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NEDEN Planlama Kodları?
Yeni Planlama Yaklaşımı
Kentlerimiz üçüncü dönüşüm sürecinde hızla yoğunlaşmakta, mevcut altyapılar ve
kamusal alanları yetersiz kalmakta, mekânsal, toplumsal ve ekonomik boyutları ile
kentsel sorunlar artmakta ve çeşitlenmekte.
Yeni planlama yaklaşımı ; yapı risklerinin azaltılmasının yanısıra yaşam risklerinin
de azaltılması için yeni çözümler geliştirmeli. Yani, yapıların iyileştirilmesine paralel
olarak, kamusal alanların da iyileşmesini sağlamalı.
Klaik imar planı yaklaşımı; kullanımlar, yoğunluklar (TAKS-KAKS-Emsal), çekme
mesafeleri ve yükseklikler ile bazen de yapı biçimlerinin belirler. Artık, dönüşümün
dönüşümünün yaşandığı günümüzde, bu yaklaşım, kentlerin dönüşüm süreçleri
açısından işlevsiz kalmaktadır. Dönüşüm süreçleri ile artan yoğunluk özellikle trafik ve
açık alan yetersizliği gibi sorunları arttırmaktadır. Halihazırda yetersiz olan kamusal
alanlara olan ihtiyaç, dönüşüm süreçleri ile birlikte daha da artmakta, mevcut planlama
araçları bu gereksinimi çözmekte yetersiz kalmaktadır.
Kentlerin sorunlarına öncelikli çözüm geliştirebilmek için iki sorunun cevaplanması
gerekir:
1) Ulaşım ve ulaşabilirliği nasıl kolaylaştırırız?
2) Kamusal alanı nasıl arttırırız?

Ulaşım ve ulaşabilirliğin kolaylaştırılması ve kamusal alanların iyileştirilmesi; yaya ve
toplu taşıma odaklı ulaşım, erişilebilir ve tanımlı açık ve sosyal alanlar, yerel kimlik ve
ekolojiye duyarlı peyzaj tasarımının gerçekleştirilmesi ile sağlanır. Sokaklar ve kamusal
alanlar kentlilerin ortak kullanımına uygun olarak tarif edilmeli, yapılar çevre ile
bütünlüklü olarak tasarlanmalıdır.
Planlama kodları, klasik planlama yaklaşımının yerine, imar planlarını değiştirmeye
gerek kalmadan, yapıların formuna ve yerleşimine ilişkin kriterler belirlenmesini sağlar.
Öncelik yapıların biçimindedir, kullanımlar ve yoğunluk forma göre şekillenir. Bu
şekilde kamu ve özel sektör yatırımcıları için uygulama kuralları belirlenerek, meydan,
sokak gibi kamusal ve yarı kamusal alanların oluşturulması ve ulaşım olanaklarının
kolaylaştırılması sağlanır.
Planlama kodları, belirli bir kent formunu oluşturabilmek için yapılaşmayı düzenleyen
bir yöntemdir. Binaların boyutları, yapı adasına yerleşimleri, cephe özellikleri, yapı
kütlelerinin birbirileri ile ilişkileri ve yapıların sokakla ilişkisini belirleyen kurallardan
oluşurlar. Fiziki tasarıma ilişkin bu kurallarla yolların kesitleri ve kamuya açık alanlar
yeniden tasarlanmış olur. Böylece meydanlar ve sokaklar binalarla tanımlanır.
Planlama kodları, tasarım ilkeleri ve politikalardan farklı olarak tavsiye edici
değil düzenleyici niteliktedir. Basit ifade edilen, anlaşılır biçimlerde tanımlanan ve
3 boyutlu anlatımlarla desteklenen bu kurallar, yapıların gelecekte alacağı şekle
ilişkin uygulayıcılara yol gösterir. Kent ölçeğinden, yapı ölçeğine kadar inen kontrol
mekanizması olarak kullanılabilen kodlar, uygulanabilir olmalı, kentsel kalite ve kimliği
ön plana almalı.

Tasarım Bileşenleri

Ada

Kentsel Doku; Yapı Adası, Sokak, Yapı bileşenlerinden oluşur. Bu üç bileşeni;
ölçek, konum, fonksiyon ve form gibi özelliklerini birbirinden bağımsız düşünmemeli.
Yeni planlama yaklaşımı yapı adası, sokak ve yapı ölçeğinde kentsel dokuların temele
tasarım ilkelerini tanımlar.

Yapı adası, etrafındaki yollardan izole
olan, bağımsız yapıların bir arada
bulunduğu komşuluk birimi olarak
tanımlanmaktadır. Yapı adası; cephe,
yükseklik, yapı yaşı, kullanımların
farklılaştığı, heterojen birimlerin
birliktelik içinde bütünlük ve kapalılık
hissi yarattığı birimlerdir (Panerai &
Depau, 2004).

• Kentsel alandaki mimarlık ve peyzaj tasarımının en temel görevi, sokakları ve
kamusal mekanı, kentlilerin ortak kullanım alanları olarak tarif etmektir.
• Tekil mimari projeler, bulundukları çevreye kesintisiz uyum sağlamalıdır. Yapının
bulunduğu bağlamla kuracağı ilişki mimari üsluptan önce gelmelidir.
• Kentsel alanların yeniden canlandırılması emniyet ve güvenliğe bağlıdır.
• Sokakların ve yapıların tasarımı erişilebilirlik ve geçirgenlikten ödün
• vermeden, güvenli bir çevre oluşumunu desteklemelidir.
• Günümüz metropolünde kentsel gelişim, otomobillere yeterli alanı yaratmalıdır;
ancak otomobillerin kentte kullanımına dair düzenlemeler yayaların varlığı ve
kamusal alanın inşası gözetilerek yapılmalıdır.
• Sokaklar ve meydanlar güvenli ve rahat olmalı, yayaların ilgisini çekmelidir. Bu
şekilde gereğine uygun düzenlenmiş kamusal alanlar, yürümeyi teşvik eder ve
mahallelilerin birbirlerini tanımalarını ve yaşam alanlarını korumalarını sağlar.
• Mimarlık ve peyzaj tasarımı, yerel iklim, topografya, tarih ve yapı yapma
pratikler üzerinden gelişmelidir.
• Kentsel yapılar ve kamusal toplanma alanları, toplumsal kimlik ve demokrasi
kültürünü pekiştirmek adına kentin önemli ve erişilebilir mevkilerinde
bulunmalıdır. Kentteki fonksiyonları ve rolleri gereği bu mekanlar, kentsel dokuyu
oluşturan diğer yapılar ve yerlerden farklı olarak, belirgin ve ayırt edici biçimde
tasarlanmalıdır.
• Kentteki bütün yapılar, kullanıcının mekandaki konumunu, günün vaktini ve
havanın durumunu duyumsayabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Isıtma ve soğutma
için mekanik sistemler yerine doğal yöntemlerin kullanılması, kaynakların verimli
kullanımını sağlayacaktır.
• Tarihi yapıların, semtlerin ve peyzajın korunması ve yenilenmesi, kentsel
toplumun sürekliliği ve evrimini ortaya koyar ve görünür kılar.

Yapı adası karakterini belirleyen ada
büyüklüğü, kenarlar, ara yüz, park
yeri ve yeşil alanların tasarım ilkeleri
tanımlanmalıdır (Moule & Polyzoides,
1994).
Ada Büyüklüğü: Geometrik ya
da organik biçimli yapı adalarının
büyüklüğü, yoğunluk ne olursa olsun,
yapıların ada kenarına kolaylıkla
ulaşabilmeleri olarak tanımlanır.
Kenarlar: Ada kenarlarının kamusal
alanları tanımlaması ve kenarlarının
fiziksel formunda çekme mesafeleri,
girişler, zemin farklılıkları, meydanlar ve
parklar ile çeşitlilik yaratılması, kentsel
dokuda da çeşitlilik yaratacak, yaya
kullanımını destekleyecektir.
Ara Yüz: Yapı adasının görsel karakteri,
yapı yüksekliği, çekme mesafeleri ve
yapı- sokak ilişkisi ile tanımlanır. Açık
kapalı alan arasındaki ara yüzün ritim
ve dengesi, hem kütlesel hem de yardımcı
elemanlarla (arkad, giriş, veranda,
merdiven, balkon, saçak, kemer, kapı,
pencere ) desteklendiğinde sokak yaşamı
canlanmaktadır.

Park Yeri: Araç parklarının yer altına ya da ada içine alınması, ada ve sokak ara
yüzünün canlılığını korumak açısından önemlidir. Araç park yerlerinin yaya yolları ile
ilişkisi peyzaj ile tanımlanmalıdır.
Yeşil Alanlar: Yapı adasını çevreleyen bitki türleri ve konumlanış biçimleri, ışık,
gölge, renk ve vista yaratarak insan ölçeği ve mekan algısını değiştiren en kritik
bileşendir. Yapı adalarının kenarındaki yarı kamusal yeşil alanlar, kamusal kullanıma
açık olmasa da mekanın karakterini iyileştirir.

Sokak
Sokak, kentsel kurgunun dağıtıcı, taşıyıcı ve besleyici elemanlarıdır. Sokak ve yapı
ilişkisi, kentsel dokuyu oluşturur. Kentsel doku, demografik, ekonomik ve sosyal
değişimler karşısında değişikliklere adapte olur, evrimleşir (Panerai & Depau, 2004).
Sokak karakterini belirleyen temel ilkeler (Moule & Polyzoides, 1994);
Doku: Sokaklar, kentsel doku sisteminin parçalarıdır. Bütünleşen bağlantıların
oluşturduğu iyi tasarlanmış ağlar, kentteki karma kullanımı destekler. Kullanım
bölgelerini bütünleştiren bağlantıların sayısı ve çeşitliliği, araç trafiğini minimuma
indirerek yaya kullanımını destekleyecektir.
Hiyerarşi: Yaya ve araç kullanımının bir arada olduğu sokaklar, kentsel yaşamı
canlandıracaktır. Kavşaklar arasındaki mesafelerin yürünebilir ve algılanabilir olması,
sokağı tanımlayan yapıların ritim ve hiyerarşisi yürünebilirliği artırır.
Kapalı Alanlar: Sokakların mimari karakteri, plan ve kesit düzlemindeki yerleşimle
tanımlanır. Yapı yükseklikleri, sokak ve kaldırım genişlikleri, yaya ve araç hareketinin
kapasitesini ve sokağın karakterini tanımlar.
Detaylar: Kavşaklarda araçların hızının düşürülmesi, yaya geçişlerinin kolaylığı,
peyzaj çözümleri, araç geçiş yönleri ve araç park yerleri gibi detaylar, sokak tasarımının
unsurlarıdır.

Yapı
Yapıların birbirlerine göre konumlanışları
ve kütleleri, kent formunun karakterini
oluşturur (Moule & Polyzoides, 1994).
Fonksiyon: Yapılar yalnızca
fonksiyonlarına göre değil, yeni kullanım
ihtiyaçlarına cevap veren tipolojiler olarak
tasarlanmalıdır.
Yoğunluk: Emsal ve zonlama odaklı
tasarım yaklaşımı, yapıların tekil objeler
olarak, kamusal alan ilişkileri tam
kurulmadan tasarlanmasına neden
olmaktadır. Bu yaklaşım yerine, yapının
dış kabuğunun kütlesi ve kamusal açık
alanlarla kurduğu ilişkileri tanımlayan
kodlara dönüştürülmelidir.
Form: Kentlerdeki iki tür yapı; kentsel
doku ve sembol yapılardır. Kentsel dokuya
ilişkin kurallar sokak ve yapı adalarının
tasarım bileşenlerini oluşturan genel
kurallar olmalıdır. Sembol yapılar ise
ideolojik ve sosyal anlamları olan ve özel
tasarım kuralları ile tasarlanır.

YAPI ADALARI

Çevreyle ilişkisi nasıl?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siluet
Yoğunluk
Donatılar
Peyzaj
Kimlik
İzler
Karakter
Sınır
Uyum

05. DUYARLILIK

SOKAK

Doğal yaşama duyarlı mı?
•
•
•
•
•

Kompakt tasarımlar
Doğal peyzaj
Zemin geçirgenliği
Yeşil alan ihtiyacı
Topoğrafya

09. ESNEKLİK

YAPI

YENİ PLANLAMA TEMA ve İLKELERİ

01. BÜTÜNLEŞME

Yapıların tasarımı değişen
ihtiyaçlara cevap verebilir mi?
•
•
•

Farklı büyüklükler ve biçimler
Birimlerin içlerinde uyarlama olanakları
Kullanım dönüşümü olanakları

02. ETKİLEŞİM

03. BİRLEŞTİRİCİLİK

0.4 ÇEŞİTLİLİK

Çevre ile ne kadar bağlı?

Herkesin kullanımına uygun mu?

Kullanımlar ihtiyaçlara cevap
veriyor mu?

•
•
•
•
•
•

Omurga/ ring
Yaya dolaşımı sürekliliği
Bisiklet yolları
Toplu taşıma rotaları
Yol hiyerarşisi
Toplu taşıma odakları

•
•
•
•
•
•

Konut çeşitliliği
Kolay erişim
Kamusal alan çeşitliliği
Herkese açık olma
Yürüme mesafesi
Donatı odakları

•
•
•
•
•

Kullanım çeşitliliği
Yaşam kalitesi
İlgi çekici aktiviteler
Tamamlayıcı kullanımlar
İhtiyaç duyulan kullanımlar

06. FARKLILIK

07. DÜZEN

08. KAMUSALLIK

Mekan hissi oluşuyor mu?

Yaşam öncelikli mekânsal kurgu
oluşuyor mu?

Kamusal alanlar güvenli ve
keyifli mi?

