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Önsöz
17 Ağustos 2013 tarihinde kurulan ‘Kentsel Vizyon Platformu’, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği programlara, Kentsel 
Bulmaca ile bir yenisini daha ekledi. Vizyon, Tasarım ve Sosyal Etki temaları çerçevesinde geliştirdiğimiz 81Kent81Vizyon, 
39Kent1İstanbul, On Proje Onlarca Etki, Yeşil Yol ve Kentsel Bulmaca programları özellikle genç tasarımcılar ile kent 
yöneticilerini bir araya getiren ortamlar yarattı.

Şehir Plancısı, Mimar, Ürün Tasarımcısı, Sosyolog, Antropolog vb. farklı disiplinler arası etkileşim ile geliştirdiğimiz tüm 
programların temel amacı; yeni kent modelleri ve yaklaşımları geliştirmek, dönüşümün yalnızca mekânsal değil sosyal ve 
ekonomik boyutunun da önemini vurgulamak olmuştur.

2017 yılını ‘Kamusal Alan Yılı’ ilan ettik. Böylelikle vizyon, tasarım, sosyal etki temalarına bir yenisini daha ekledik. Yeşil Yol 
ve Kentsel Bulmaca programlarımız kent ve mahalle ölçeğinde başta açık alan olmak üzere kamusal alanlarımızı artırmak 
için planlama yaklaşımı ve ekonomik model yöntemlerinin geliştirilmesini de amaçlıyor.

Yeşil Yol projesi, olası İstanbul depreminde gereksinim duyacağımız minimum 2.00 ha açık alanın bir bütünlük ve herkes için 
erişilebilirlik kriterleri ile yaratılması arayışıdır.

Kentsel Bulmaca ise mahallelerimizde minimum olan kamusal alanların ufak dokunuşlarla eşitlik ve süreklilik temel ilkeleri 
ile artırılması için yeni yöntemleri belirlemeyi amaçlar.
 
Her iki programın temel amacı, kentsel dönüşüm projelerinde kamu yararı kavramının yeniden ele alınması, yeni planlama 
kodları ve tasarım ilkeleri geliştirilmesi, herkes için ekonomik ulaşılabilirliğinin sağlandığı seçeneklerin ortaya çıkarılmasıdır.

Kentsel Bulmaca programına çok yoğun bir şekilde başta İstanbul olmak üzere Anadolu üniversitelerimizin planlama ve 
tasarım bölümlerinden öğrencilerin katılması, farklı öneriler geliştirmeleri ve programı sahiplenmeleri artık, planlama 
yaklaşımlarımızı yeniden ele almamızın zamanının geldiğinin en önemli göstergesi.

-Zaman; kamusal alanların artırılması zamanı,
-Zaman; planlama ve tasarım yaklaşımlarımızı değiştirme zamanı,
-Zaman; eylem zamanı,
-Zaman; işbirliği ve güçbirliği zamanı,

Vizyon Atölyesi’ndeki tüm programları; katılımcı 
ortamlarda geliştirmemiz, katılımcıları farklı disiplinler ve 
farklı aktörlerle buluşturmamız, tüm program çıktılarını 
yayın haline getirmemiz ve bunları kamu yöneticileri ve 
kamuoyu ile paylaşmamız, Vizyon Atölyesi’ni önemli bir 
buluşma, tartışma, üretim ve paylaşma mekanı haline 
getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile Anadolu’daki Belediye yöneticilerinin Vizyon 
Atölyesi’ni ziyaret etmeleri, programlarımıza katılmaları ve 
ortak program geliştirme talepleri dikkate alındığında, NEF 
ve Kentsel Strateji işbirliği ile 2013 yılında başlattığımız 
bu birlikteliğin önemi ve gerekliliği ortadadır.

Kamusal alan yaratılması için geliştirdiğimiz Yeşil Yol 
projesinin ardından Kentsel Bulmaca programımızın 
öğrenciler, belediyelerimiz ve planlama yaklaşımımız için 
yeni fırsatlar ve yenilikler ortaya çıkaracağı umuduyla bu 
yayını sizlerle paylaşıyoruz.

Saygılarımızla

Erden TİMUR  A.Faruk GÖKSU
Kentsel Vizyon Platformu Kurucu Ortakları
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Preface
‘Urban Vision Platform’, which is established on August 17, 2013, has been organizing various workshop programs since 
its foundation, as Urban Puzzle recently added to its programs. 81City81Visions, 39City1Istanbul, Ten Projects Tens of 
Impacts, Green Road and Urban Puzzle programs that we have developed under the themes of Vision, Design and Social 
Impact have created an environment that bring young designers and decision makers together.

The primary aim of all the programs we have developed by interdisciplinary interactions (such as Urban Planner, Architect, 
Product Designer, Sociologist, Anthropologist, etc.) has been to develop new urban models and approaches, emphasizing the 
importance of urban regeneration’s social and economic dimensions, as well as spatial dimension.

We declared 2017 as the year of ‘Public Space’. Thus, we have added a new theme to vision, design and social impact. Our 
Green Road and Urban Puzzle programs aim to improve both planning approach and economic model scenarios to increase 
our public space, especially the open space in city and neighborhood scale.

Green Road Project reveals the search for creating a minimum of 2.00 hectares of open space required in case of Istanbul’s 
possible earthquake with an integrity and accessibility criteria for all citizens.

Urban Puzzle Program aims to develop new methods to increase the amount of public spaces, which are currently very 
limited, in our neighborhoods with vital touches of equality and continuity.

