tüm İstanbul’a hitap 
eden Hanlar Bölgesi’dir. Bu 
alan yoğun toptan ve perakende 
ticari faaliyetlerin gerçekleştiği 
tarihi bir odaktır. Fatih genelinde 
bulunan anıtsal yapılar Şekil 4’te 
gösterilmektedir.

Şekil 4: Anıtsal Yapılar
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MERİ PLAN
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kesilen kat
BOY EN DONATI

çekmeler donatıya terk

KAPASİTE
Meri plan yeni yapı teşekkülleri tarif ederek mevcut dokuda bulunan 
yapıların boydan kesilen katlar ve enden çekmeler sağlanarak 
ya da donatı alanları oluşturmak için belli oranlarda kütlelerinin 
değişmesini öngörmektedir. Meri plan doğrultusunda önerilen 
yeni yapı kütleleri mevcut duruma göre toplam işyeri kat alanında 
1.400.000 m2  konut ve konut + ticaret alanında ise 4.150.000 m2!lik 
bir düşüşe sebep olacaktır.

PLAN ÖNERİLERİ
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1.850.000 m2 1.600.000 m2 700.000 m2

700.000 m2 350.000 m2 350.000 m2

- 4.150.000 m2- 1.400.000 m2

350.000 m2
(EMİNÖNÜ HARİÇ)

KONUT VE
KONUT + TİCARETİŞYERİ

kesilen kat
BOY EN

çekmeler
DONATI
donatıya terk

Şekil 5: Meri Plan Kesintileri
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+ 4 kat
boş parsel

eklenen kat
BOY EN

bina derinlikleri ve yeni yapılar

+
+

+ 2 KAT

Meri plan kesintilerle beraber önerdiği yeni yapı kütleleri ile ilave 
kat alanı hakkı da sunmaktadır. Bu ilave kat alanları az katlı 
parsellerde ilave kat alanları ya da bina derinliklerinde genişleme 
ile boş parseller üzerindeki imar haklarından kaynaklanmaktadır. 
Böylelikle toplam işyeri kat alanında 400.000 m2 konut ve konut 
+ ticaret alanında 1.600.000 m2’lik ilave yapılaşma imkanı 
sunmaktadır.
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KONUT VE
KONUT + TİCARET

200.000 m2 200.000 m2

+400.000 m2İŞYERİ

965.000 m2 635.000 m2

+1.600.000 m2

eklenen kat
BOY EN

bina derinlikleri ve yeni yapılar

+
+

Şekil 6: Meri Plan Eklentileri



22

- %33 + %14 +

meri plan kesintileri
-3.775.000 m2 9.000.000 m2

meri plan operasyonu sonrası
konut alanları

11.200.000 m2
mevcut konut alanı

meri plan ilaveleri
-1.575.000 m2

+
+

650.000 m2

meri planda önerilen kullanım değişiklikleri 
ile eklenen konut alanları

Meri planın operasyonu sonrasında  mevcutta bulunan 11.200.000 
m2 toplam konut kat alanının 9.000.000 m2 ye düşeceği 
hesaplanmıştır. Bu alana ilaveten konut lehine yapılan kullanım 
değişikliği önerile ile birlikte 650.000 m2 yeni konut kat alanı da 
kazanılmaktadır. İşyeri alanlarında yapılacak kesintiler ile birlikte 
konut ve işyerleri dahil mevcut yapılaşmanın toplam 5.500.000 
m2’lik kısmının meri plana göre kesintiye uğrayacağı belirlenmiştir.
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işyeri, kout+ticaret ve konut kullanımından kesintiye uğrayan alan

+5.500.000 m2

5  
milyon m 2

2  
milyon m 2

CENDERE: FİKİRTEPE:

2 ,5
milyon m 2

BASIN 
EKSPRES: 

4
milyon m 2

KARTAL: 
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4 0  K OT U

5 0  K OT U

15,5012,509,506,50

% 4
% 4 7

% 2 9
% 1 4

YÜKSEKLİK
Meri plan kent silüetini 
önceleyerek bir yükseklik 
stratejisi getirmektedir. Bu 
doğrultuda 40 ve 50 metre 
kotları baz alınmıştır. Topografik 
yapıya uyumlu şekilde 50 metre 
kotunun üzerinde en çok 3 katlı 
40 metre kotunun ğzerinde ise 
en çok 4 katlı yapılaşmaya izin 
verilmektedir. Fatih’te izin verilen 
en yüksek yapılaşma hakkı ise 5 
kattır.

Meri planların izin verdiği inşaat 
hakları ve topoğrafya ile ilişkisi 
Şekil 7’de gösterilmiştir. Söz 
konusu yükseklikler mevcut 
durumda yer yer aşılmış durumda 
olup meri plan kesintileri kısmında 
ele alınan inşaat fazlalarına 
yol açmaktadır.  mevcut meri 
planların hayata geçmesi mevcut 
nüfus yoğunuğunun yeniden 
ele alınması, yerleşim alanları 
içinde yeni tasarım çözümleri ya 
da mevcut yerleşim alanlarındaki 
hakların transferini gündeme 
getirmektedir.

Şekil 7: Meri Plan Öneri Yükseklikler
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% 2

TURİZM

% 2 5

TİCARET

% 3

T+K

% 7 0

KONUT

KULLANIMLAR
Meri plan fatih genelinde yer 
yer kullanım değişiklikleri 
getirmiştir. Bunun yanısıra 
konut + ticaret alanlarının ana 
caddeler üzerinde gelişmesini 
öngörmektedir. 

Meri planın öneri kullanımlarrı 
Şekil 8’de ve getirdiği kullanım 
değişiklikleri  Şekil 9’da 
gösterilmiştir. Bu doğrultuda, 
Eminönü bölgesindeki belli 
alanlarının konuttan turizm 
Süleymaniye bölgesinin ise 
karma kullanımdan konuta 
dönüşmesi öngörülmektedir.

Genel olarak planın, Fatih’in 
mevcut karakterini yansıttığı, 
ancak belli özel alanlarda yeni 
kullanım düzenlemeleri önerdiği  
görülmektedir. Mevcut alanın 
%70’i konuta, %25’i ise ticaret 
kullanımına ayrılmıştır.

Şekil 8: Meri Plan Öneri Kullanımlar
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3 .