•
•
•
•
•
•
•

Benimsenme
Bağlılık
Kimliğe duyarlılık
Manzara noktaları
Merkez
Sembol yapılar
Algılanabilirlik

•
•
•
•
•
•
•
•

Ada büyüklükleri
Geçirgenlik
Aktif zemin kat kullanımı
Canlı sokaklar
Hız kontrolü
Yarı kamusal açık alanlar
Cepheler/ ara yüzler
Yol kesitleri

•
•
•
•
•
•
•

Konutlarla ilişki
Kullanışlılık
Kamusal alan çeşitliliği
Kolay görünür çocuk oyun alanları
Tanımlı açık mekanlar
Yol ve otopark alanlarının tasarımı
Hızlı, Hafif, Hesaplı tasarım

10. UYGULANABİLİRLİK

11. YETERLİLİK

12. DETAY

Yenilikçi uygulama araçları
kullanılıyor mu?

Yapılar kullanıcıların
ihtiyaçlarına yeterince cevap
veriyor mu?

Yapıya ve peyzaj tasarımı
detayları iyi düşünülmüş mü?

•
•
•

Değer
İmar bonusu
İmar hakkı transferi

•
•
•
•
•
•
•
•

Otopark çözümleri
Özel açık alanlar
Işık alma
Ses ve ısı yalıtımı
Mahremiyet
Özel depolama
Enerji tasarrufu
Yeşil binalar

•
•
•
•

Malzeme kalitesi
Yerel özellikler
Kamusal kullanım önceliği
Baca, depo, havalandırma gibi detayların
tasarımına özen

NEDEN KAĞITHANE?
Kağıthane ilçesi gerek konumu, gerekse
kolay ve hızlı ulaşım bağlantıları, büyük
altyapı yatırımları ile hızlı dönüşüm süreci
yaşamakta.
Kağıthane ilçesinin büyük bir
çoğunluğunu içine alan kentsel ulaşım
çerçevesi içinde ve dışındaki önemli
yatırımlar bölgeyi yatırımcılar için cazip
bir hale getirmiştir.
Kuzeyde;TEM üzerinde, TT Arena
Stadyumu, Karma Kullanımlı Yüksek
Yapılaşma Projeleri, Devlet Hastanesi,
Güneyde; E5 üzerinde Çağlayan Adliyesi,
karma kullanım projeler,
Doğu’da; Merkezi İş Alanı, Oto sanayi
dönüşüm projeleri
Batıda ise; Eyüp Çırçır Dönüşüm Projesi,
5.Levent Konut Projesi
Vadide ise Cendere Vadisi Dönüşüm
Projeleri
Kağıthane ilçesini cazip ve hızla dönüşen
bölge haline getirmiştir.

Kağıthane İmar Planı ile;
“Kentsel dönüşümü sağlamak
için; planda üzerinde (R)
simgesi bulunan ada, parsel
veya parsellerde geçerli olmak
şartıyla, Ada Bütününde
tevhid veya min. 5.000 m²
parsel büyüklüğünü sağlamak
koşuluyla inşaat hakkı %30
oranında arttırılır. Ada
bütününde tevhit ile artış
verildiğinden, bölgedeki
yapı adaları 1000-2000 m²
büyüklüğe sahip olsa da bu
haktan faydalanarak (%30 artış)
uygulama yapılmaktadır.’’
Buna karşın; yol genişlikleri vb
donatılarda herhangi bir artış
yapılmamaktadır.
İmar planı ile verilen imar atışlarının
kullanımında tasarımı yönlendirici
kuralların olmaması yapılaşma bazında
ayrışmalar yaratmaktadır.

Bu nedenle; Talatpaşa Caddesi ile
Sultan Selim Caddesi yakın çevreleri
çalışma alanı olarak alınmıştır. Amaç;
bütüncül bir yaklaşımla;
• Ulaşım ve otopark sorunlarına,
• Donatı eksikliğine,
• Açık alan yetersizliğine,
çözüm aramaktadır.

Talatpaşa Caddesi ile Sultan Selim
Caddesi yakın çevreleri çalışma alanı
olarak alınmıştır. Amaç; bütüncül bir
yaklaşımla;
• Ulaşım ve ulaşabilirliğin
kolaylaştırılması,
• Kamusal alanları artırılması
planlama kodları ile çözüm
aranmasıdır.
Talatpaşa ve Sultan Selim Caddeleri
Kağıthane ilçesinin önemli aksları
olmakla birlikte, parklanma ve
kontrolsüz kullanım nedeniyle
akışkanlık sağlanmamaktadır.
Bu nedenle, mevcut ana caddelerin
kullanım ilkelerinin yeniden
belirlenmesi ve kapasitesi dolan bu ana
caddelere paralel ulaşım ringlerinin
oluşturulması öncelikli birinci hedeftir.
Öncelikli ikinci hedef ise kamusal
alanların artırılması için önerler
geliştirilmesidir.
Ulaşımın kolaylaştırılması ve
kamusal alanların artırılması için
temel ilke ise mevcut imar planının
değiştirilmemesidir.

Sultan Selim Caddesi

Talatpaşa Caddesi

Sultan Selim Caddesi

Talatpaşa Caddesi

Kağıthane ilçesinin dönüşüm sürecinde imar planı koşulları
değiştirilmeden ulaşımın kolaylaştırılması ve kamusal
alanların artırılması için kentsel ve mahalle ölçeğinde yeni
stratejik müdahaleler yapılmalı.
Bu rehberin amacı bu müdahale biçiminin temel felsefesini
iki ölçekte kurgulamıştır.
• Kentsel Ölçekte; Kentsel Çerçeve, Kentsel Ring ve
Ring Bağlantıları
• Mahalle Ölçeğinde ise; Mahalle Omurgaları,
Mahalle Ringleri ve Mahalle Kılcal Yolları

SORUNLAR VE FIRSATLAR

Kapasitenin Analizi

Doğanın Kapasitesi

Anlamak
Hareketliliğin Doğası

İstanbul’un ana ulaşım aksları olan E-5
ve TEM arasında kalan Kağıthane ilçesi
boğaz köprülerine olan yakınlığı ve metro
bağlantıları ile güçlü bir ulaşım ağı ile
çevrilidir.

Tem, E-5 ve bağlantı yolları ile çverelenen bölge,
mevcut ve inşaa aşamasındaki metro projeleri
ile güçlü bir ulaşım sistemine sahip olmasına
rağmen zorlu topografya iç bölgelere ulaşımını
güçleştirmiştir.

Kağıthane İlçesini İstanbul’un merkezi iş
alanına bağlayan en önemli ulaşım aksları
olan Talatpaşa etrafında yoğun yapılaşma
olduğu görülmektedir.

Kağıthane deresinin açtığı vadi ile ikiye ayrılan
bölgede vadi tabanı ile tepeler arasındaki kot
fark 120 m’yi bulmaktadır. İrili ufaklı diğer
vadiler ile bölge, topografyanın tanımladığı
daha küçük bölgelere ayrılmaktadır. Bölgenin
ana karakterini oluşturan topografya Nurtepe,
Seyrantepe, Gültepe, Esentepe, Gayrettepe,
Kuştepe gibi semt isimlerine yasımıştır.

Kağıthane’ye karakterini veren ve Kağıthane
deresi kuzeyde Cendereden başlayarak alanın
güney batısında Haliş ile buluşmaktadır.

xxxxxxx

Alan geneline homojen şekilde dağılan eğitim
alanları toplam 27 ha, kişi başına 0,6 m2 ile
de istanbul ortalamasının(0,8 m2) altında yer
almaktadır.

Vadi tabanında büyük parçalar şeklinde
yoğunlaşan yeşil alan miktarı 55 ha kadardır.
Kişi başı 1,3 m2 ile İstanbul ortalamasının (1,4
m2) altındadır

Vadi tabanın haricinde alan geneline yayılan
66 adet ibadet yapıları homojen bir şekilde
dağılmıştır.

PLANLAMA İLKELERİ

Yaşamın Gerekliliği

Ulaşım Sistematiği

Planlamak
Karakteristik Bölgeler

Yükseklik Bölgesi
Ring

lt Bölge

Bölge; Yoğunluk, ulaşım, doğal ve yapay
eşikler, kentsel doku karakteristikleri
ile gelişme eğilimlerini dikkate alınarak
belirlenen planlama alanlarıdır.

Alt Bölge; Her bir bölge içinde sokak, eğim,

Kentsel Odak

Cadde

BölgeA

vb gibi kriterlerle belirlenmiş en az 5 yapı
adası ve min. 3 ha dan az olmamak üzere alt
bölgeye ayrılmıştır.

Yükseklik Bölgeleri; Böglerin kesişme

KAMUSAL ALAN

BÖLGELEME

noktalarında donatı ve açık alan olarak
ayrılarak, mevcut imar halarının çevresine
verilmesi ile oluşturulan yoğunluk alanlarıdır.

Yükseklik Bölgesi

Cadde; Büyükdere caddesi ve Cendere

Ring

lt Bölge

Caddesini birbirine bağlayan caddeler çalışma
alanının omurgasını oluşturmaktadır.

Kentsel Odak

Cadde

BölgeA

Ring; Talatpaşa ve Sultan Selim Caddesi’nin

trafik yükünü almak, alanının sosyal donatı ve
açık alanlara ulaşılabilirliğinin sağlanması ve
iç bölgelerede değer aktarımının sağlanması
hedeflenerek, mevcut imar planı çizgilerinde
yola çıkarılara 3’er adet ring belirlenmiştir.

Bağlantı; Oluşturulan ringleri iç bölgeler

KAMUSAL ALAN

BÖLGELEME

ve donatı alanara erişimlerinin sağlanması
için imar planındaki mevcut yolların hacimleri
genişletilmesi gerekmektedir.

Yükseklik Bölgesi

birleşme ve böglerin kesişme noktalarında
donatı ve açık alan olarak ayrılarak, mevcut
imar halarının çevresine verilerek oluşturulan
yoğunluk alanlarının merkezleridir.

Ring

lt Bölge

Kentsel Odak; Mahalle Ringlerinin

Kentsel Odak

Cadde

BölgeA

Mahalle Odağı; Alt Bölgelerde

oluşturulacak sosyal donatı ve açık alanlardır.
mahalle odaklarına, alt bölgeye hizmet edecek
cami, çoçuk oyun alanı, kreş, sağlık ocağı gibi
fonksiyonlar verilir

Ada Nişleri; Kentsel ve Mahalle odakları

KAMUSAL ALAN

BÖLGELEME

haricinde kalan alanarda yeşil alan yaratmak
için adaların çekme mesafeleri ile oynanarak
yaratılan açık alanları temsil etmektedir.

Kentsel Odak

Vaziyet Planı

Kentsel Odak

Mahalle Odağı
Kentsel Odak
Ada Nişleri
Mahalle Odağı

Talatpaşa Caddesi

Ada Nişleri

Mahalle Odağı

Ada Nişleri

Mahalle Odağı

Ada Nişleri

Mahalle Odağı

Kentsel Odak

Mahalle Odağı

Sultan Selim Caddesi

Vaziyet Planı

Ada Nişleri

Talatpaşa Caddesi
3D

Sultan Selim Caddesi

3D

Talatpaşa Caddesi
3 Boyut

Sultan Selim Caddesi

3 Boyut

Talatpaşa Caddesi
Ring ve Kamusal Alanlar

Ring ve Kamusal Alanlar

yenidonatı

Sultan Selim Caddesi

mevcut donatı

YÖNLENDİRME İLKELERİ

Doku
Kağıthane için sunulan tasarım/ planlama kodları en üst ölçekte sağlıklı
bir kent dokusunun elde edilmesini amaçlamaktadır.
Eğimli bir topografyaya ve hali hazırda yoğun bir dokuya sahip olan
Kağıthane’de mevcut imar planı yorumlanmadan uygulandığında kent
için ulaşımı daha zorlayacak estetik ve yaşamsal açıdan insan hayatını
olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurabilecektir.
Bu açıdan öncelikle kent dokusu için mevcut imar hakları korunarak
getirilen çözümlerle daha bütünleşik ve yoğunluğun daha homojen
yayıldığı bir kent dokusu için yaklaşımlar sunulmuştur.
Bu noktada şu temel prensipler ışığında hareket edilmelidir;
HAREKETLİLİK: Kent dokusunun topografyaya ve İstanbul Kent kimliğine
uygun olarak daha parçalı daha dinamik kütlelerden oluşması
amaçlanmalıdır.
DENGELİ YOĞUNLUK: Yoğunluğun noktasal kuleler üzerinde toplanmaması
doku içinde parçalı şekilde yayılması sağlanmalıdır.
KATMA DEĞER YARATIMI: Dengeli bir sosyal yapının oluşması için dokunun
içinde ekonomik değerin dağıtılması hedeflenmelidir.
SAĞLIKLI KENT: Kent dokusunun sağlıklı bir yaşama müsade edecek strüktüre
sahip olmasına yönelik süreç yönetimi sağlanmalıdır.

A- Kent Dokusu
Kent dokusu için önerilen müdahalelerin temelinde belirli
alanlarda yoğunluk bölgeleri yaratıp, buna karşılık belirli
alanlarda geniş açıklıklar elde etmek prensibi yatmaktadır.
Bu sayede kent dokusunda farklı yoğunluk bölgeleri ve
çeşitlilik sağlanırken, dokunun içinde kent meydanı,
toplanma alanı, yeşil alan oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kent Dokusu

Yoğunluk bölgeleri oluşturulurken planlama bölümünde
açıklanan yaklaşımın yanı sıra topografya şartları göz
önüne alınmıştır.

Dokuya Müdahaleler
1- Kent odaklarında imar hakları transferi
“Planlama” bölümünde açıklanan kentsel odaklar doku
kurgusunda aynı zamanda yüksek yoğunluk bölgeleri olarak
ayrılmıştır.
Bu alanlarda odakta bulunan mevcut adaların tamamen
boşaltılı kamusal açıklıklıklar oluşturulması, adaların imar
haklarının ise komşu adalara dağıtılması önerilmektedir.

Bu doğrultuda yoğunluk alanlarında kat yükseklikleri 30 kata
kadar çıkabilmektedir.
Kentsel odaklara bağlı yoğunluk bölgeleri ve imar hakları
transferi doku içinde yükseklik alanlarının çeşitlenmesini ve
ihtiyaç duyulan açıklıkların oluşturulmasını amaçlamaktadır.

İmar Planının
sunduğu doku

Dokuda Önerilen
Müdahale

Dokuya Müdahaleler
2- Alt kottan üst kota imar hakları transferi
Dokunun üst kotlarında alt kotlarından daha yüksek bir
yoğunluk elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu bakımdan mal sahiplerinin kendi aralarında
anlaşmaları koşuluyla; eğimin alt kotlarında tamamen
ya da kısmen boşaltılan yapı adalarını imar hakları üst
kotlardaki yoğunluk bölgelerine ve akslarına transfer
edilebilir.

Bu şekilde dokunun içindeki yeşil alan miktarının çoğaltılması
ve eğimin alt bölgelerinde (vadilerde) yüksek yoğunluğun
azaltılması amaçlanmaktadır.

İmar Planının
sunduğu doku

Dokuda Önerilen
Müdahale

Kent Dokusu içindeki
Mahalle Ölçeğinde
imar hakkı ve yoğunluk
(Kentsel Odaklara Doğru)
hareketi

Kentsel Topografya
Vadiden Tepeye hareket:
Doku içinde eğimin alt kotlarının üst kotlarından daha
alçak yükseklikte olması amaçlanmaktadır.

barındırarak kente cephe veren bir siluet oluşturacaktır.

Bu durumda tepenin sırt hattı en yüksek binaları

Alt kotlara doğru teraslanarak alçalan binalar vadi
tabanına yaklaştıkça küçülmelidir.

Odaklara doğru hareket:
Kentsel odakların tamamı eğimin en üst noktasında söz
konusu tepe sırtı üzerinde bulunmaktadır.
Bu sırt noktasısnda odak noktaları da imar hakları transferi
ile açılan boşlukların etrafında daha yükselecektir.

Bu şekilde dalgalı bir kent silüetinin oluşacaktır.
Yoğunlaşma noktalarında imar planının ön gördüğü
yükseklikler aşılırken, dokunun geri kalanında yüksekliğin
azaltılması mümkün olabilecektir.

IV. Yoğunluk Dağılımı
+25 Kat
20-25Kat
15-20Kat
10-15Kat
-10Kat

B- Mahalle Dokusu
Mahalle ölçeğinde önerilen müdahaleler, kent ölçeğinde
olduğu gibi odaklara doğru yoğunlaşmayı teşvik etmektedir.
Mahalle ölçeğinde tipolojilerin çeşitlendirilmesi ve ara odak
noktaları yaratılabilmesi için tasarımı çeşitlendirmeye
yönelik iki yaklaşım sunulmaktadır.
Bu yaklaşımlarda temel amaç bina yüksekliklerini inşaat
alanı kaybetmeden azaltmak ve farklı yüksekliklerde
yapıların oluşmasına zemin hazırlamaktır.

Mahalle Dokusu

Dokuya Müdahaleler
1- Mahalle odaklarına imar hakları transferi
Mahalle odaklarında kısmen daha yüksek bir yoğunluk elde
edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu bakımdan mal sahiplerinin kendi aralarında
anlaşmaları koşuluyla; bir birine komşu adalar arasında
sınırlı imar hakları transferi yaparak mahalle içlerinde
de eğimle ve kent kurgusuyla uyumlu odaklanmalar
yaratılması mümkün olabilecektir.

İmar Planının
sunduğu doku

Dokuda Önerilen
Müdahale

Dokuya Müdahaleler
2- TAKS’ın arttırılması
Dokuda hareketliliğin sağlanması, tiplerin çoğaltılması ve
daha tanımlı kent mekanları oluşturulabilmesi için yapı
adalarında Taban oturum alanının maksimum 0,4’den
0,6’ya çıkartılması önerilmektedir.
Bu müdahale ile toplam inşaat alanı değişmezken, yapının
oturacağı alan çoğaltılmış böylece gerekli durumlarda kat
sayılarının azaltılması mümkün olacaktır.

Ayrıca daha farklı yapı tipolojilerinin ve hareketli kütlelerin
oluşturulması bu şekilde mümkün olacaktır.

III. Yön
Yön
C- TAKS’ın III.Arttırılm

0,6 TAKS oranı çerçevesinde yapı adalarının içine hangi
koşullar altında yerleşilebileceği YAPI ADALARI bölümünde
sunulmaktadır. Bu bölümde sunulan tasarım önerileri ancak
geniş oturum alanlarının yaratılması ile mümkündğr.

C- TAKS’ın Arttırılm

%40
%40
%60
%60

Ölçeğinde
ara Doğru)

III. Yöntem
A- İmar Hakları Transferi
MahalleAda
Dokusu
Ölçeğinde
içindeki imar hakkı ve
(Mahalle
Odaklarına
Doğru)
yoğunluk
hareketi

C- Yapı Adaları
Yapı adaları için önerilen ilkelerde öncelikli kaygı, kent
dokusunun kamusal niteliğini yükseltmektir. Kent
dokusunda kamusal değer yaratılması ortak kullanım
alanlarının arttırılması ile doğru orantılıdır.
Bu bakımdan temel bir prensip olarak yapılaşmaya getirilen
bonuslara karşılık olarak yapı adalarında bırakılmış açık
alanların kamu kullanımına açık bırakılması özendirilmeye
çalışılmıştır.
Bu bölümde sunulan ilkeler söz konusu kamusal
kullanımın sınırlarını ve temel yaklaşımlarını ifade etmeyi
amaçlamaktadır.

Yapı Adaları

pı Adaları

Açık Alanların Dağılımı
İmar planında belirlenmiş taban alanı oturma sınırları göz
önünde bulundurulduğunda her ada içinde toplam alanın
0,4- 0,6 oranında bölümü açık alan olarak kalmaktadır.
Yaşayan, canlı ve kamusal niteliği yüksek bir kent dokusu
oluşturulması için bu açık alanların kullanımı ilkeler
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayede Adalar çevresinde
değer yaratılması amaçlanmaktadır. Ada içinde kalan açık
alanlar kamusal niteliğine göre 3 tipe ayrılmıştır.

Bunlar;
a- Kamuya terk edilen alanlar (KA)
b- Yarı kamusal alanlar (YKA)
c- Özel Açık Alanlar (ÖAA)
olarak gösterilmektedir ve aşağıda bu alanların adaların
içindeki oranları ve her karakter alanın kullanım
ilkeleri verilmektedir.Temel bir yaklaşım olarak her ada
içinde mümkün olduğunca ortak alan elde edilmesi
amaçlanmaktadır.

Oturum Alanının Arttılmadığı durum
(0,4 TASK)
Kamuya Bırakılan Alan

min. %20

Yarı Kamusal Alan

Oturum Alanının Arttıldığı durum
(0,6 TASK)
Kamuya Bırakılan Alan

min. %10

Yarı Kamusal Alan

min. %15

min. %20

Özel Açık Alan

max. %20

Bina Oturumu

Özel Açık Alan

%40

Bina Oturumu

*

*

*
*

*
*
*

max. %15

*

%60

*

*

*

*

*

Mevcut Kamusal
Alan / Yol

Yapı Kütlesi
Yarı Kamusal Alan
Binanın inisiyatifinde olup, kamusal
alan ile birlikte kullanılabilecek, ortak
kullanımdan koparılmayacak alan.
Ticaret, oturma, rekreasyon amaçlı
kullanılabilir.
Kamusal Kullanıma Bırakılan Alan
Bu alan kaldırıma eklenerek, mevcut
kamusal alanların bir parçası gibi
çalışacaktır.

Özel Açık Alan
Kamusal kullanımdan
kopartılmış, Yapının özel
açık alanları. Bu alan
tamamen binanın tasarımı
ile şekillendirilebilir.

Özel Açık Alanlar
Özel Açık alanlar, Mülk sahiplerinin inisiyatifinde , yapının
kamuya kapalı açık alanlarını ifade eder.
Bu bakımdan yapı adalarının içindeki kullanımlar ortak
kullanıma kapalı, bina ortak kullanımında ya da bölünmüş
olarak daire mülkiyetlerine eklenebilir.
Özel Açık Alanlar yapı Adasının toplamının %15’ini
geçemez.
Özel Açık alanlar başlıca şu ihtiyaçlara hizmet eder:
Yüksek katlı yapılar için ortak kullanım alanları
oluşturmak:
1. güneş ışığından olabildiğince faydalanmak
2.Özel avlular, bahçeler ve direkt güneş ışığı alan mekanlar
entegre etmek, komşu cepheler ile yakın mesafelerden
kaçınmak, karşılıklı görüş açılarından kaçınmak.
3.Özel veya karma-kullanım alanlarında güvenli oyun
alanları tasarlamak, aileler için ortak mekanlar
oluşturmak, oyun alanlarını gören konut alanları
tasarlamak.
4. Çatı terası, özel ortak kullanım için tasarlanmış ise,
rüzgar şiddetini, yönünü gözardı etmeyerek güvenli
mekanlar sağlamak. ayrıca göçmen kuşların korunmasını
hedefleyen çatı alanları tasarlanmalı

Kamusal Kullanıma Bırakılan Açık Alanlar
Yaşayan Sokak Dokusunun oluşturulması için bütün adaların bir
kısmının kamusal kullanıma ayrılması beklenmektedir.
DOKULAR bölümünde değinilmiş, Mahalle Ringleri, Meydanlar,
Odaklar kamuya bırakılan alanların bir arada planlanması sayesinde
oluşturulacaktır.

Temel bir prensip olarak, kamusal kullanıma ayrılacak alanların imar
planında belirtilen kaldırım izlerine bitişik olması beklenmektedir.
Kaldırım ve kamusal alan ilişkileri SOKAKLAR bölümünde daha detaylı
olarak işlenmiştir.

Kamusal kullanıma bırakılan alanlar kent dokusu ile kurdukları ilişkiye
göre üç katagoriye ayrılmıştır. Bu üç katagorinin detayları aşağıda
Bu bakımdan her adada kamusal kullanıma ayrılacak alanlar DOKULAR gösterilmektedir. Dokunun farklı noktalarında aynı anda ya da farklı
bölümünde açıklanmış kentsel ilkelere ve masterplan izine uygun
şekilller de üç yöntemin de kullanılması gerekmektedir.
olarak bırakılacaktır.

Doğrusal Olarak Yapılan Terkler
Birbirini takip eden komşu adalarda tek bir
aksın çevresinde kamuya alan terk edilmesi
sayesinde geniş kamusal koridorlar oluşturulması
amaçlanmaktadır.
DOKULAR bölümünde açıklanan Mahalle Ringleri bu
koridorlara örnek olarak gösterilebilir. Koridorun
devamlılığı açısından bu alanlarda çekilme yönleri
için masterplan izi kılavuz kabul edilecektir.

Merkez Etrafında Yapılan Terkler
Mahalle Odakları ve meydanlar oluşturulması için
adaların birbirine bakan köşelerinden çekilme
yapılması beklenmektedir. Bu şekilde en az 3/4
adanın orasında ortak kullanıma hizmet edecek
meydanlar oluşturulabilecektir.
DOKULAR bölümünde açıklanan Mahalle Odakları
bu tip meydanlara örnek olarak gösterilebilir.
Odakların sıklığı ve konumunun belirlenmesi için
masterplan izi kılavuz kabul edilecektir.

Düzensiz Olarak Yapılan Terkler
Master Plan içinde ya da Ring kurgusuna özellikle
belirtilmemiş alanlarda,
Ya da; DOKULAR Bölümünde ve ODAKLAR
Bölümünde “Niş” olarak belirtilmiş alanlarda,
ya da küçük adalarda (BKZ ADA TİPLERİ) kamuya
bırakılan alan münferit olarak yerleştirilebilir.
Bu tip alanlarda ada içinde kamuya bırakılacak
kısmın tamamının bir arada kullanılması ve
komşu adalar içinde bırakılan kamusal alanların
mümkün mertebede çakıştırılması prensibine
uyulmalıdır.

Yarı Kamusal Alanlar
Yarı Kamusal Alanlar (YKA), kullanımı kamuya terk edilmemiş,
ancak kentsel dokunun bütünlüğünün sağlanması açısından
ortak kullanım alanından kopartılmaması gereken açık
alanlardır.
Bu alanların kullanıma ne denli açık olacağı mal sahibinin
inisiyatifinde olsa da, kamusal niteliğin sürdürülebilirliği
açısından tasarıma çeşitli sınırlandırmalar getirilmiştir.
Örneğin YKA kapsamında inşa edilmiş bir yeşil alan, yapının
mülk sınırı içinde bulunmaktadır. Ancak Kamusal niteliğin
devamlılığı açısından yeşil alanın yüksek duvarlarla kentsel

dokudan koparılmaması beklenmektedir.
YKA’lar mülk sahiplerinin seçimi doğrultusunda erişime kısmen ya da
tamamen açılabilir. YKA’lar ticari faaliyetler için kullanılabilir.
Örneğin yapının alt katlarındaki servis veya ticaret mekanlarının servis/
oturma bölümleri YKA içinde çözülebilir. Bu durum da alan özel mülk
olsa da ortak kullanıma yönelik bir faaliyet için kısmi bir kamusal
erişime olanak sağlandığı kabul edilebilir.
YKA’ların prensip olarak Kamuya bırakılan alanlar ile bitişik olması
beklenmektedir.

ticaret/ alışveriş

*
servis/ kafe/ restoran

*
Yarı Kamusal Alan

yeşil alan/ rekerasyon

Kamusal Kullanıma Terkedilmiş Alan

YKA’ları ayrılması
Duvar/ çit ile ayırma
Yarı Kamusal kullanıma ayrılan alanlar ile
kamusal kullanıma terkedilmiş alanlar
birbirlerinden ayrılmak ve sınırlandırılmak
istenildiği taktirde;
Aralarına duvar, çit, yükselti gibi ayırıcı
yapı elemanları yerleştirilebilir. Yapılan
sınırlandırmanın kamusal niteliği
bozmayacak ve kentsel bütünlüğün
korunmasını sağlayacak şekilde göz
hizasından alçak olması gerekmektedir.
Duvar/ Çit

Bu bakımdan kamusal alanları çevreleyen
sınırlandırıcılar max. 140cm yüksekliğinde
olmalıdır.
*
*
Yarı Kamusal Alan

Kamusal Kullanıma Terkedilmiş Alan

h max. 140cm

YKA’ları ayrılması
Kot Farkı ile ayırma
Yarı Kamusal kullanıma ayrılan alanlar ile
kamusal kullanıma terkedilmiş alanlar
birbirlerinden ayrılmak ve sınırlandırılmak
istenildiği taktirde;

Yükseltilmiş Kot

Aralarına kot farkı yaratılabilir. YKA alt ya da
üst kota taşınabilir. Ancak yaratılan kot farkı
kamusal bütünlüğü bozmamalıdır.
Bu bakımdan kamusal alanları çevreleyen
alanlarda max. 120cm kot farkı yaratılabilir.
Farklı kotlarda alanlara duvar eklenirse en alt
kottan duvarın üstüne olan yükseklik max.
150cm olabilir.