“KARMA KULLANIM”DAN “KONUT”A

“KONUT”TAN “TURİZM”E

S Ü L E Y M A N İY E

G E D İK PAŞA

YA L I  M A H A L L E S İ

Şekil 9: Eminönü Bölgesi Kullanım Değişikliği

Fatih kent genelinde meri plan kararları doğrultusunda kullanım değişiklikleri öngörülmektedir. 
Eminönü bölgesindeki ticari, üretim, turizm ve konuttan oluşan karma kullanım alanlarında belli 
mahallelerde bu değişiklikler daha dikkat çekicidir. Bunlar, özellikle Yalı Mahallesi ve Cankurtaran 
bölgesinde konut kullanımlarının turizme, Süleymaniye bölgesinde karma kullanımdan konuta 
ve Gedikpaşa bölgesi geneline yayılmış karma kullanımın sokak üzeri konut + ticaret ile geniş 
bir alanda konuta dönüştürülmesi önerilmektedir. Bu plan kararları sonucunda Eminönü 
bölgesinde, mevcut duruma göre daha fazlakonut alanı oluşması, bununla birlikte, turizm ve 
ticari işlevlerdin belli konumlarda yeniden düzenlenmesi söz konusudur. Eminönü bölgesindeki 
kullanım değişiklikleri Şekil 9’da gösterilmektedir.

KULLANIM DEĞİŞİKLİKLERİ
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MEVCUT TİCARET DOKUSU KONUT + TİCARET AKSLARI

Şekil 10: Ticari Alan Dokusu

Tarihi Yarımada’nın konut kullanımı ile ticari kullanımların yoğun olarak birbiri içine dağılmış olan  
Fatih bölgesinde, meri planlar kullanım değişikliğinden çok, kullanımların mekansal dağılımını 
yeniden düzenlemektedir. Yerleşim alanlarının içinde dağınık bulunan ticari kullanımların belli 
caddeler üzerinde toplanması ve kent içinde yeni konut + ticaret akslarının oluşması söz konusudur. 
Bu plan kararı ile yerleşim boyunca yayılmış yeni ticari ringlerin şekillenmesi öngörülmektedir. 
Fatih bölgesindeki kullanım değişiklikleri Şekil 10’da gösterilmektedir.
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FAT İ H
EM İNÖNÜ

A1: HANLAR BÖLGESİ
A2: YALI MAHALLESİ
A3: LALELİ-KUMKAPI
A4: GEDİKPAŞA
A5: CANKURTARAN
A6: SÜLEYMANİYE

B1: GÜNEY KONUT ALANLARI
B2: OMURGA
B3: KUZEY KONUT ALANLARI

A2B 1
B2

B3

A3 A4 A5

A6 A 1

Mevcut durum ve meri 
plan kararları çerçevesinde 
Fatih ilçesin ortaya çıkan 
karakter bögleleri  Şekil 11‘de 
incelenmiştir. 

Fatih genel olarak konut 
ağırlıklı (B) ve ticaret ve turizm 
ağırlıklı (A) iki farklı karakter 
alanına sahiptir.

Bu alanların alt bölgeleri  ise 
Şekil 12’de değerlendirilmiştir.
B bölgesi ağırlıklı olarak konut 
alanlarından oluşmaktadır. 
Geniş konut alanlarına 
ilaveten B2 olarak tanımlanan 
dilimde büyük kamusal 
donatılar ve çeşitli ticari 

KARAKTERİSTİK BÖLGELERİ

FAT İ H
EM İNÖNÜ

A1: HANLAR BÖLGESİ
A2: YALI MAHALLESİ
A3: LALELİ-KUMKAPI
A4: GEDİKPAŞA
A5: CANKURTARAN
A6: SÜLEYMANİYE

B1: GÜNEY KONUT ALANLARI
B2: OMURGA
B3: KUZEY KONUT ALANLARI

A2B 1
B2

B3

A3 A4 A5

A6 A 1

Şekil 11: Karakter Bölgeleri

kullanımların yoğunlaştığı 
dikkat çekmetktedir.

A bölgesi ise ilçenin tarihi 
Eminönü bölgesine denk 
gelmektedir. Bu alanda 
turizm, ticaret ve konut 
kullanımlarını kapsayan ve 
farklı karakter alt bölgeleri 
oluşturan lokasyonlar söz 
konusudur. Bunlardan A1-2-3-
4-5 özellikle turizm ve ticaret 
işlevlerine hitap ederken A6 alt 
bölgesi konut yoğunluklu bir 
dokuya ev sahipliği yapacaktır.
Karakter alt bölgeleri, meri 
planlar doğrultusunda ve 
alanın kendi iç dinamikleri 
ile geleceğe dair mekansal 
önerilerin şekillenmesine 
rehberlik edecektir. 

Genel olarak, A karakter 
bölgeleri kent ölçeğinde 
ticaret ve turizm gibi karma 
kullanımları  içerirken  
B bölgesi yerel konut 
alanlarından oluşmaktadır.
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YENİKAPI, YALI : TİCARET-TURİZM
- 30.000 m2 Konut Alanların Kesinti
- 50.000 m2 İşyerlerinden Kesinti

+ 17.000 m2 Yeni turizm Alanı

A2

- 30.000 m2 Konut Alanların Kesinti
- 300.000 m2 İşyerlerinden Kesinti

LALELİ-KUMKAPI : TİCARET-TURİZMA3

- 50.000 m2 Kesinti
GEDİKPAŞA : KONUT- TİCARETA4

- 35.000 m2 Kesinti
+ 160.000 m2 Yeni turizm alanı

CANKURTARAN: TURİZMA5

+ 40.000 m2 Yeni konut Alanı
SÜLEYMANİYE: KONUTA6

EM İNÖNÜ
A2 A3 A4 A5

A6

GÜNEY KONUT ALANLARI
- 1.000.000 m2 Konut ve İşyeri Alanı Kesintisi

B1

- 150.000 m2 Konut ve İşyeri Alanı Kesintisi
OMURGAB2

- 1.280.000 m2 Konut ve İşyeri Alanı Kesintisi
KUZEY KONUT ALANLARIB3

FAT İ H

B1
B2

B3

Şekil 12: Karakter Alt Bölgeleri
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PROJE ALANINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR
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Proje alanında bina yükseklikleri 
1 ve 7 kat arasında değişkenlik 
göstermektedir. Proje alanı 
ağırlıklı olarak 3, 4 ve 5 katlı 
yapılardan oluşmakta olup  
ortalama kat yüksekliği 3,4’tür. 
Proje alanındaki yapıların 
kat yükseklikleri Şekil 15’te 
gösterilmektedir.