*

Düşürülmüş Kot

*

h max. 120cm

YKA’ları ayrılması
Üstünü kapayarak
Yarı Kamusal kullanıma ayrılan alanlar ile
kamusal kullanıma terkedilmiş alanlar
birbirlerinden ayrılmak ve sınırlandırılmak
istenildiği taktirde;
Yarı Kamusal Alanın üzeri kısmen ya da
tamamen kapatılabilir. Bu kapsamda
pergole, gölgelik ya da tenteler kullanılabilir.
Ayrıca Yarı Kamusal Alanlar Arkad olarak
yapı içinde tasarlanabilirler. Arkad yapıldığı
taktirde Arkadın üzerinde yapı BİNALAR
bölümünde açıklanmış ilkeler doğrultusunda
devam edebilir.

Arkad/ Üst Örtü

*

*

Yarı Kamusal Alan
Kamusal Kullanıma Terkedilmiş Alan

Yapı Adalarının İlişkisi

Büyük Yapı Adaları
3500 ve üstü

YKA ve Kamusal alanlar yan yana olmak
kaydıyla iki ayrı yerde bırakılabilir.
Özel Alanlar YKA ve Kamusal Alanlardan
kopartılabilir.

OrtaYapı Adaları
1500- 3500 m2

Kamusal Alanlar bütün olarak bırakılmalıdır.
Kamusal Alana bitişik olmak kaydı ile YKA
iki parçaya bölünebilir.
Özel Alanlar YKA ve Kamusal Alanlardan
kopartılabilir.

Küçük Yapı Adaları
0-1500 m2

Kamusal Alanlar, YKA ve Özel Alanlar birbiri
ile ilişkili tek parça olarak bırakılmalıdır.

Komşu Adaların Bağlantısı
Yapı Adalarında bırakılan açık alanlar birbirleri ile devamlılık
arzetmelidir.
Kamusal Alanların birbiri ile ilişkisi Masterplan ölçeğinde belirtilmiştir.
Öte yandan YKA ve Özel Açık Alalar da birbiri ile çakışarak Hava
Sirkülasyon koridorları oluşmasına müsade edebilmelidir.
Adalar arası geçişler teşvik edilmelidir.

Yapı Adalarının Birleşmesi
Farklı Yapı adaları birleştirilerek tek bir proje içinde çözülebilir.
Böyle bir durumda inşaat alanı hesaplanırken, yapı adalarının
ortasında kalan yollar taban alanının içine katılarak hesap yapılır.
Yollardan kaynaklanan fark bonus olarak değerlendirilmiştir.
Özetle yapı adalarının ortasında kalan yolların toplam alanının 6 katı
kadar inşaat bonusu verilir.

Birleşen Adaların Kamusal Alanları
Adaların birleştirilmesi durumunda, Yapı adalarının
arasında kalan yollar bırakılması gereken kamusal alan
ile birleştirilerek başka bir yerde terkedilebilir.

-

+

Adaların birleştirilmesi durumunda, Yapı adalarının
arasında kalan yolların kamusal alana katılmaması
durumunda SOKAKLAR bölümünde açıklanan A TİPİ yol
olarak düzenlenmesi beklenmektedir.

+

+
+

Akslar ve Odaklar
Kent dokusunun içindeki hareketin devamlılığı birbirne odak noktaları
ile bağlanmış akslar ile sağlanmaktadır. Bu bakımdan bu aksların ve
odakların birbirleri ile ilişkileri kodlama sistemi içinde ana bir başlık
olarak ele alınmıştır.
Caddeler, sokaklar, yollar ve kaldırımlar aksları, meydanlar ve kamusal
açık alanlar ise odakları ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında kent
dokusunun içinde yapılaşmamış açık alanların tamamına dair temel
tasarım prensipleri bu bölümde sunulmaktadır.
Akslar ve Odaklar için temel prensipler;
YAYA ÖNCELİKLİLİK: Uygulamada öncelikle yaya ulaşımının kolaylaştırılması
sağlanmalıdır. Bütün düzenlemelerde yürünerek rahat ulaşılabilir
çözümler sunulmalıdır.
KAMUSAL NİTELİĞİN ARTTIRILMASI: Akslar ve odakların ortak kullanıma
maksimum derecede olanak sağlamalıdır.
ERİŞİLEBİLİRLİK: Tüm uygulamalarda engelli ve dezavantajlı bireylerin rahat
erişimine olanak sağlanmalıdır.
ALGILANABİLİRLİK: Bütün aksların ve odakların hiyerarşik şekilde birbirleri
ile bağlantı içinde olmaları sağlanmalıdır. Algılanabilir bir kent dokusu
aksların doğru bağlantıları ile yaratılabilecektir.

A- Yollar
Sokaklar, yollar, geçitler kent dokusundaki kamusal alanaların
büyük bir kısmını oluştururlar. “Yaşayan”, “Canlı” bir kent
dokusunun yaratılması büyük ölçüde sokakların niteliği ile
bağlantılıdır.
Sokakların tasarım prensipleri belirlenirken öncelikli olarak yaya
odaklı bir yaklaşım önerilmiş; sokaklar sadece araç trafiğini
sağlayan infrastrüktürel tesisler olarak değil, kent hayatının
yaşandığı koridorlar olarak değerlendirilmiştir.
Bu bölümde “yaşayan sokakların” kullanım ve tasarım kriterlerinin

Yollar

temel esasları sunulmaktadır.

a tipi- Yaya Sokakları
A Tipi Sokaklar, Taşıt trafiğine kapalı yaya akslarıdır. Vaziyet planı
içerisinde adalar arası geçişlerde kullanılmaktadır.
A Tipi Sokaklar, içlerinde bisiklet ve yaya trafiğinin akışına yönelik
sert zeminleri ve yaşayan sokak teması kapsamında ihtiyaç duyulan
rekreatif kullanımları barındırmaktadır.
7m
minimum

2m

minimum

1m

2m

2m

minimum

Kaldırım

Yaya
yolu

Bisiklet yolu

Kaldırım

b tipi- Tek Yönlü Ara Yollar
B Tipi Sokaklar, Mahalle Aralarında, tek yönlü trafik akışının olduğu ara
geçişlerdir.
B Tipi Sokaklar üzerinde trafiğin yavaşlatılması için trafiğin aralıklı
olarak şaşırtılması önerilmiştir. Yol boyunca yönü şaşırtma ile değişen
parklanma önerilmiştir.
11,5m
minimum

3,5m
2m
minimum

1m

3m
6,5m

2m
minimum

Kaldırım

Bisiklet yolu

Tek şeritli araç yolu
(parklı)

Kaldırım

c tipi- Çift Yönlü Ara Yollar
C Tipi Sokaklar, Mahalle Aralarında, çift yönlü trafik akışının olduğu ara
geçişlerdir.
C Tipi Sokaklar, yaya öncelikli olarak düzenlenmiş, parklanma sadece
cepler içinde yerleştirilmiştir. Cep aralığı diğer tiplere oranla uzun
süreli parklanmaya uygun olarak ayarlanmıştır.

14m
minimum

3,5m
minimum

1m

6m
3,5m
minimum

Kaldırım

İki şeritli araç
yolu (çift yön)
Bisiklet yolu

Kaldırım

d tipi- Ring Yolları
D Tipi Sokaklar, DOKU Bölümünde açıklanmış Mahalle Ringlerini de
kapsayan ikici dereceden ana yollardır.
D Tipi Sokaklar hem trafik akışını rahatlatmayı, hem de yaşayan bir
yaya akışını barındırmayı amaçlamaktadır. Bu akslar üzerinde yer yer
ticari faaliyetler de bulunmaktadır.
Aksların üzerinde uzun süreli parklanma önerilmemiş, indirme
bindirme ve duraksama için cepler bırakılmıştır.

16m
minimum

4m
minimum

7m

1m

4m
minimum

Kaldırım

İki şeritli araç yolu

Kaldırım
Bisiklet yolu

e tipi- Çift Yönlü Ana Yollar
E Tipi Sokaklar, Ana arterleri belirtmektedir. Çalışma alanı kapsamında
Talat Paşa Caddesi E Tipi Yollara örnektir.
E Tipi yollar üzerinde yoğun araç trafiğinin yanı sıra, ticaret ve toplu
taşıma duraklarını da barındırmaktadır. Bu bakımdan aks geniş
kaldırımlarla desteklenmelidir.
Yol üzerinde uzun süreli parklanmaya yer ayrılmamış, sadece indirme
bindirme ve kısa duraksamalar için cepler yerleştirilmiştir.

23m
minimum

4m
minimum

7m
7m

1m

4m
minimum

Kaldırım

Kaldırım

İki şeritli araç yolu (gidiş-geliş)
Bisiklet yolu

Yol Hiyerarşisi
Kullanılan yol tipleri kendi aralarında belli
bir hiyerarşiye sahip olup, küçükten büyüğe,
kılcaldan artere bir sistemetiüi takip etmeleri
arzulanmıştır.
Omurgayı oluşturmak:
Bu bakıdan E TİPİ yollar kent dokusunun ana
omurgasını oluşturan arterlerdir. Dokunun tepe
üzerinde olması durumunda, ana omurganın
tepenin sırtı boyunda çizilmesi gereklidir.
Örneklem olarak çalışılan alanda Talatpaşa
Caddesi E TİPİ’ne örnek gösterilebilir.
Diğer bütün yollar ana omurgayı kerteriz alarak
oluşturulur.
Bölgeleri oluşturmak:
D TİPİ yollar, ana omurganın üzerindeki trafik
yükünü azaltmak üzere kurgulanmış dairesel
hatlardır. DOKULAR bölümünde açıklanan
ringler DTİPİ yolları oluşturur. Bu yollar ikincin
ana yollardır ve omurganın üzerinde bölgeleri
oluştururlar.
Alt Bölgeleri oluşturmak:
B TİPİ ve C TİPİ yollar bölgelerin içinde akışı
sağlayan ve alt bölgeleri oluşturan ara yollardır.
Bu tiplerin üzerinde trafiğin hızlı değil yavaş
akması beklenmektedir.
Eğimli alanlarda prensip olarak C TİPİ yolların
eğime paralel, B TİPİ yolların ise eğime dik olak
şekilde bir grid oluşturması önerilmektedir.
Boşlukları bağlamak:
A TİPİ yollar boşlukları ve münferit açıklıkları
bağlamak üzere kullanılacak yaya bağlantılarıdır.

Yol Tiplerinin Dağılımı

E Tipi Yollar
D Tipi Yollar
C Tipi Yollar
B Tipi Yollar
A Tipi Yollar

x

a
tipi

x

x

Min. 7mt

x

P

0 mt

7m
minimum

a
tipi

x

x
Min. 4 mt

Sürekli yol kenarı
parklanması

x

x
3,5 mt

P

Tek taraflı

P

11,5m
minimum

400mt’de bir
parklanma yapılan taraf
degişir.
(Trafik yolu düz bir çizgi
izlemez.)

Ceplerde parklanma

a
tipi

x

x

x

Min. 7 mt

x
6 mt

P
P

Cift taraflı
400mt’de bir 3 araçlık
cep bırakılır

14m
minimum

Ceplerde parklanma

a
tipi

x

x

x

Min. 8 mt

x

Tek taraflı

7 mt

P

400mt’de bir 3 araçlık
cep bırakılır

16m
minimum

a
tipi

x

x
Min. 8 mt

x

x
14 mt

Ceplerde parklanma

P
P

23m
minimum

Cift taraflı
250mt’de bir
2 araçlık cep bırakılır

B- Kaldırımlar
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 gelmektedir.
Genel bir yaklaşım olarak kaldırımların yollara oranla mümkün
olan en geniş biçimde olması hedeflenmelidir. Yolların aksine
kaldırımlarda hızlı değil yavaşlatılmış bir sirkülasyon ön
görülmektedir. Bu bakımdan kaldırım kodlarında üzerinde vakit
geçirmeye uygun kent mekanları yaratılması amaçlanmıştır.
Bu bölümde “paylaşılan kaldırımların” kullanım ve tasarım
kriterlerinin temel esasları, kaldırımların kamusal kullanım
niteliğini arttırmaya yönelik uygulama esasları ve temel
standartları sunulmaktadır.