Proje Alanı, 400 ile 5.600 m2 

arası değişen büyüklükte yapı 
adalarından oluşmakta olup, 
yollar dahil toplam 20.000 
m2’lik bir alanı kaplamaktadır.  
Toplam 7  imar adasından 
oluşan proje alanı ile ilgili 
bu değerler Şekil 13’te 
gösterilmektedir.

YÜKSEKLİKYAPILAŞMABÜYÜKLÜKLER

DOKU ANALİZİ

20.000 m2

Dini Tesis

Dini Tesis

1
2
3
4
5
6
7

Konut + 
Ticaret

Konut + 
Ticaret

Spor Kurumu

Şekil 13: Proje Alanı Büyükülükleri Şekil 14: Proje Alanı Yapılaşma Karakteri Şekil 15: Proje Alanı Kat Yükseklikleri

3.400 m2

1.700 m2

3.600 m2

1.200 m2

400 m2

5.600 m2

Proje alanı eğimle uyumlu olarak organik bir sokak dokusunu 
yansıtacak şekilde yapılaşmıştır. Ağırlıklı olarak konut 
alanlarından oluşan proje alanı ayrıca camii ve sinagog gibi 
dini tesisler ile konut + ticaret kullanımına sahip yapıları 
barındırmaktadır. Kamusal ve ticari olan bu kullanımlar 
Salma Tomruk Caddesi ile Sultan Çeşmesi Caddesi üzerinde 
yoğunlaşmıştır.
Yapılaşma dokusu bitişik nizam olup küçük olan yapı adalarına 
yoğundur. Bununla birlikte, geniş yapı adaları içinde arka bahçe 
kullanım olanakları mevcut olup taban alanı kullanımları daha 
düşüktür. Proje alanının yapılaşma karakteri genel olarak Şekil 
14’te gösterilmektedir.
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Proje alanında toplam yapı sayısı 102’dir.

Proje alanındaki yapıların toplam taban alanı 10.100 m2’dir. 
Ortalama TAKS değeri ise 0,68’dir.

Proje alanı, konut ağırlıklı bir dokuya sahiptir. Alandaki yapılarda 
toplam 518 adet bağımsız birim bulunmaktadır. Bunların 28 
işyeri, 490 ise konuttur. Bunlarla birlikte alanda 2 adet dini tesis 
yer almaktadır.  

Proje alanındaki yapıların toplam inşaat alanı 43.250 m2’dir. 
Ortalam KAKS değeri ise 2,68’dir.  

YAPI SAYISI

TOPLAM TABAN ALANI

BİRİM SAYISI

TOPLAM KAT ALANI

YAPI ANALİZİ

102

10.100 m2

518

43.250 m2



34



35

ETAP II

İMAR HAKLARI TRANSFERİ 
PLANLAMA YAKLAŞIMI 
ÖNERİSİ
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE
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imar kodlarına göre yeni proje çizilir
imar kesintileri minimuma indirilir.

“imar kodları”
Meri plan kesintileri karşılığında imar hakkı sertifikası verilir
bu sertifika ile hak sahibi imar hakkını
 başka proje alanlarında kullanır

binasını yenilemek isteyen hak sahibi 
beldiyeye başvurur

“imar hakkı sertifikası”
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TARİHÇE

Mülkler arasında imar hakları transferi düşüncesi ilk defa, 1916 
yılında New York City’ de yeni bölgeleme yönetmeliğinin kabul 
edilmesi ile ortaya çıkmıştır.  Mülk sahiplerine, kullanamadıkları 
hava hakkını bitişik parsele satarak, oradaki mülk sahiplerine 
yeni yükseklik ve çekme mesafelerinin üzerinde yapılaşma hakkı 
satın almalarını sağlamıştır. 1968 yılında, planlama komisyonu 
bu kuralda değişiklik yaparak transferlerin farklı adalardaki 
parseller arasında da olmasına olanak sağlamıştır.

İmar Hakları Transferi programı, 1968 yılında kabul edilen ‘New 
York City Kültürel Varlıklarını Koruma Yasası’ ile gerçekleşir. 

Bu yasa tarihi yapının değiştirilmesini veya yıkılmasını yasaklar 
ancak mülk sahibine kullanamadığı imar hakkını bitişik mülklere 
satma imkânı tanınır. 

Bu yasayı kullanarak Tarihi Değerler Koruma Komisyonu Penn 
Central Transportation Company’e Grand Central Station 
üzerine ofis kulesi yapma isteğini reddetmiştir. 

2001 Cluster yaklaşımından yola çıkartılarak geliştirilen başka 
programlarda da bazı alanlarda yüksek yapılaşma hakkı vererek 
bonus olarak verilen yapılaşma hakkının karşılığında düşük 
gelir gruplarına yönelik konut ‘affordable housing’ veya açık 
alan ‘open space’ şartı getirilmiştir. 

 

Kaynak: A.Faruk GÖKSU, İmar Hakları Transferi
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KAVRAMLAR VE YÖNTEM

‘İmar Hakları Transferi’ (transfer of development rights), 
kavramı mülk sahipliliğinin ‘haklar demeti’ teorisine dayanır. 
Teoriye göre arazi sahibi mülkü üzerinde, 
* kullanma, 
* satma, 
* kiralama, 
* geliştirme  hakkı gibi çeşitli haklara sahiptir. 
Bu haklar demeti içindeki parçalar birbirinden bağımsız olarak 
düşünülebilir ve mülkün kendisinden ayrılarak bir eşya gibi 
satılabilir

İmar Hakları Transferi, tarım alanlarının, tarihi, doğal alanların 
ve hassas çevrelerin korunabilmesi amacıyla  imar haklarının 
araziden ayrılarak piyasada satılmasını sağlayan bir arazi 
düzenleme ve yönetimi aracıdır. 

İmar haklarının içinden alındığı parsellerde daimi olarak 
yapılaşma kısıtlaması uygulanırken, imar haklarını satın alan 
şahıslar başka bir parselde, mevcutta izin verilen yapılaşma 
hakkına ek yapılaşma hakkı kazanır. 

Bu program kapsamında iki türlü alan tanımlanır. Bunlardan biri 
korunacak olan, imar hakkını Gönderen Bölge (Sending Area), 
diğeri ise geliştirilecek olan, imar hakkını Alan Bölge (Receiving 
Area) dir.

 İmar Hakları Transferi kavramı yerine bazı kaynaklarda ‘İmar 
Hakları Kredisi’ kavramı kullanılmaktadır. Gönderen bölge mülk 
sahibi imar kredisine sertifika şeklinde sahip olur ve bu sertifikayı 
piyasada satar. Transfer edilecek kredi sayısı gönderen bölgenin 
alansal büyüklüğüne, arazi özelliklerine ve/veya bölgelemesine 
göre belirlenir.

Kaynak: A.Faruk GÖKSU, İmar Hakları Transferi

Yükseklik Sınırı
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GÖNDEREN VE ALAN BÖLGE TANIMI

Özel Koruma Alanları
Hassas Doğal Alanlar

Tarihi Değeri Olan Alanlar
Verimli Tarım Alanları

Emsal Artırımı
Birim Konut Sayısı Artırımı
Yoğunluk Artırımı

Genellikle ‘gönderen bölge’ olarak belirlenen bölgeler 
gelişmeye uygun olmayan, korunması gereken sulak 
alanlar, özel koruma gereken doğal habitat alanları, 
hassas çevreler, tarihi değeri olan alanlar, verimli tarım 
alanları gibi alanları içermekle birlikte bu alanlarla 
sınırlı değildir. 

Diğer yandan ‘alan bölge’ olarak belirlenen bölgeler ise 
gelişmeye uygun olan alanladır. Alan bölgelerde imar 
hakları transferi sonucu emsal artırımı veya birim konut 
sayısı arttırılarak yoğunluk arttırılır.  Bazı durumlarda, 
özellikle tarihi yapı koruma amaçlı uygulamalarda 
gönderen ve alan parseller aynı bölge içerisinde olabilir. 

GÖNDEREN BÖLGE ALAN BÖLGE

Genellikle ‘gönderen bölge’ olarak belirlenen bölgeler gelişmeye 
uygun olmayan, korunması gereken sulak alanlar, özel koruma 
gereken doğal habitat alanları, hassas çevreler, tarihi değeri olan 
alanlar, verimli tarım alanları gibi alanları içermekle birlikte bu 
alanlarla sınırlı değildir. 

Diğer yandan ‘alan bölge’ olarak belirlenen bölgeler ise 
gelişmeye uygun olan alanladır. Alan bölgelerde imar hakları 
transferi sonucu emsal artırımı veya birim konut sayısı 
arttırılarak yoğunluk arttırılır.  Bazı durumlarda, özellikle tarihi 
yapı koruma amaçlı uygulamalarda gönderen ve alan parseller 
aynı bölge içerisinde olabilir. 

Kaynak: A.Faruk GÖKSU, İmar Hakları Transferi
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AVANTAJLAR

Şehrin merkez bölgelerinde kompakt bir biçimde gelişmesine olanak verip yayılmanın engellenerek 
doğal değerlerin ve kaynakların korunmasının sağlaması.

Arazi kullanımındaki düzenlemeler sonucu arsa sahipleri üzerine binen sorumluluğun eşit bir 
şekilde dağılmasını sağlaması. Eşitlikçi imar hakkı dağılımı ile projelerin uygulanabilirlik şansını 
arttırması.

Özel mülkiyet hakkını gözettiği için politik yönden uygulanabilir olması.

Yaratılan teşviklerin hem mülk sahipleri hem yatırımcılar için cazip olması sonucu katılımın 
yüksek olması

Piyasa mekanizmasını kullanarak kamu yararı için kaynak yaratılması. Yerel yönetimlere 
kamulaştırma yapmaya gerek kalmadan yenileme, dönüşüm, koruma uygulamalarına finansman 
yaratarak projelere gerçekleştirme şansı vermesi.

Korunması gerekli alanların daimi olarak korunmasını sağlaması, politik yönetim değişimi ile 
koruma kararının değişmesinin engellenmesi. 

Kompakt gelişim ile trafiğin yükünün azaltılması, altyapı için minimum gidere ulaşılması.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kaynak: A.Faruk GÖKSU, İmar Hakları Transferi
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B
Başvuru

Bakanlık

Banka

Belediye

Bilgi Belge

1
5

10

2

3 4

1. Mülk Sahibi (Bireysel - Ada bazında)
2. Yatırımcı

İHTR Yasası
Uygulama Yönetmeliği
Banka, Fon

Fon Kaynakları
Bono Fonları

Alım ve Satım İşlemleri

PLANLAMA BİRİMİ

İHT PROGRAMI

Mülkiyet Bilgileri
Mevcut Arazi Kullanımı

SED Raporu
Altyapı Kapasite Raporu

Bölge

Büyüklük

Bonus

Bono

6

7

8

9

Gönderen 
Bölge
(T. Yarımada)

BONUS

TL

Alan
Bölge
(iç-dış)

Arz ve Talep Dengesi
Teşvikler ve Kısıtlar
Transfer Edilebilir İmar Hakkı 

Birim Yoğunluk
Birim Bonus 
Bonus Hesaplama
Kredi Hesaplama

Alım ve Satım Kısıtları

Bölgelerin Tasarımı

Ada bazında 
Tasarım Kodları Çalışması

Senaryo   Geliştirilmesi

Kaynak: A. Faruk Göksu
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B
Başvuru

Bakanlık

Banka

Belediye

Bilgi Belge

1
5

10

2

3 4

1. Mülk Sahibi (Bireysel - Ada bazında)
2. Yatırımcı

İHTR Yasası
Uygulama Yönetmeliği
Banka, Fon

Fon Kaynakları
Bono Fonları

Alım ve Satım İşlemleri

PLANLAMA BİRİMİ

İHT PROGRAMI

Mülkiyet Bilgileri
Mevcut Arazi Kullanımı

SED Raporu
Altyapı Kapasite Raporu

Bölge

Büyüklük

Bonus

Bono

6

7

8

9

Gönderen 
Bölge
(T. Yarımada)

BONUS

TL

Alan
Bölge
(iç-dış)

Arz ve Talep Dengesi
Teşvikler ve Kısıtlar
Transfer Edilebilir İmar Hakkı 

Birim Yoğunluk
Birim Bonus 
Bonus Hesaplama
Kredi Hesaplama

Alım ve Satım Kısıtları

Bölgelerin Tasarımı

Ada bazında 
Tasarım Kodları Çalışması

Senaryo   Geliştirilmesi

Kaynak: A. Faruk Göksu
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FATİH İLÇESİ İÇİN PLANLAMA ÖNERİSİ
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İYİ TASARIM İMAR HAKLARI TRANSFERİ
Ada ve parsel bazında geliştirilecek “imar kodları” 

doğrultusunda plan ve proje uygulamaları ile 
Fatih’in kentsel yapı kapasitesi artırılmalı.