Kaldırımlar

Kaldırım Genişlikleri

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A TİPİ yollarda, imar planından gelen bir boşluk
bulunmamaktadır. Bu yollar tamamen adalardan
terkedilen kamusal ve yarı kamusal alanlarla tesis
edilmektedir. Bu bakımdan bu yolların genişliği
adadan adaya farklılık göstermektedir.

x

x

x

x

Min. Genişlik

B TİPİ, C TİPİ ve D TİPİ yollarda imar planından
gelen yapı adalarının arasındaki boşluk minimum
genişlik olarak kabul edilmiştir. Bunun dışında
her yapı adasından kaldırıma eklenen kamusal
alan ile toplamda değişken bir kaldırım genişliği
ortaya çıkmaktadır.

x

Kaldırım Genişlikleri Yapı adalarında kamusal
alana terkedilen alanın değişmesi sebebiyle
değişiklik gösterecektir. (BKZ YAPI ADALARI)

x

x

x

x

x

x

x

Min. Genişlik

Bu bakımdan yapı adalarından kaldırıma
eklenecek alanın aynı hat üzerinde olması
istenmektedir. Yapı adasından bırakılması
gereken kamusal alan hattı dolduracak
metrekareden daha fazla ise artan parça adanın
sonunda bir niş olarak bırakılır.

x

E TİPİ yollar, ana arterleri oluşturmakta ve ana
arterlerde yapılaşmanın düz bir aks üzerinde
sınırlanması, arter üzerinde net kent persfektifleri
yaratılması arzulanmaktadır.

Kaldırım Genişliği Kullanım İlişkisi

Sokak Mobilyaları ve Kullanım İlişkisi
Küçük Donatı

Taksi durağı, büfe gibi
10m2’yi geçmeyen
servisler
Ya da Afet erişim noktası
gibi Sosyal hizmetler.

Parklanma Cebi

2,5x4 mt büyüklüğünde
kısa süreli duraksama
ve mal indirme-bindirme
için kullanılmak üzere yol
kenarında.

Kaldırım
Aydınlatması

Her 10mt’de bir, Yol
çizgisinden 2,5mt
içeride sürekli bir ışık izi
oluşturacak şekilde

Bisiklet Parkı

Sokak Satıcısı

Saksı Bitkileri

Yürüme Aksı

Sabit Mobilyalar

İlan Panosu

Ağaç sırası

Toplu taşıma
durağı

Oturma grubu

Otomat

Çöp Kutusu

Bisiklet yollarının
kenarında, Odak
noktalarında ve büyük
otobus duraklarının
yanında, min.10 bisikletlik

Kaldırımda min. 1,5mt
genişliğinde kesintisiz
devam eden bir aks
oluşturlmalıdır.
Akslar engelli izleri
barındırmalıdır.

3 mtden geniş bütün
yaya akslarında yoldan
1mt içeride, 10mt aralıkla
sokak ağaçlarından
sıralar oluşturulur.

Büfe
Büfe, gazeteci ya da
banka ATM’leri 5mt’den
geniş odak alanlar veya
nişlerde kullanılmalıdır.

Sokak Satıcı tezgahları
(kestaneci, simitçi...
vb) ve sokak sanatçıları
yaşayan dokunun önemli
bir parçası olarak kabul
edilmelidir.

Kaldırım ile bütünleşmiş
sabit oturma elemanları,
oyun yükseltileri, saksılar
yönlendirici hat olarak
kullanılabilir.

Duraklar kapalı ve direk
tipi olarak iki çeşit,
kaldırım kalınlığına göre
kullanılabilir.

Otomat veya ankesörlü
telefonlar küçük donatı
veya büfelerin yanında
yer almalıdır.

Sokak üzerinde
sınırlandırıcı ve
yönlendirici olaral saksı
bitkileri kullanılmaktadır.

Reklam ve ilan
panoları 3mt’den geniş
kaldırımlarda en fazla
400mt aralıkla yerleştirilir.

Banklar ve oturma
grupları odak
noktalarında, merkez
etrafına yerleştirilmelidir.

Her 20mt’de
bir,aydınlatma elemanları
ile birlikte yerleştirilmelidir.

Kaldırım Genişliği ve Kullanım İlişkisi
Aydınlatma/ Çöp

Sokak Satıcısı

Ağaç sırası, Peyzaj ögeleri

Bisiklet Parkı

Reklam Panosu

Küçük Donatı, Büfe, Taksi
Duraği
Bank

Oturma Grubu
Otobüs Durağı

Sokak Mobilyaları

Ulaşım

2
100mt

2

Arkalıklı oturma elemanları daha uzun
süre oturmak için tasarlanmış, oturma
gruplarının içinde yer alan banklardır.

E TİPİ yolların orta
refüşünde 20mt aralıkla
yerleştirilir.
Odak noktaları için yerinde
tasarım yapılacaktır.

Kaldırımlarda büyük saksılar
içinde kullanılır.
Geniş kaldırımlarda yoldan
2,5mt içeriden itibaren
yerleştirilir.

Arkalıksız oturma elemanları uzun süre
oturulması rahatsız, kısa beklemeler
için ya da dezavantajlı yayaların kısa
süreli dinlenmeleri için konuçlandırılır.

100mt

4

Arkalıksız Oturma
Elemanı

Atıkların toplanması amacıyla
yerleştirilir. Yer için özel tasarlanabilir.

4

Çocuk Oyun Alanı

Düzeylerin dibinde bırakılan
yumuşak zeminlere dikilen
sarıcı bitkilerle sağlanır.

Geniş kaldırım nişlerinde ya da
mahalle odaklarında, yükselti, peyzaj
elemanları ve kot farkları ile yaratılmış
basit oyun oynamaya müsait alanlardır.
(parkların içindeki modüler oyun
grupları ile karıştırılmamalı)
Ağaç sırası ya da aydınlatma
elemanlarının kaldırımlarda
parklanmaya karşı bariyer
oluşturmadığı alanlarda parklanmayı
engellemek için yerleştirilir.
Odak noktalarında Algıyı çekmek için
kullanılacak noktasal kütlelerdir.

Odak Anıt / Sokak Sanatı

•

Bilgilendirme tabelaları
odak noktaları, kavşaklar ve
kent belleğinde yer eden
noktalara yerleştirilmelidir.

•

Direk tipi panolar
aydınlatma ile birlikte
çözülmelidir.
Totem tipi panolar yola
120 açı yapacak şekilde
yerleşir.

•

•

Arkalıklı oturma elemanları,
nişler, parklar geniş
kaldırımların iç kenarları
ve odak noktalarında
kullanılmalıdır.

•

Kaldırımların iç kenarlarına
50mt aralıklarla ikişer olarak
kaldırıma paralel yerleştirilir.
Sınırlandırıcı olarak çit
yerine de kullanılabilir.

•

•

•

100mt

1/5
100mt

30
100mt

1/4

4mt

Kot farkı, kütle kesimi gibi
yaya sirkülasyonunda
tehlike arzedebilecek
noktalarda yerleştirilir.

Alan için yönlendirme
tasarımı yapılmalı, tabelalar
bu tasarımın önerdiği
sistematik dahilinde
yerleşmelidir.

•

100mt

Çöp Kutusu

•

•

3 aydınlatma elemanında
bir, aydınlatma elemanına
bitişik yerleştirilir.
Odaklarda bulunan
oturma gruplarının yanına
yerleştirilir.
Kaldırımların niş yapan
alanlarına yoldan uzak
köşelere yerleştirilmeli
Peyzaj ögesi olarak
tasarlanmalı

•

3mt aralıkla yerleştirilir. Diz
boyundan yüksek olmalı
ve üzerinde kedigözü bant
yapıştırılmalıdır.

•

Sadece odak noktalarına
yerleştirilmelidir.
Obje aks boyunca görülür
olmalıdır.

4mt

•

2

Arkalıklı Oturma Elemanı

Kaldırımlarda yol kenarında
10mt aralık ile yerleştirilir.
Kaldırımlarda parklanmayı
engelleyecek bariyer
vazifesi de görür.
Kaldırımlarda yol kenarında
20mt aralık ile yerleştirilir.
Odak noktalarında
kütlelerin 5mt dışına
yerleştirilir.

100mt

4mt

Peyzaj

Ayaklı totem tipi reklam panoları
ve direk tipi reklam panoları yaya
sirkülasyonunu kesmeyecek şekilde
çözülmelidir.

Açık Bariyer- Baba

100mt

1-20

•

•

100mt

1-20

Bilgilendirme Tabelası

100mt

4mt

5

3

4mt

•

100mt

4mt

Çit

Alanda yönlendirme ve sınırlandırma
için gerekli durumlarda kullanılır.
Yol kenarında çit tipi sınırlayıcılar
kullanılmamalı, çitler 8mt’den uzun
devam etmemelidir.

•

4mt

Yeşil Duvar

Kamusal alandaki istenmeyen sağır
yüzeyleri kapatmak için kullanılır.
YKA’ların duvarlarlarında ya da kentsel
infrastrüktürel ögelerin sağır yüzeyleri
peyzaj ile sarılır.

5

4mt

Çalı

Odak noktaları ve kavşaklarda
kullanılacak peyzaj ögeleridir.
Sirkülasyonun yavaşlatılacağı
alanlarda özellikle ticaret akslarında
kullanılır.

•

•

100mt
4mt

Ağaç

•

•

100mt

Mahalle Aydınlatması

3mt’den geniş kaldırımlarda yeşil
doku oluşturmak ve kaldırımda mekan
yaratmak için kullanılır. Sağlıklı kent
dokusu oluşturulması için büyük önem
arzetmektedir.

•

10

100mt

Yön Tabelası

Kent içinde kroki, bilgi levhası, yer
bilgisi gibi konular için yerleştirilecek
yayalara yönelik tabelalardır.
Yönlendirme tabelaları ile birlikte
tasarlanmalıdır.

Yerleşim Şekli

4mt

Mahalle dokusu içinde ve kaldırımlarda
kullanılacak alçak aydınlatma
elemanlarıdır. Işık izi oluşturmayı
amaçlar.

Bisiklet yollarının kavşak
noktalarında, metro ve
otobus duraklarının yanına
yerleştirilir.

Kent içinde erişimi kolaylaştırmak
için yerleştirilecek yönlendirme
tabelalarıdır. Kent kimliği ile uyumlu
olarak yer için tasarlanmalıdır.

Miktar

Reklam Panosu

100mt

5

Yol kenarına yerleştirilir.
Modüler mobilya
Yönlendirme ve
bilgilendirme tabelaları ile
birlikte yerleşir.

Açıklama

4mt

1/5

Yol Aydınlatması

•
•
•

•

100mt

4mt

Aydınlatma

1/10

4mt

E TİPİ yolların üzerinde, kentsel
odaklarda ve mahalle odaklarında
kullanılacak geniş alan aydınlatan
yüksek aydınlatma elemanlarıdır.

100mt

4mt

Bisiklet Parkı

Bisikletle ulaşımın kolaylaştırılması
için, bisiklet kitleme noktaları. Odak
noktalarında ve duraklarda min. 8
bisikletlik yere ankre elemanlar olarak
yerleştirilir.

1/10

•

Yanında oturma elemanı ile
birlikte yerleştirilir.
Yol kenarında

Eleman Tipi

4mt

Kapalı Durak

•

4mt

Kaldırım genişliğinin 4mt’den çok
olduğu yerlerde yerleştirilen kapalı
tip duraklar. Ana arter, E TİPİ yollarda
bulunur.

100mt

Örnek Fotoğraf

4mt

Otobüs Durağı

Yerleşim Şekli

4mt

Kaldırım genişliğinin toplam 4mt’den
az olduğu yerlerde yerleştirilen direk
tipi duraktır.

Miktar

Yönlendirme ve Tabelalar

Açıklama

Sokak Mobilyası

Eleman Tipi

•

Örnek Fotoğraf

Kaldırımların Kamusal Niteliği
Kaldırımların tasarımında kullanılabilen yaya alanının mümkün
olana en geniş şekilde oluşturulması sağlanmalıdır. bu bakımdan
mevcut kaldırım izi ve yapı adalarından kamusal kullanıma ayrılan
mekan aynı kotta kalmalı, aynı malzemeler ile döşenmelidir.
Bir önceki sayfalarda sunulduğu üzere sokak mobilyaları (aksi
belirtilmedikçe) yol kenarına sıralanmıştır. Bu sayede kaldırımın
kendi içinde algılanabilen bir mekan oluşturması amaçlanmalıdır.
Yarı kamusal alanlar kaldırımların üzerindeki kentsel kullanımı
desteklemelidir. Ticari kullanımlar yarı kamusal alaların içi ile
sınırlandırılmalı, kaldırıma taşırılmamalıdır.

Sokak mobilyaları ve peyzajı

Yarı Kamusal Alanlar Sınırı
Yarı Kamusal Alanlar, Ticaret
ve hizmet alanları

*

*
*

Mevcut Kaldırım

Kamuya Yapı adalarından
terkedilerek kaldırıma katılan
mekan

Y.K.A.

Yol Kesişimleri
Yol Kesişimlerinde yaya öncelikli düzenlemeler yapılmalı ve
kaldırımın kamusal alan olarak bütünlüğü bozulmamalıdır.
•

Bu bakımdan; Kesişim alanlarında parklanmaya olanak
sağlanmamalı, kaldırım geniş tutularak yol kesiti
daraltılmalıdır.

•

Kaldırım kenarlarında engelli erişimine yönelik standart
rampalar yerleştirilmelidir.

Kesişim
noktalarında
parklanma
cepleri
kapalılarak
kaldırım
olabilecek en
geniş forma
getirilmeli

•

Kenar noktalarda sokak mobilyaları bölümünde açıklanmış kısa
peyzaj düzenlemeleri yerleştirilerek yasak parklanmanın önüne
geçilmeli.

•

Yaya geçidi yol kotundan 6cm yükseltilerek motorlu araçların
yavaşlayacağı bir yükseltilmiş bariyer oluşturulmalıdır.

Yaya geçitleri
yol kotundan
6cm yüksekte
bir bariyer
oluşturmalı.
Gerekli yer
işaretlemesi
yapılmalı.

Yaya
geçitlerinden
önce standart
engelli rampası
yapılmalı.

Kaldırım
köşelerinde
uygun peyzaj
düzenlemeleri
yerkeştirilmeli

*
*

*
*

Otopark Cepleri Kaldırım İlişkisi
Otopark ceplerinin yerleştirilme sıklığı her yol tipinde
farklılaşmaktadır ve yollar bölümünde sunulmuştur.
•

•

Ceplerin oluşturulduğu alanlarda kaldırımda kalan kulaklar,
kaldırımla birlikte düzenlenmelidir.
Bu alanlarda yerleştirilecek sokak mobilyaları kaldırıma yasak
parklanmaları ve ihlalleri engelleyecektir.

•

İndirme bindirme ceplerinde uygun işaretlemeler yapılmalıdır.

•

Otobüs durakları cep olarak bırakılmalıdır.

•

Bisiklet yolları, yol kesitine katılmıştır, ancak bisiklet parkları
kaldırım alanı içinde yer alabilir.

Bisiklet Parkı

Sokak
mobilyaları

Bisiklet Yolu

*
Parklanma
cebi

Otobüs
Durağı

*

*

*

*

Otopark Cepleri Kaldırım İlişkisi
Yolar bölümünde BTİPİ yol olarak sunulmuş, mahalle aralarındaki
bağlantı yollarında şaşırtılmış yol uygulaması önerilmiştir.
Şaşırtılmış yolda, araç hareket izi kesintisiz düz bir çizgi yerine
zigzaklar çizerek ilerler. Burada araçların belirli bir hızın üzerine
çıkamaması amaçlanmıştır.
BTİPİ yollarda araç parklanmaları ceplerin içinde değil yollun içinde
çözülmektedir. Bu bakımdan yol kesişimleri dışında kalan alanlarda
kaldırım parklanma çizgisinin bitiminden başlar.

Kaldırım
Bisiklet Yolu

*

Şaşırtılmış yol

*
*

C- Odaklar
Odaklar fiziksel olarak aksların düğüm ve bağlantı noktalarını
oluşturuyor olmalarının yanı sıra sosyal anlamda da yaşayan
dokunun cazibe merkezleridir.
Bu bakımdan temel bir yaklaşım olarak odaklar, içlerinde geniş
kamusal alanları ve sosyal donatıları barındıran, yoğun alanlar
olarak ele alınmıştır.
Bu bölümde doku içinde tanımlı düğüm ve bağlantı noktalarının
kamusal niteliğinin arttırılmasına yönelik tasarım ve planlama
ikeleri sunulmaktadır.

Odaklar

Meydanların Kullanımı
Küçük Donatı

Orta Donatı

Büyük Donatı

Park

Spor Alanı

Oyun Alanı

Etkinlik Sahnesi

Su Ögesi

Anıt

Sokak Sanatı

Servisler

Tuvalet, engelli erişim
noktası, belediye
danışma ofisi gibi küçük
servis noktaları

Gölgelik

Heykel, enstelasyon,
duvar resmi gibi görsel
odak oluşturacak plastik
sanat ögeleri

Deprem Toplanma
Noktası

Afet Erişim
Noktası

Yeraltı Otoparkı

10m2’yi geçmeyen
servisler
BKZ. Sosyal Donatılar

Farklı büyüklükte aktif
yeşil alanlar, rekreasyon
alanları,
yumuşak zeminli
düzenlemeler

Çeşitli sokak etkinliklerine
hizmet edebilecek
basamaklı sahneler,
Tolanma gösteri alanları

Afet durumunda
toplanılacak geniş açık
alan,

Kreş, Mahalle Evi,
Mescid gibi Orta
Büyüklükte donatılar
BKZ. Sosyal Donatılar

Sokak spor aletleri, ya da
küçük basketbol potası,
spor alanı...vs

Havuz, Çeşme, Fışkiye
gibi ıslak hacimli tasarım
ögeleri

Afet mudahale
ekipmanlarını barındıran
acil durum noktaları

Kültür Merkezi, Cami,
Poliklinik gibi büyük
Donatılar
BKZ. Sosyal Donatılar

Çoçuk oyun alanları,
Sokak Oyuncakları,
Çocuklara ayrılmış aktivite
alanları

Heykel, saat kulesi gibi
anıtsal etki yapacak
görsel odaklar

Oturma veya yürüme
alanlarının üzerini
kapayacak gölgelik
pergoleler, gölge izleri

Paralı yer altı otoparkı

Nasıl Oluşturuluyor?

Mahalle Odakları

Ara Odaklar

Alan içindeki
imar haklarının komşu
yapı adalarına
transferi ile
oluşturulur.
Odağın
üzerinde
bulunduğu
adalar
tamamen
boşaltılır.
Odağın
etrafındaki
yapı adaları
içinde kamuya
terkedilen
alanla
düzenlenerek
en az 3-4
yapı adasının
ortasında
oluşturulur

Ne Sıklıkta?

1000m

$ 5000 m

İçinde Ne Var?

Açıklama
Kentsel Odaklar Ringlerin
kesişme noktalarında bulunan
geniş yoğunluk alanlarıdır. (BKZ:
DOKU).
Kentsel ölçekte hizmetlerin
bulunduğu bu meydanlar aynı
zamanda geniş toplanma alanları
olarak kullanılabilirler.

2

Kentsel ölçekte ticaret mekanlarını
barındırırlar.

400m

Mahalle odakları, Ringlerle
ayrılmış bölgelerin içinde
bulunur. Bölgelerin merkezi
konumundadırlar(BKZ: DOKU).
Mahalle ölçeğinde alt servis ve
hizmetleri barındıran merkezlerdir.
Mahalle ölçeğinde ticaret
mekanlarını barındırırlar.

1500 - 2500m2

Yapı Adasının
içinde
bulunan,
kamuya terk
edilmiş alan
içinde bir
niş olarak
kurgulanır.

150m

Ara odaklar kentsel ve mahalle
ölçeğinde odaklar arasındaki
bağlantı düğümleridir ve kentsel
akışların devamlılığını sağlamayı
amaçlarlar.
Bu alanlar akslar üzerindeki niş
noktaları olarak değerlendirilmiştir.

1000 m

2

$

Kent Odakları

Ne Büyüklükte?

Ara odaklar üzerinde ticaret
bulunmaz.

Odak Tiplerinin Dağılımı

Kent Odakları

Mahalle Odakları

Ara Odaklar

Meydan Büyüklüğü ve Kullanım İlişkisi

1000m2

1500m2

3000m2

4500m2

Kent Odakları (Örnek)

Mahalle Odakları (Örnek)

Mahalle Odakları / Donatılı (Örnek)

Ara Odak (Örnek)

Odaklara Doğru Yönelme
Odak noktaları güçlü kamusal alanlar olmalarının yanı sıra kentsel
akışları yönlendiren çekim noktalarıdır. Bu düğümlerin kent algısını
yönlendirerek akışları verimli hale getirmesi amaçlanmaktadır.
Bu bakımdan kent dokusu içinde her odaktan diğerine net bir perspektif
elde edilmesi amaçlanmalıdır. Özellikle bir önceki kısımda açıklanan
ARA ODAKLAR bu anlamda bir araç olarak kullanılmalıdır.
Meydanlarda kullanılacak anıtsal ögeler, ağaçlar, sokak sanatı ya
da anıtsal sosyal donatı binaları perspektif etkisini arttırmak için
kullanılmalıdır.

Yollardan Arındırma
Odak alanlar araç trafiğinden mümkün olduğunca arındırılmalıdır.
Odaklar elbette karayollarının da düğüm noktalarında tesis
edilmektedir. Öte yandan yolların planlaması ile kendi içinde
bütünlüğü olan açık mekanların yaratılması temel bir prensip
olarak ele alınmalıdır.
Meydanların içinde yayalar karşıdan karşıya geçmek zorunda
olmamalı, trafik akışı odağın ortasından değil kenarlarından
geçirilmelidir.

Odakların Bütüncüllüğü
Odaklar yapı adalarından kamuya terkedilen alanlar ile de
tesis edilmektedir. Adaların kendi şekillerinden dolayı kamuya
bırakılan alan sınırları farklılık gösterebilmektedir.
Temel bir ilke olarak odak izinin kendi içinde bütünlüğü olması ve
mekansal olarak bir bütün olarak algılanması sağlanmalıdır.
Bu bakımdan adalarda bırakılacak mesafeler önceden
planlanmalı, meydan çevresinde kuytu, algılanması zor, meydan
bütünlüğünü bozan mekanlar yaratılmamalıdır.

Odakların Bütüncüllüğü
Odak noktasını oluşturan açık alan parçalarının dağınık kalmak
zorunda olduğu hallerde tasarım yoluyla bütüncül mekan
oluşturulmalıdır.
Bu kapsamda sokak mobilyaları, ağaç sıraları ya da aydınlatma
elemanlarının aynı aks üzerinde kullanılması ya da döşeme kaplaması
ve zemin kotlarında farklılaşmalara gidilmesi yoluna baş vurulabilir.

Yaşayan Meydanlar
Odak noktaları kent dokusu içinde yaşayan düğüm noktaları
ve meydanlardır. Bu bakımdan her bir meydan farklı
kentsel işlevleri bir arada bulunduran karma kullanım
alanları olarak değerlendirilmeli, işlevlerin birbirine baskın
gelmemesi sağlanmalıdır.
Örneğin tamamen boş bırakılmış bir meydan tanımsız bir
algı yaratırken, bütünüyle ticarethanelerin ve kafelerin
doldurduğu bir meydan ortak kullanımı kısıtlayacaktır.
İşlevlerin tamamı dengeli biçimde kullanılmalıdır.

Hizmetler

Ticaret/ oturma
Yeşil Alan

Toplanma alanı

*
*

*

Transit Merkez/
Ulaşım Odağı

*

*

Kent Otoparkları
Kentsel odakların altlarının çok katlı yeraltı otoparkı
olarak düzenlenmesi önerilmektedir. Bu alanlardaki adalar
tamamen tranfer edildikten sonra düğüm noktalarında
otopark bağlantıları ile birlikte çözülmelidir.
Otoparkların tasarımında, alt kotlar ile üst kotların
arasında peyzaj ögeleri ile bağlantılar kurulması
önerilebilir. Avlu ortası yer altı otoparkları zemin
kotundaki ağaçların yetişmesine izin verilecek şekilde
düzenlenmelidir.

Binalar
Alandaki her bina kendi içinde ayrı olarak tasarlansa da, kent
dokusunda temel ilkelerin uygulanması belirli kılavuz kriterlerin ortaya
konulabilmesine bağlıdır.
Binalar bölümündeki ilkeler, tasarımcılar için bu kriterleri sunmayı
amaçlamaktadır. Bu ilkeler somut tasarım önerileri değil, tasarımları
biçimlendirecek sınırlar, kodlar olarak değerlendirilmelidir.
Sunulan ilkelerde binalar ile ilgili estetik kaygılar değil, bina-kent ilişkisi
göz önüne alınmıştır.
Bu kapsamda aşağıdaki temel ilkeler dikkate alınmalıdır:
ÇEŞİTLİLİK: Bina kütleleri ve işlevleri arasında tekrarlardan kaçınılmalı ve
parçalı kendi içinde katmanları olan bir doku oluşturulmalıdır.
UYUM: Bina kütlelerinin üzerlerinde bulundukları kentsel topografyaya
uyum içinde olmaları sağlanmalıdır.
İNSAN ÖLÇEĞİ: İmar planının yoğun bir yerleşim getirdiği alanda insan
algısının korunması ve kent bütünlüğün korunması için kütlelerin
büyüklükleri sokak yaşantısını olumsuz etkilememelidir.

A- Kullanımlar
Kullanımlar bölümünde binaların işlevleri ve bu işlevlerin
kent dokusu içindeki dağılımı ile ilgili temel prensipler
sunulmaktadır.

Bu kapsamda eğim sırtları ve odaklar çarşı aksı
olarak değerlendirilmiş geri kalan doku sadece
konutlara bırakılmıştır.

Bu kapsamda özellikle ticaret alanlarının dağılımına dikkat
edilmeli, belirtilen alanlar dışında mahalle dokusunu
zayıflatacak yoğun ticarete izin verilmemelidir.

Kamusal alanları tamamlayacak sosyal donatıların
dağılımı odaklarla birlikte değerlendirilmiştir.

Tip

Açıklama
Donatı ve kamusal hizmet

Kullanımlar

binaları

Yerleşim
Odak
noktalarında
(bkz. Sosyal
donatılar)

Kentsel ölçekte ticarete
olanak sağlayan, mağaza,
iş yeri, lokanta, kafe,
dükkanların konutla birlikte
yer aldığı binalar

Ana akslar
üzerinde
ve Kent
odaklarında

Mahalle aralarında bakkal,
manav, kasap gibi günlük
ihtiyaçlara olanak veren
ticaretin konutlarla birlikte
yer aldığı binalar

Mahalle
odakları ve
kısmen Ringler
üzerinde

Sadece konut olarak
kullanılan binalar

Tüm dokuda

S (Sosyal Donatı)

T1 (Karma
Kullanım1)

T2 (Karma
Kullanım2)

K (Konut)

Tip

Sosyal Donatılar
Odak noktalarında ve tüm kamusal alanların içinde donatı
alanları kamusal niteliği kuvvetlendirme, kentsel akış yaratma ve
odak oluştuma yönleri ile büyük önem arzetmektedir.
Yandaki tabloda donatı alanları büyüklükleri ve oluşturulma
şekilleri göz önüne alınarak altı tipe ayrılmıştır. Bu tiplerin kent
dokusu içinde dengeli bir şekilde yayılması ön görülmektedir.
Bunların yanı sıra yeni yapılaşan alanlarda yapıların bir kısmının
sosyal donatı alanı olarak kamuya terkedilmesi teşvik edilmelidir.