Meri imar planı kesintileri “imar hakkı sertifikası”na
dönüştürülerek değer ve maliyet odaklı

dönüşüm sağlanmalı.
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Binaların meri planlar doğrultusunda yenilenmesi aşamasında 
mevcut inşaat alanları kısıtlanmaktadır. Bir sonraki 
bölümde açıklanan tasarım kodlarının uygulanması ile yeni 
projelendirilecek binaların  kullanım alanlarının iyi tasarım 
yöntemleri kullanılarak maksimize edilmesi hedeflenmektedir. 

Binalarını yenilemek isteyen hak shipleri belediyeye başvurarak 
yapılaşma haklarını ve binalarını yenilerken kullanacakları 
“imar kodlar”nı öğrenir. Bu imar kodlarına göre çizilecek proje 
ile imar kesintileri minimuma indirilir. 

İmar kodları, meri planın getirdiği yapılaşma hükümlerini 
değiştirmemektedir. Ancak, parsel birleşmeleri, kottan 
kazanılan katlar, çatı arası kullanımları ya da üst katlardaki 
çıkmalar gibi küçük müdahalelerle yapıların kullanım alanlarının 
yükseltilmesini sağlamaktadır.

Fatih genelinde meri plan kararları doğrultusunda mevcut imar haklarında ciddi ölçüde kesintiler gerçekleşecektir. Bu kesintilerin 
hem demografik hem de ekonomik etkilerini minimize edebilmek ve gerçekçi uygulamalarla hayata geçmesini sağlamak adına Fatih 
için yeni bir planlama önerisi getirilmektedir. Bu önerinin 3 temel unsuru iyi tasarım, imar hakları transferi ve imar hakkı sertifikası 
aşağıda açıklanmaktadır:

Meri plan kesintileri karşılığında 
“imar hakkı  sertifikası” 
düzenlenir ve bu sertifika ilgili 
hak sahibine verilir. Yatırımcı/
hak sahibi bu sertifika ile  imar 
hakkını piyasa değeri karşılığı 
tanımlanan başka proje 
alanlarında kullanır. 

İmar hakkı sertifikası ve İmar 
hakkı transferi yönteminin 
uygulama süreci Şekil 16’te 
ayrıntısıyla gösterilmektedir.

İYİ TASARIM İMAR HAKLARI 
TRANSFERİ

İMAR HAKKI 
SERTİFİKASI

Fatih’in yapı yoğunluğu olan 
belli bölgelerinde imar kodları 
ile sağlanacak iyi tasarım 
uygulamaları, hak sahiplerine 
ihtiyaç duyulan yapılaşma 
alanını sağlayamadığı 
durumlarda, hak sahiplerinin 
sahip olduğu imar hakları alan 
dışında değerlendirilir.

Bu yöntemde imar hakkını 
gönderen bölge olarak 
“Tarihi Yarımada” olarak 
tanımlanmıştır. “Alan Bölge” 
ise Tarihi Yarımada’nın içinde 
ve ya dışında belirlenecektir. 



47

11 milyon m2

100 m2

Mevcut Yapı

70 m2

7,5 milyon m2
Meri Plan

30 m2

-3,5 milyon m2
Kısıtlanan Fark

Mülk sahibi

Aynı Alan

Bonus

alış

yatırımcı sertifika

satış

Farklı Alan

TL

İnşaat 
Maliyeti 
Karşılığı

Piyasa
Değeri
Karşılığı

Gönderen Bölge: 
Tarihi Yarımada

70 m2

100 m2

Alan Bölge: 
Tarihi Yarımada
içi ve dışı

Şekil 16: İmar Hakkı Transferi uygulama süreci
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ETAP III

PROJE ALANI TASARIM 
KODLARI
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KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ
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DRAMAN CADDESİ

KESMEKAYA CADDESİ

SE
LM

A T
OM

RU
K C

AD
DE

Sİ

FATİH EDİRNEKAPI 
İLKOKULU

MUALLİM NACİ 
İLKOKULU
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BRÜT ALAN: 20.000 m2

TABAN ALANI : 10.100 m2

İNŞAAT ALANI: 43.250 m2

ORT KAT  SAYISI: 3,4
BRÜT ALAN: 20.000 m2

TABAN ALANI : 10.100 m2

İNŞAAT ALANI: 43.250 m2

ORT KAT  SAYISI: 3,4

MEVCUT DURUM

Proje alanı brüt 20.000 m2’lik bir 
alanı kapsamaktadır. Bu alanın 
yaklaşık %80 yapı adalarından 
geri kalan %20’si yollardan 
oluşmaktadır. Alanda açık yeşil 
alan bulunmamaktadır. Alandaki 
TAKS değeri yaklaşık %68 olup 
bahçe alanlarını oranı yaklaşık 
%32’dir.
Alandaki toplam yapı taban alanı 
10.100m2’dir. Ortalama kat sayısı 
3,4 olup toplam inşaat alanı 
43.250 m2’dir.
Yapı adaları bitişik nizam şeklinde 
yapılaşmış olup, arka bahçelerin 
kullanımı ve erişimi ise parsel 
ölçeğinde kısıtlıdır.
Mevcut yapılaşma dokusu ve 3 
boyutlu görselleştirmesi Şekil 17 
ve Şekil 18’de yer almaktadır.

Şekil 17: Mevcut Durum
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HALIHAZIR DURUM
Şekil 18: Mevcut Durumun Modellemesi
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BRÜT ALAN: 20.000 m2

TABAN ALANI : 9.200 m2

İNŞAAT ALANI: 32.300 m2

ORT KAT  SAYISI: 3,25

MERİ PLAN

Proje alanında meri planların 
önerdiği yapılaşma şartları 
sonucunda, mevcut yapı taban 
alanı toplamı 900 m2 azalarak 
9.200 m2’ye, toplam inşaat 
alanı ise 10.950 m2 azalarak 
32.300 m2’ye düşmektedir. Bu 
değerler, mevcut TAKS oranının 
yaklaşık %15, KAKS oranının 
ise  %25 azaltılacağı anlamına 
gelmektedir.
Ortalama kat yüksekliği 
ise yaklaşık aynı değerde 
kalmaktadır. Alandaki yapıların 
yaklaşık %60’ı 3 ve daha üstü 
kata sahip olup bu yapıların 
mevcut inşaat büyüklüklerini 
kaybedeceklerdir.
Meri planın önerdiği yapılaşma 
nizamı mevcut dokuyu koruyarak 
bitişik nizam yapılaşma 
öngörmektedir.
Meri planın önerdiği yapılaşma 
dokusunun 3 boyutlu 
görselleştirmesi Şekil 19 ve Şekil 
20’de yer almaktadır.

Şekil 19: Meri Planın Öneri Şeması

BRÜT ALAN: 20.000 m2

TABAN ALANI : 9.200 m2

İNŞAAT ALANI: 32.300 m2

ORT KAT  SAYISI: 3,25
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IMAR PLANI
Şekil 20: Meri Plan Önerisinin Modellemesi
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ÖNERİ TASARIM

BRÜT ALAN: 20.000 m2

TABAN ALANI : 9.800 m2

İNŞAAT ALANI: 43.300 m2

ORT KAT  SAYISI: 3,74

Ayrıntıları raporun devamında 
yer alan tasarım kodları ile 
hazırlanan yerleşim dokusu ve 3 
boyutlu tasarımı Şekil 21 ve Şekil 
22’de gösterilmektedir.
Önerilen tasarımda meri 
planların önerdiği toplam taban 
alanında yalnızca 600 m2’lik bir 
artırıma gidilmiştir.
Bina yükseklikleri ise meri 
planlarla aynı tutulmuş böylelikle 
bina hacimleri ve sokak 
dokuları korunmuştur. Ancak, 
bu tasarımda arka cephelerde 
kotlarda kazanılan bodrum 
kat sayıları artırılmıştır. Buna 
ilaveten, yapı derinlikleri ve çatı 
arası piyesindeki kullanımlar 
zenginleştirilerek toplam inşaat 
alanı meri plana göre 11.000 m2 

artırılmıştır. Bu değer mevcut 
yapılaşmaya denk gelmektedir.
Mevcut bitişik nizam yapılaşma 
dokusu korunmuş olup özellikle, 
arka bahçe kullanımları ve erişim 
kapasiteleri yükseltilmiştir. 

Şekil 21: Tasarım Kodları ile Şekillenen 
Yerleşim Şeması

BRÜT ALAN: 20.000 m2

TABAN ALANI : 9.800 m2

İNŞAAT ALANI: 43.300 m2

ORT KAT  SAYISI: 3,74
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KODLAMA ILE OLUŞTURULMUŞ ÖNERI
Şekil 22: Tasarım Kodları ile Şekillenen 
Yerleşimin Modellemesi
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Önerilen “imar kodaları” doğrultusunda  yeniden tasarlanan  7 yapı adasında
meri imar planında kesintiye uğrayan toplam  11.000m2  inşaat alanı, 
“iyi tasarım” stratejisi ile silüete hiç etki etmeden geri kazanılmuştır.

Önerilen “tasarım kodları” doğrultusunda  yeniden tasarlanan  7 yapı 
adasında meri imar planında kesintiye uğrayan toplam  11.000m2  
inşaat alanı“iyi tasarım” stratejisi ile silüete hiç etki etmeden geri 
kazanılmuştır. Mevcut yapılaşma dokusu ile önerilen dokunun 
karşılaştırması Şekil 24’te gösterilmektedir. 
Önerilen tasarımda temel ilkeler, mevcut ve mer plandaki sokak 
dokularının korunması, meri planın önerdiği bina yüksekliklerinin 
korunması ve özellikle arka bahçelerin biçim ve sürekliliğinin 
sağlanmasıdır.

Şekil 23: Öneri Tasarım
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HALIHAZIR-ÖNERI KARŞILAŞTIRMASI
Şekil 24: Öneri Tasarım ve Mevcut Du-
rum Karşılaştırması
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KARŞILAŞTIRMALI KESİTLER

HALIHAZIR DURUM

IMAR PLANI

KODLAR

Proje alandaki yapılaşmanın, 
meri planların önerisi  ve kodlara 
göre tasarlanan yapılaşmaya 
ait kesitler Şekil 25’te 
gösterilmektedir. Mevcut dokuda 
4 kat ve üzeri olan yapıların 
yükseklikler azaltılmaktadır. 
Öneri tasarım meri planın 
bu önerisini korumakta olup 
ön ce arka cephelerde küçük 
müdahalelerle kütlesel çıkmalar 
sağlamıştır.
Mevcut durum, meri plan ve 
öneri tasarımın karşılaştırmalı 
olarak kesitleri Şekil 26’da 
gösterilmektedir. Önerilen 
kodlara göre yapılan tasarım 
özellikle bodrum kat 
kullanımlarını artırmakta sokak 
görünümleri ve gabarilerini 
aynı tutmaktadır. Böylelikle, 
mevcut durumdaki yapılaşma 
haklarını sabit tutarak kentsel 
dokuyu insan ölçeğinde yeniden 
kurgulamaktadır.

Şekil 25: Kesitler
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BODRUM KATLAR

mevcut durum

mevcut durum

öneri tasarım

öneri tasarım

meri plan

meri plan

KÜTLESEL ÇIKMALAR

YAPI DERİNLİĞİ

ÇATI KATI

Şekil 26: Karşılaştırmalı Kesitler
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ÖNERİ TASARIM KODLARI
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Fatih genelinde eğimden kaynaklanan kot farkları bulunmaktadır. 
Bu kot farkları silüeti etkilemeden bodrum katlarda ek kullanım 
kazanma imkanı sağlayacağı gibi, oluşan yeni orta bahçelerin 
düz olması daha verimli bir mekansal kullanım yaratır. 

Orta bahçeler, en üst kottan en düşük kota kadar kazılarak ada 
tamamen alt kot seviyesine getirilebilir. Fakat aradaki kot farkı 
göz önünde bulundurulmalıdır; 3 kattan fazla bodrum kullanımı 
çıktığı zaman, binaların arasında kalan bahçe fazla gölgede 
kalabilir. Bu nedenle genel bir prensip olarak çıkarılacak bodrum 
kat sayısı/orta bahçenin ne kadar aşağı indirileceği belirlenirken 
binalar arasındaki mesafe de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tasarım kodunun uygulanabileceği örnek alan Resim 
1’de  gösterilmekte olup tasarım kuralları Şekil 27’te 
görselleştirilmiştir. 