• Cami
• İlkokul
• Lise
• Sağlık
Ocağı

YAPI ADALARI bölümünde
açıklanan koşullar ile
yapıların bazı bölümlerinin
kamuya terkedilmesi
durumunda bu bölümler
sosyal donatı olarak
değerlendirilebilir.

• Kreş
• Belediye Birimi
• Mahalle Evi
• Sosyal Market
• Etüt Merkezi
• Eğitim Birimi
• Taziye Evi

Mahalle aralarında küçük
servis alanları,
Sokak nişlerine denk
gelmektedir.

Sosyal donatı alanları;
ERİŞİLEBİLİR: engelli erişimine müsait şekilde tasarlanmalıdır.

• Belediye
İletişim noktası
• Afet erişim
noktası
• Servisler

Yerleşim

150mt

1000mt

Tek işlevli Donatılar

Küçük Donatılar
•
•
•
•
•
•
•

Kent Odaklarına
yerleştirilmiş, kentsel
servisleri barındıran kamusal
alanlar ve kamu binaları

• Cami
• Kültür Merkezi
• Spor Salonu
• Düğün Sarayı
• Tiyatro/
Sinema
• Poliklinik

Mahalle birimleri, orta
büyüklükte donatıların özel
bir türüdür. Mevcutta hiç
sosyal donatı bulunmayan
alanlarda, farklı servisleri
aynı çatı altında birleştirmeyi
amaçlamaktadır.

• Mahalle birimlerinin
içinde orta
büyüklükteki
donatılarda bulunan
işlevlerin tamamın
bulunur.

Orta Büyüklükte
Donatılar

Mahalle Birimleri

Bakım Evi
Etüt Merkezi
Sağlık Ocağı
Halk Eğitim
Mahalle Evi
Mescid
Taziye Evi

Mahalle Odaklarına
yerleştirilmiş sosyal hizmet
alanları

Büyük Donatılar

Çok işlevli
Donatılar

Yeni Yapılacak Donatılar

ESNEK: Toplumda ihtiyaç ve beklentilerin değişimi ile ilerde farklı
amaçlara yönelik hizmet verebilecek esneklikte planlanmalıdır.

Alanda hali
hazırda mevcut
donatı alanları

Yapıların Kamuya
terkedilen
bölümleri

Donatı alanlarına belli başlı örnekler bu bölümde sunulmaktadır,
öte yandan daha geniş bir analizin yapılması için bu başlık
altında katılım toplantıları yapılması önerilmektedir.

KAMUSAL: Kamusal kullanıma ayrılan alanlarla direkt ilişki içinde,
yapı adalarının ön yüzlerine cephe verir olmalıdır.

Örnek

Mevcut
Donatılar

Mevcut Yapılarda

Sosyal donatı alanları diğer kullanımlardan farklılaşmaktadır. Bu
bakımdan ayrı bir başlık olarak ele alınmıştır.

Açıklama

400mt

150mt

400mt

Kamuya Terk edilen Sosyal Donatılar
Sosyal donatı alanlarının çoğaltılması ve kamu üzerindeki inşaat
maliyetinin azaltılması için yapıların belirli kısımlarının sosyal
donatı alanı olarak kamuya terkedilmesi teşvik edilmektedir.
Bu bakımdan bu bağlamda yapılacak terkleri destekleyecek bir
takım teşvikler aşağıda sunulmaktadır.

YKA Oluşturma Teşviği
Yapı adasında YKA için ayrılmış alana;
max.1 katı geçmeyen ve
YKA’nın max.%80’ini kaplayabilecek yapılar yapılabilir.
Bu durumda yapılan ek Yarı kamusal işlevlere bırakılıp (otopark,
ticaret...vb) terası özel alan olarak kullanılabilir.
Yapı inşaat metrekaresine dahil edilmez,
Teras özel açık alan sınırlarına dahil edilmez.

*

*

%15 Özel A.A.
%15 YKA
%10 Kamuya terk

%15+%7,5 Özel A.A.
%7,5 YKA + Tek katlı ticari
mekan
%10 Kamuya terk

Kamusal Alan Oluşturma Teşviği
Yapı adasında YKA ve KA için ayrılmış alana;
max.4 katı geçmeyen ve
YKA ve KA toplamının max.%80’ini kaplayabilecek yapılar yapılabilir.
Bu durumda ekin %50’si Sosyal Donatı olarak kamuya terk edilerek
Terası da özel Açık alan olarak kullanılabilir.
Yapı inşaat metrekaresine dahil edilmez,
Teras özel açık alan sınırlarına dahil edilmez.

*

%15 +%24 Özel A.A.
%6 YKA
%2 + %24’e oturan 2kat
Kamuya terk
%24’e oturan 2kat Bonus

*

%15 Özel A.A.
%15 YKA
%10 Kamuya terk
*

%15 +%24 Özel A.A.
%6 YKA
%2 + %24’e oturan 2kat
Kamuya terk

%48’e eşit m2 Bonus

Karma Kullanım 1
Karma Kullanım 1 (T1) alanları, kentsel ölçekte ticaret alanlarını
betimlemektedir. Bu alanlarda alt katlarda mağazalar, çarşılar,
kafe lokanta gibi yeme içme mekanları önerilmektedir.
Üst katlarda ofis ve işyeri kullanımlarına olanak sağlanmaktadır.

Bu tip yüksek katlı bazalı kulelerin bulunduğu alanlarda
kullanılmaktadır.
Yerleşimi ana aksların üzerinde ve kentsel odaklarla
sınırlandırılmıştır.

Teknik hacimler çatıda
çözülmelidir.

Kule katları konut olarak
kullanılabileceği gibi
işyeri ya da ofis olarak da
kullanılabilir.

Maksimum ilk dört kat
ticaret için bırakılmıştır.

T1 Alanlarında belirli durumlarda yarı kamusal alanın
genişletilmesi önerilebilir.
Bu akslarda otopark cepleri sadece indirme bindirme için tahsis
edilmişse; dükkan sahiplerinin mutabık kalması koşuluyla
indirme bindirme alanları gerektiğinde sökülebilen strüktürler
kullanılarak oturma mekanına eklenebilir.
Bu durumlarda ilave indirme bindirme alanı tahsis edilmez.
Kaldırımın bütünlüğü bozulamaz, iki oturma alanı birbirinden ayrı
çalışır.

Karma Kullanım 2
İkinci tip karma kullanım alanları (T2) mahalle arasında binaların
alt katları ile sınırlandırılmış, günlük ihtiyaçlara yönelik küçük
ticareti ifade etmektedir.
Bu tip yapılarda ticaret zemin kat ile sınırlı tutulmaktradır.
Yüksek tavanlı zemin katın üstü tamamen konut olarak
planlanmalıdır.
min. 4m.

Mahalle odakları ve ringin odaklara yakın çevresi için önerilen bu
çözümlerde ticarethanelerin tabelaları ve faaliyetleri zemin katın
dışına çıkmamalıdır.

Ticari zemin kat tavan yükseklikleri minimum
4 m. olmalıdır.

opak zon
şeﬀaf veya opak zon

+3.00

kir
k

+2.20

kir
k

şeﬀaf zon
+0.60
şeﬀaf veya opak zon

0.00

şeﬀaf zon ile opak zon
arasında malzeme değişliği
yapılmalı

+2.20 kotunda bir kayıt
atılmalı
isteğe bağlı olarak opak
yapılabilir

Kiralanabilir alan genişliği
planda a>4m olduğu durumlarda bu kota kadar şeffaf
malzeme kullanılabilir.
Kiralanabilir alan genişliği
planda a<4m olduğu durumlarda
bu kota kadar şeffaf malzeme
kullanılabilir.

a<4m

a>4m

Ticari zemin katlarda cam ve vitrin kullanımı sağlanmalı şeffaf
cepheler ve geçişler oluşturulmalıdır.

Konut Kullanımı
Dokunun geri kalanında sadece konut kullanımı önerilmiştir.
Konutların zemin katları yol kotundan yukarı çekilmelidir.
Konut alanlarının cephe verdiği kamusal mekanlarda konut ile
kaldırım çizgisi arasında kalan alan (YKA) kaldırım ile görsel
ilişkiyi kesmemelidir.
2 m.

Kamusal cidarda zemin katın konut olması
durumunda denizlik yüksekliği sıfır kotundan
itibaren 2m. alınabilir.

Kütleler

B- Kütleler
Doku içinde çeşitlenmiş ve farklı kütlelerin ilişkisi ile
oluşmuş bir doku oluşması arzulanmaktadır.

farklı yüksekliklerde kütlelerin bir arada kullanılması ile
sağlanması beklenmektedir.

Taban oturum alanının arttırılması sayesinde tasarımcılara
adaların içinde farklı yüksekliklerde kütlelerle daha zengin
tasarım olanağı sunulmaktadır. (BKZ. DOKULAR)
Temel bir ilke olarak tek bir tipolojinin tekrarlanmasından
oluşan bina / blok önerileri yerine, aynı inşaat alanının

Alçak ve yüksek katlı konutların bir arada bulunması
sosyal olarak da daha zengin bir kent dokusunun
oluşturulmasına olanak sağlayacaktır.

Kütle Tipolojileri
Yüksek Kuleler
15 kattan yüksek, yoğunluk
alanlarında önerilen çok katlı
kütleler.
h

Bloklar
15 kata kadar, kümeli olarak
önerilmiş, merkezi çekirdekli blok
veya blok kümesi
h

Geniş Bloklar
10 kattan alçak, yüksek kütlelerin
tabanını oluşturan, geniş, lineer
çekirdekli bloklar
h

Bazalar
En çok 4 katlı, Karma kullanımı
içeren, geniş, taban kütleleri
h

Kütle Büyüklükleri
Doku içinde geniş blokların, Kent silüetini kesen kütlelerin ve hava
sirkülasyonunu engelleyen cepheleri gelişmesi Arzulanmamaktadır.

19mt’yi geçen kütleler ya kendi içinde geri çekilerek/ öne çıkarak
hareketlenmeli, ya da blok parçalanmalıdır.

Bu sebepten dolayı, temel bir ilke olarak aynı bina kütleli sürekli olarak
19mt’yi geçmemelidir.

16-19 mt arası bloklar ve bazalar bu ilke içinde istisna oluşturur.

Bina kütlesi max. 10m’lik
parçalara bölünerek kütle
içinde yatay bir hareket
sağlanabilir.

10 m
10 m
10 m

> 19 m

Bina kütlesi min.6m ara
verilerek max.16m’lik ayrı
kütlelere bölünebilir.

Bina kütle genişlikleri 19m’yi
geçemez

16 m
6m

16 m
4 kattan alçak bazalar bu
ilkeye dahil değildir. Baza
yapılması durumunda
ilke bazının üstündeki
kütleler için geçerlidir.

Katlarda Geri Çekilme
Binalar üst katlarda sokak hattından geri çekilerek, zemin kotundan
algılan cepheyi azaltmalıdır.
Bu bakımdan, binanın cephe verdiği sokakta, binadan binaya
genişlik kadar yükseklikte, yüksekliğin 1/3’ü kadar geri çekilme
yapılmalıdır.
Yada, Bina Cephesi kademeli olarak 1/4 kadar geri çekilmelidir.

n/3

n
n

n/4

n

Kütlelerin Eğime Oturması
Eğimli Arazilerde, eğimin alt kotundan algılanan kütlenin kent
silüetine zarar vermemesi arzulanmaktadır.

Eğer eğim buna olanak vermiyorsa bina kütlesi eğime paralel olarak
teraslandırılmalıdır.

Dik eğimli arazilerde binanın alt kotundaki yükseklik, üst kotundaki
yükseklikten en çok 5mt fazla olabilir.

Söz konusu koşul her bir teraslanmış kütle için de geçerlidir.

h

h

$ h+5m
h+5m

Karşılıklı Kütlelerin Eğime Oturması
Eğimli Arazilerde belirtilen oturma prensipleri doğrultusunda yolun
karşılıklı iki yanında konumlanan kütlelerden alt kotta kalan kütle
üst kottakinden daha yüksek olmamalıdır.

Kütlelerin Birbiri ile İlişkisi
Yüksek kütlelerin bir arada hava sirkülasyonuna engel olmamaları,
kütlelerin birbirlerinin ışığını kesmemeleri için ve kent silüetinde
hareketli cepheler olurturmak için yüksek blokların aynı aks
üzerinde çakıştırılmaması gerekmektedir.

Komşu adalar içinde birbirine bakan kütleler şaşrtılarak farklı akslara
oturmalıdır.

Kütlelerin Birbiri ve Rüzgar ile İlişkisi
Bina yüzeyinden aşağıya
doğru esen rüzgar, estiği
kenarlarda daha da
hızlanacaktır.
Rüzgarı karşılayan yönde
geniş ve uzun cepheler
genellikle tercih edilmez.

Binalar rüzgar yönünde
çok hızlı bir şekilde yüzey
rüzgarına bağlı basınç
oluşturur.
Yüksek binanın rüzgarına
karşı konumlanan alçak bir
bina rüzgarın aşağıya doğru
akışını artırır ve binanın
rüzgarı karşılayan yönünde
rüzgarın şiddetlenmesine
sebep olur.

Yan yana konumlanmış
iki yüksek bina baca etkisi
oluşturarak rüzgar kanyonu
efekti oluşturur ve rüzgarın
şiddetlenmesine sebep olur.
Binaların yükseklikleri,
boşlukları ve konumlanmaları
rüzgarın şiddetini etkiler.

Bazasından geri çekilmiş
kuleler istenmeyen aşağı
yönde esen rüzgarların
engellenmesine yardımcı
olur.