SOKAK KOTLARINDAN KAZANILAN BODRUM KATLAR

Resim 1: Saldırma Sokak’tan bir görüntü. Adanın içinde kalan 
yapıların yerleştiği kotlar gittikçe düşmektedir.
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Orta bahçeden 
kazanılan ek kat 

kullanımları, silüeti 
etkilemez.

Adanın üst ve alt sokakları 
arasındaki kot farkına 
göre ek katlar çıkabilir.

Orta bahçeler 
düzlendiğinde daha 

kullanışlı hale 
gelecektir.

Orta bahçeler, binalar arasında 
yeterli mesafe varsa düşük 
sokak kotundan da aşağı 

inebilir.

Şekil 27: Sokak Katlarından Kazanılan Bodrum Katlar
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BİNALARI BİRLEŞTİRME

Mevcut binaların çoğu küçük, dar uzun parseller üzerinde inşa 
edilmiştir. Yapı alanının yaklaşık % 20’si çekirdek ve dolaşım 
alanları olarak kullanıldığını varsayıldığında kullanılabilir 
mekanların iyice azalmakta olduğu fark edilmektedir. 

Küçük alanlar üzerine inşa edilmiş yapıların birleştirilerek 
daha büyük binaların yapılması, çekirdeklerin ve sirkülasyon 
alanlarının da birleşmesi anlamına geleceği için kullanılabilir 
alanlar %10 oranında artacaktır. Örneğin 100 m2’lik oturuma 
sahip 2 ayrı binanın çekirdek ve sirkülasyon alanları yaklaşık 
20’şer m2 üzerinden 40 m2 olacak iken, 200 m2 taban alanına 
sahip tek bir binanın sirkülasyon alanları 20 m2’de çözülebilir.

Bu tasarım kodunun uygulanabileceği örnek alan Resim 
2’de  gösterilmekte olup tasarım kuralları Şekil 28’de 
görselleştirilmiştir. 

Resim 2: Kesmekaya Caddesi’nden bir görüntü.
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Yeni binada tek 
bir ortak sirkülasyon 

kulesi olacağı için, 
kullanılabilir alan oranı 

artacaktır.

Yeni binanın sirkülasyonu, 
aslında küçük binalardaki 

çekirdeklerle de çözülebilir.

Mevcut binaların küçük parseller 
üzerinde inşa edilmiş olması, 

çekirdekler yüzünden kullanım 
alanı kaybına sebep olur.

Şekil 28: Binaları Birleştirme
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KÜTLESEL ÇIKMALAR İLE ELDE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Resim 3: Yörük Sokak’tan bir görüntü. Çıkmalar, geniş sokaklar için daha 
uygundur.

Resim 4: Cambaz Sokak’tan bir görüntü. Dar sokaklarda ön cephede çıkma 
yapılması önerilmemektedir.

Binaların ön ve arkalarında kütlesel çıkmalar yapılarak kullanım 
alanları arttırılabilir. 

Bu çıkmaların yapılar arasındaki mesafelere göre düzenlenmesi 
gerekmektedir; örneğin 6 metreden dar sokaklarda ön cephede 
herhangi bir çıkma yapılmaması önerilmektedir. 9 metreye 
kadar 1 metrelik, 9 metreden sonra ise 1.5 metrelik çıkmalar 
yapılabilir.

Aynı hesap arka cepheler için de geçerlidir. Arka cephelerin 
baktığı bahçe veya orta avlu, kamusal olarak kullanılacak bir 
park olarak tasarlanmışsa, alanın formuna, topografyasına 
göre çıkmaların bu alanı daraltıp daraltmayacağına tasarım 
aşamasında karar verilmelidir. 

Çıkmaların kullanım alanları kazanımı dışında dış mekanda 
yarattığı etki de tasarımın bir parçası olarak düşünülmelidir; 
sokaklara doğru yapılan çıkmalar arkadlı, korunaklı yürüyüş 
alanları oluşturabilir. Aynı etki avlularda oturma alanları 
oluşturabilir.

Bu tasarım kodunun uygulanabileceği örnek alan Resim 3 ve 
Resim 4’te  gösterilmekte olup tasarım kuralları Şekil 29’da 
görselleştirilmiştir. 
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Çıkma derinliği 9 metre-
den geniş sokaklarda 1.5 

metreye çıkabilir. 

Aynı düzenlemeler 
arka bahçeler/orta avlular 

için de değerlendirilmelidir.

Ön ve arka cephelerde 
yapılacak kütlesel çıkmalar, 

ek kullanım alanları 
yaratacaktır. 

6 metreden dar sokaklarda, ön 
cephede herhangi bir çıkma 
yapılmaması önerilmektedir.

Şekil 29: Kütlesel Çıkmalar ile Elde Edilen Kullanım Alanları
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YAPI DERİNLİĞİNİN ARTIRILMASI

Resim 5: Silivrikapı Çıkmazı’ndan bir adanın orta bahçesine bakış

Adalarda orta bahçe derinliklerinin büyük olduğu durumlarda, 
binalara arka cepheden büyüme imkanı tanınabilir. Bu büyüme, 
çıkmaya ek olarak tanınan bir haktır.

Binalarda yapılacak genişleme, arka bahçe derinliğinin 
minimum karşılıklı iki binanın yükseklikleri toplamına eşit 
olacak şekilde yapılabilir. Örneğin, avlunun iki tarafında 9 metre 
yüksekliğinde iki bina varsa, avlu derinliği en çok 18 metreye 
kadar indirilmelidir. Binaların yükseklikleri en düşük kottan 
hesaplanır. Yani avlu kotunda hafriyat yapılarak ek kat kullanımı 
yaratıldıysa, binanın yüksekliği sokak değil avlu kotundan 
hesaplanmalıdır.

Bu kod, orta bahçenin formuna, kullanım şekline, parsellerin 
uzaması halinde oluşan yapı formunun kullanışlılığına 
göre değerlendirilmelidir. Oluşacak parsel/yapı derinliği, 
geçerli yönetmeliklere ve imar notlarına bağlı olacak şekilde 
düşünülmelidir. Kodda önerilen hesaba göre genişletilen 
yapı derinlikleri, yönetmeliklerde izin verilenden fazla ise 
yönetmeliklerde verilen ölçüler üst sınır kabul edilir.