Yaya erişimi olmayan
baza terasları aşağı yönlü
rüzgarlara karşı önlem olarak
kullanılabilir.
Yeşillendirilmiş baza
terasları rüzgar şiddetinin
düşürülmesine yardımcı olur.

Yaya erişimi olmayan
baza terasları aşağı yönlü
rüzgarlara karşı önlem olarak
kullanılabilir.
Yeşillendirilmiş baza
terasları rüzgar şiddetinin
düşürülmesine yardımcı olur.

Arkadlı baza yapıları rüzgarı
karşılayan cephelerde aşağı
yönlü esen rüzgarın kontrol
edilmesinde kullanılabilir.
Arkadlar yayalar için serin
ya da esintili bir alan seçme
şansı tanır. (sıcak havalarda
esintili yerler tercih edilir)

Otoparkların Bağlanması
İlkesel olarak aynı ada içinde farklı parsellere oturan binalar, ya da
farklı blokların otoparklarının birbirine bağlanabilecek şekilde aynı
alt kota oturmaları beklenmektedir.
Eğimli arazilerde standart bir rampa eğimi ile otoparklar arası geçiş
mümkün olabilmelidir.
Otoparkların bu şekilde bağlanması durumunda, otoparkları ticari
olarak ada dışından gelecek araçlar için de kullanılabilecek şekilde
işletilmesi mümkün olabilir.

Otopark İzleri
Parsel sınırına kadar yapılan otoparklar
ağaç yetişmesine izin vermez.
Yer altı otoparklari parsel sınırında önden min.
3m arkadan ve yanlardan min. 2m bırakılarak
yapılmalıdır.

Bina ve Otopark Girişleri
Binaların konut girişleri arka tarafta bırakılan kamusal
alanlardan olmalıdır. Ana yola bakan ticari cephelerde yalnızca bu
kullanımların girişleri bulunmalıdır. Buradan konut giriş çıkışları
verilmemelidir.

Ayrıca otopark girişleri yapı adasını çevreleyen yollardan en düşük
dereceli olan üzerinden verilmelidir. Bu şekilde araçların birdenbire
yüksek yoğunluklu yola girerek tehlike yaratması engellenmiş olur.
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C- Cepheler
Cephe Odak İlişkisi
Binalar açık alanları tanımlayıcı birer çerçeve gibi planlanmalıdır. Bu cepheler kamusal mekanı şekillendirerek
kentsel yaşamın dinamikleri ile etkileşim halinde olacaklardır.

Cephe Sokak İlişkisi
Belirgin bir baza cephesi, kule ya da kamusal açık alan iyi birer görsel odak oluşturabilir.

Cepheler

Cephe Kamusal Alan İlişkisi
Temel bir ilke olarak, Bina
kütleleri ön cephede kamusal
alanlara cephe vermelidir.
ADALAR bölümünde açıklanan
ilkeler doğrultusunda, bina
YKA ya da KA alanlarına ön
cephede bitiştirilmelidir.
Binaların önünde ADALAR
bölümünde açıklanmış
durumlar dışında, yüksek
duvarlar bulunamaz.
Cephelerin zemin kotları her
durumda sokaktan algılanır
olmalıdır.

Sağır Cepheler
4 katı geçen kütlelerde,
Binaların kente silüet veren
cephelerinde kısmen ya da
tamamen sağır yüzeyler
oluşturulmamalıdır.
Bina ön cephelerinde hiç
bir şekilde sağır yüzeyler
oluşturulamaz.

Cephe Eklentileri
Bina cephelerinde, cepheyi
kısmen ya da tamamen kapatan,
reklam, ilan, pano, afiş, ekran
bulundurulamaz.
Binaların ön cephelerinde
jeneratör, su deposu,
HVAC, tesisat dış üniteleri,
çanak anten gibi eklentiler
bulundurulmamalıdır.
Bu tip tesisat dış üniteleri
arka cephelerde ya da çatıda
çözülmelidir.

Yeşil Cephe Teşviği
Bina cephelerinde yeşil cephe
ve dikey bahçe çözümleri teşvik
edilmektedir.
Binada kalıcı dikey bahçe ya
da cepheyi kaplayan peyzaj
uygulamaları yapışdığı taktirde,
ruhsat süreçlerinin
hızlandırılması ve çevre vergisi
konularında yardımlarda
bulunulur.
Benzer şekilde binalarda akıllı
enerji sistemleri ve çevreci
yaklaşımların uygulanmasında da
çeşitli destekler sağlanacaktır.

Alt katlarda farklılaşma
Zemin kotundan insan algısına giren sokak silüetinin farklılaştırılması ve daha
insan ölçeğine yakın bir kent algısı yaratılması için binaların ilk 4 katları binanın
geri kalan cephesinden farklı ele alınmıştır.
Binaların ilk dört katında 3/2 oranında bir doluluk boşluk yakalanmalı, Boşluklarda
120cm’i geçmeyen açıklıklar, kullanılmalıdır. Doluluklarda masif malzemeler tercih
edilmelidir.
İlk dört katın üstünde cephelerde kullanılacak malzeme ve oranlarla ilgili bir
sınırlama konulmamıştır. Bu katlarda tasarım ilk dört kattaki şekilde devam
edebileceği gibi, Beşinci kattan sonra farklılaşabilir. Bu tasarımcını kararına
bırakılmıştır.
Alanların büyük çoğunluğunda Dört kat, geri çekilme mesafesine denk gelmektedir.

Örnek

Sonuç

SÜREÇ YÖNETİMİ
Kağıthane Planlama Kod Rehberi, İmar Planının Plan Raporu olarak kullanılacaktır.
Planda yer almayan hükümler, Planlama Kod Rehberinde yer almaktadır.
Rehberin kullanımı 3 aşamalı süreç ile gerçekleşecektir.
1.Plan Notu Değişikliği
2.Tasarım Kod Belgesi Hazırlanması
3.Kamusal Alan Devir Muvafakatnamesi

1.ADIM; Plan Notu Değişikliği
Tanımlar
Planlama Kodları; Planlama alanında kamusal, yarı kamusal, özel alanların,
mekânsal işlev alanları ve yapıların bir bütünlük, kimlik ve vizyon dahilinde belirlenmesi
ile tasarlanması sürecinde proje uygulayıcısı kurum ve kişilere yol gösterici nitelikte,
kentsel tasarım, kentsel peyzaj, mimari vb. alanda genel ilkeleri belirleyen yazılı ve çizili
dokümandır.
Bölge; Yoğunluk, ulaşım, doğal ve yapay eşikler, kentsel doku karakteristikleri ile
gelişme eğilimleri dikkate alınarak belirlenen min --- ha dan olmamak üzere tanımlanan
planlama alanları.
Alt Bölge; Her bir bölge içinde yol, kamusal alan, eğim, vb gibi kriterlerle belirlenmiş
en az --- yapı adası ya/yada ---- ha dan az olmamak üzere oluşan imar uygulama
alanları.
Bu değerler uygulama kapsamında zorunlu durumlarda ±%10 oranına kadar
değiştirilebilir.
Kentsel Odaklar; Planlama bölgeleri içinde eğitim, sağlık, park, oyun alanı, ibadet
vb gibi donatı alanlarının kümelendiği alanlar.
Mahalle Odakları; Alt bölgeler içinde park, kreş, ibadet vb gibi donatı alanlarının
kümelendiği alanlar.
Yoğunluk Alanları; Kentsel odakların oluşturulması için bölge içinde yapı
adalarından kamusal alan yaratılması için imar haklarının gönderildiği alanlar.
İmar Hakları Transferi; Bir bölge yada alt bölge içinde parseller yada imar
adaları arasında mevcut imar hakkının tamamı ve/veya bir bölümünün yoğunluk
odaklarına transferi.

Gönderen Bölge; İmar haklarının tamamı ve/veya bir bölümünün gönderildiği alt
bölgeler içindeki imar adaları.
Alan Bölge; İmar haklarının gönderildiği yükseklik artırılmış alanlar.
ÖZEL NOTLAR
MEVCUT PLAN NOTU
A)- KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK İÇİN; PLANDA ÜZERİNDE (R) SİMGESİ
BULUNAN ADA, PARSEL VEYA PARSELLERDE GEÇERLİ OLMAK ŞARTIYLA, ADA
BÜTÜNÜNDE TEVHİD VEYA MİN. 5000 M2 PARSEL BÜYÜKLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK
KOŞULUYLA İNŞAAT HAKKI % 30 ORANINDA ARTIRILIR.
ÖNERİ PLAN NOTU
A) Aşağıdaki koşullarda inşaat hakkı %30 artırılır.
- Planlama Kod Rehberinde belirtilen koşullarda; Kamuya terk edilen alanlar
(KA), Yarı kamusal alanlar (YKA), Özel Açık Alanlar (ÖAA) oluşturulması
durumunda,
- Birbirini takip eden komşu adalarda tek bir aksın çevresinde kamuya alan terk
edilmesi halinde,
- Mahalle Odakları ve meydanlar oluşturulması için adaların birbirine bakan
köşelerinden çekilme yapılması durumunda,
- İmar Hakları Transferini teşvik etmek, alan ve gönderen bölge arasında mülk
sahipleri arasında uzlaşma sağlanması durumunda,
- Birleşmiş yapı adalarında imar yönetmelikleri ile belirtilen otopark sayısına ilave
dışarıdan kullanıcılar için otopark yapılması durumunda,
- Ulaşımı kolaylaştırmak üzere imar adasından içinde yola terk sağlanması
durumunda,
Yoğunluk Bölgelerinde İmar Hakkı Transferi yoluyla transfer sağlanması durumunda
gönderen bölgedeki imar adalarının tamamı kamusal alan olmak kaydı ile gönderen ve
alan bölgedeki imar hakkı % -- artırılabilir.

İmar adaları içinde yapılaşmış yada yarı
kamusal alan içinde kamusal kullanım
için alan ve emsal dışı yapı alanı tahsisi/
devrinde bulunanlar için imar hakkı %
--- artırılabilir.
PLANDA (R) SEMBOLÜ İLE
GÖSTERİLMİŞ OLAN VE BELİRTİLEN
ŞARTLARI SAĞLAMAK KAYDIYLA
%30 ARTIŞ UYGULAMASI YAPILACAK
YERLERDE; %30 ARTIŞTAN SONRA
BULUNAN İNŞAAT HAKKI SABİT
KALMAK ÜZERE, BİNALARIN YENİ
YAPI DÜZENİ ,BİNA EBATLARI,
BİNA İRTİFALARI VE BİNA TABAN
OTURUM BÜYÜKLÜKLERİ İLÇE
BELEDİYESİNCE BELİRLENİR.
BUNA GÖRE; İLÇE BELEDİYESİNCE
BELİRLENECEK BİNA İRTİFALARI;
BİRBİRİNDEN FARKLI İRTİFALARDA
OLABİLECEĞİ GİBİ, EN FAZLA
BİNA YÜKSEKLİĞİ HMAX=45.50M
OLABİLİR. BU DURUMDA MAKS.
TAKS: 0,60’I AŞAMAZ, OTOPARK
İHTİYACININ PARSEL BÜNYESİNDE
KARŞILANMASI ZORUNLUDUR.
Yoğunluk bölgelerinde yükseklik HMAX=
-- m yi geçemez.

2.ADIM; Tasarım Kod Belgesi Hazırlanması
Mimari projelerinin hazırlanması için imar durum belgesinin yanısıra başvuru yapılan
yapı adası ve/veya yapı parseli ile yakın çevresindeki yapı ve kamusal alan kodlarını
belirleyen tasarım kod belgesi birlikte geçerli olmalıdır.
Bu belgeler planlama kod rehberi temel ilkeleri çerçevesinde aşağıdaki konularını da
dikkate alınarak hazırlanacaktır.
Düzen; Yeni ada kompozisyonunda, yapı adaları ve yapı tipolojileri
arasında uyum ve çeşitlilik sağlanmalı, dolu-boş dengesi kurulmalıdır.
Karakter; Yeni yapı tipolojileri tasarlanırken, mahalle karakteri,
tipolojilerin çeşitliliği ve sürekliliği, sokak-yapı ilişkisi ve insan algısı konularına
dikkat edilmelidir.
Uygulanabilirlik; Yapı adası düzenini dönüştürmeye yönelik
uygulanabilir çözümler üretilmelidir. İmar bonusları (ilave imar hakları) yeni
tasarım kurgusu içinde başka yapı adalarına transfer edilebilir.
Fonksiyon; Mahallenin ihtiyaç ve beklentilerine en uygun kamusal ve
ticari kullanımlardan oluşmalıdır.
Erişebilirlik; Yürüme mesafesinde ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
Bütünleşme; Mahallelinin buluşma odakları, mahalle kimliğinin
güçlendirildiği sosyal mekanlar olarak tasarlanmalıdır.
Süreklilik; Kullanımlar arası süreklilik ve dolaşım kolaylığı sağlanmalı,
mahalleden can damarına erişilebilirlik yüksek olmalıdır.
Birleştiricilik; Mahallenin yakın çevresiyle işlevsel ve mekânsal
bütünleşmesini sağlamalıdır.
Çeşitlilik; Açık alanlar, toplanma alanları, parklar, sosyal ve kültürel
mekânlar gibi toplumun bütün kesimlerine yönelik farklı kamusal kullanım
alanları çeşitliliği sağlanmalıdır.

3.ADIM; Muvafakat
Alınması
Rehberde vaziyet planında tasarlanan
kamusal ve yarı kamusal alanların
kamuya devri ve/veya kullanım hakkı ile
mülk sahibi ile ilçe belediyesi arasında bir
sözleşme imzalanmalıdır.
Mülk Sahibi idarenin sunduğu
muvafakatnameyi, proje onay aşamasında
ilgili belediyeye verir.

4.ADIM; Estetik Kurul
Kağıthane Belediyesi Estetik Kurulu
planlama kod rehberini dikkate alarak
görüşlerini belirtecektir.