Bu tasarım kodunun uygulanabileceği örnek alan  Resim 
5’te  gösterilmekte olup tasarım kuralları Şekil 30’da 
görselleştirilmiştir. 
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Orta bahçelerin yeterli 
genişlikte olması 

durumlarında, binaların arkaya 
uzaması düşünülebilir.

Genişlemeler, avlu 
derinliği minimum binaların 

yüksekliklerinin toplamı 
olacak şekilde yapılabilir.

Şekil 30: Yapı Derinliğinin Artırılması
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ÇATI PİYESİ KULLANIMI

Resim 6: Mevcut çatı kullanımlarından örnekler - 1

Cepheden minimum 3 metre çekerek, oturduğu katın % 30’una 
konumlandırılmış çatı piyesi; binanın bulunduğu sokağın 
gölgelemesi artırmadığı gibi, uygulanacak kırma çatının hacmi 
icerisinde kalarak ek bir yükseklik getirmez. Bununla birlikte 
kullanıcıya ek bir kullanım alanı çıkarılmış olunur.

Verilcek bu hakla çatılarda görüntü bütünlüğü sağlanabilir.

Çatıarası piyeslerinin bağımsız birim olarak hisselendirilmesi 
ile yapıların nüfus ve dönüşüm kapasiteleri artırılabilir.

Bu tasarım kodunun uygulanabileceği örnek alan Resim 6 ve 
Resim 7’de gösterilmekte olup tasarım kuralları Şekil 31’de 
görselleştirilmiştir. 

Resim 7: Mevcut çatı kullanımlarından örnekler - 2
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Normal kırma çatı 
kullanımında çatı katı 
kullanılır alan olarak 

değerlendirilmez. 

Cepheden minimum 3 metre 
çekilerek teras oluşturulması 
sokak/gölge dengesini korur.

Oturduğu katın 
% 30’u kadar kapalı alan 

kullanacak şekilde çatı katları 
oluşturulabilir.

Şekil 31: Çatı Piyesi Kullanımı
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SOKAK GENİŞLİKLERİNE GÖRE EK KAT HAKKI

Resim 8: Keçeci Sokak’tan bir görüntü. Çift şeritli araç geçişi 
bulunan sokakta minimal kaldırım payları bulunmaktadır.

Dönüşüm alanındaki binaların olması gereken kat sayıları, bazı 
durumlarda imar planında önerilene göre arttırılabilir. Sokak 
genişliğinin 6 metreyi geçmesi durumunda, yapılara ek olarak 
birer kat hakkı verilebilir. 

Bu hakkın sokak silüetine zarar vermeyeceği, fakat 
kaybedilen kullanım alanının kaanımı için faydalı olabileceği 
düşünülmektedir.

Halihazır mahalle dokusunda, dar sokaklarda 5-6 kata kadar 
yükselen yapılar bulunmaktadır. Önerilen imar planında sokak 
genişliklerinden bağımsız olarak tüm yeni binaların 3 katlı 
olması (49.50 kotunda çıkılması) önerilmektedir, fakat geniş 
sokaklarda +12.50 kotuna çıkılması, sokak silüetine zarar 
vermeden kaybedilen kullanım alanlarını kazanmak için bir 
yöntem olabilir.

Bu tasarım kodunun uygulanabileceği örnek alan Resim 
8’de gösterilmekte olup tasarım kuralları Şekil 32’de 
görselleştirilmiştir. 
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Yapı yükseklik-
lerinin sokak genişliğine 

göre ayarlanması, sokak kotundan 
algılanan silüet için önemlidir.

Sokak genişliği 6 
metrenin altına düşerse 

çatı piyesi hakkı 
kullanılmayabilir.

Sokak genişliği 9 metreden 
fazlaysa yapılara ek kat hakkı 

verilebilir.

9 metreden dar 
sokaklarda yapılar 9.50 

kotuna getirilir.

Şekil 32: Sokak Genişliğine Göre Kat Hakkı
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KÖŞE PARSELLER, KÖŞE BİNALAR

Resim 9: Saldırma Sokak’tan bir görüntü. Adanın köşesinde 
bulunan 3 adet küçük yapı birleştirildiğinde orta avluya geçiş 
bırakılarak dahi daha verimli bir alan kullanımı yaratılabilir. 

Halihazır durumda bazı adaların köşeleri, küçük, parçalı 
parseller ile dönülmektedir. Bu durum, binaların arkalarında 
bırakılması gereken çekme mesafeleri (arka bahçe mesafeleri) 
sebebiyle orta bahçede anlamsız, kullanışsız boşluklara 
sebebiyet vermektedir. Bu boşluklar yer kaybı olduğu gibi, orta 
bahçenin de kullanım kalitesini olumsuz etkilemektedirler.

Bu nedenle köşelerde bulunan parseller birleştirilmek suretiyle, 
tek parça, daha büyük kütleler tasarlanması düşünülebilir. 
Birleştirilme yapıldığı zaman, binaların sirkülasyon çekirdekleri 
de birleşeceği için ekstra kullanılabilir alan kazanılabilir.

Orta bahçe büyüklüğü uygun olduğu durumlarda, iç avlu kamusal 
bir park olarak kullanılacaksa sokaktan bahçeye geçişler 
sağlanmalıdır. Köşe binaların/parsellerin birleştirilmesi ile elde 
edilen kullanım kazanımları, bu geçişlerin bırakılması amacıyla 
kullanılabilir.

Bu tasarım kodunun uygulanabileceği örnek alan Resim 
9’da gösterilmekte olup tasarım kuralları Şekil 33’te 
görselleştirilmiştir. 
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Küçük köşe parseller, arka 
bahçe mesafesi nedeniyle 

kullanışsız alanlara yol açabilir.

Küçük köşe parseller birleştirile-
rek büyük bir parsel yaratılarak 
bu alanlar değerlendirilebilir.

Orta bahçenin yeterli 
büyüklüğe sahip olması 

durumunda, köşe parsellerin 
yanı içeri giriş amacıyla açık 

bırakılabilir. 

1

1+2+3

2
3

Şekil 33: Köşe Parseller Köşe Binalar
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