The main objective of two programs are reconsidering the concept of public benefit in urban regeneration projects, to 
develop new planning codes and design principles, to reveal economic affordability for all.

Active and intense participation of University students from planning and design departments, both from İstanbul and 
other Anatolian cities to Urban Puzzle program indicates that it is time for us to reconsider our planning approach. 

Now, it is;
- Time; to increase public spaces,
- Time; to change planning and design approaches,
- Time; to action,
- Time; to cooperate and collaborate. 

All programs that we have developed in the Vision Atelier;  
has resolved our studio as an important gathering, 
discussion, production and sharing place because of the 
participatory environment that we have created for 
participants to meet with different disciplines and various 
actors. Furthermore our approach of broadcasting all 
program outputs and sharing the vision workshop with 
the public administrators and the public has also made an 
important contribution as a sharing space.

Considering visits of Ministry of Environment and 
Urbanism, Metropolitan Municipality of Istanbul and 
municipal administrators from Anatolian cities to the 
Vision Atelier, their participation to our programs and their 
requests to develop joint programs, we might indicate the 
importance and necessity of the partnership between NEF 
and Urban Strategy, since 2013.

Following the Green Road project that is developed to 
increase public spaces, we are sharing Urban Puzzle 
Program. We share this publication with an intention that 
our Urban Puzzle program will reveal new opportunities 
and innovations for students, municipalities and our 
planning approach.

With our respect

Erden TİMUR  A.Faruk GÖKSU
Founders of the Urban Vision Platform
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Giriş
Günümüzde kentsel dönüşüm projelerinde yoğun yapılaşma ve kamusal alanların yetersizliği ikilemi büyük sorunlar ortaya 
koymakta. Kamusal alan yaratmak amacıyla, Yeşil Yol Projesi ardından başlattığımız Kentsel Bulmaca Programı ile yeni bir 
tartışma ortamı yaratıldı.

Yoğunluk kapasitesi yüksek olan mahallelerimizde yapı ve yaşam kalitesi eksikliği riskini minimize etmek için kamusal 
alanlara gereksinimiz öncelikli ve zorunlu. Bu önceliği ve zorunluluğu yerine getirecek program ve projeler kent ve mahalle 
ölçeğinde hızla geliştirilmeli.

Yeşil Yol ve Kentsel Bulmaca programları bu öncelik ve zorunluluğu yerine getirmek üzere Vizyon Atölyesi’nde geliştirdiğimiz 
programlar. 2016 yılında kamuoyu ile paylaştığımız Yeşil Yol Projesi’nin ardında şimdi de Kentsel Bulmaca programımızın 
sonuçlarını bu yayın ile paylaşıyoruz.

Kentsel Bulmaca Programı, başta Üniversitelerimizin planlama ve tasarım öğrencileri olmak üzere, belediyelerimizdeki 
yöneticiler ve uzmanlar ile ulusal ve uluslararası planlama ve tasarım ofislerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Üç ay olarak planladığımız programa olan yoğun ilgi, program süresi uzatıldı, Vizyon Atölyesi’ne katılamayanlar için ise 
Kentsel Bulmaca gezici hale getirildi. İlkini Ankara’da gerçekleştirdiğimiz gezici Kentsel Bulmaca, yakın bir zamanda 
Anadolu’da yaygınlaşacaktır.

Kentsel Bulmaca Programı için İstanbul’da;

- Sultangazi
- Küçükçekmece
- Kartal
- Bahçelievler ilçelerinden 1kmX1km lik alanı kapsayan yerleşmeler seçildi. 

Yani, 500 m yarıçaplı yürüme mesafesi içinde ortalama 500-600 kişi/ha yoğunluktaki mahallelerde başta çok yetersiz 
açık alan olmak üzere kamusal alanların analizi yapıldı. Ardından, ‘planlama standartları’ yerine ‘ulaşılabilir standartlar’ 
sağlanarak, bunlara nasıl ulaşılabileceğinin kriterleri belirlendi.

Program sürecinde çalıştaylarda yapılan tüm çalışmalar bir yayın haline getirildi. Çalışmalar; anlama, planlama ve tasarlama 
olmak üzere 3 bölüm halinde değerlendirildi.

Anlama bölümümde; çalışma alanı sayılar ve yerleşme dokuları ile analiz edildi.

Planlama bölümünde ise kamusal alanları dağılımı için 
aşağıdaki temel ilkeler belirlendi.

- Eşitlik
- Ulaşılabilirlik
- Büyüklük
- Etkileşim
- Hiyerarşi
- Bağlantı
- Tema
- Mevcut 
- Devamlılık

Katılımcılar tarafından temel ilkeler çerçevesinde kamusal 
alan planı ve yıkılan yapıların transfer planı ortaya çıkarıldı.

Tasarım bölümünde, yaratılan kamusal alanların tasarım 
ilkeleri çıkarılarak örnek tasarımlar yapıldı. 

Kentsel Bulmaca Programına katılan 150’den fazla 
kişinin %70’i çeşitli üniversitelerin planlama ve tasarım 
öğrencileri, % 10’u genç tasarım ofisleri, % 20’si ise 
belediyede çalışan yönetici ve uzmanlardan oluşmaktadır.

Kentsel Bulmaca programından elde edilen deneyim, 
mahalle ölçeğinde kentsel dönüşüm projeleri için tasarım 
ilkelerinin ortaya çıkarılması ve ekonomik modellerin 
geliştirilmesi için önemli olacaktır.

Saygılarımızla

Sıla AKALP Gökçe AKSOYLAR
Platform Koordinatörleri
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Introduction
Today, urban regeneration projects reveal problems of intensive construction and inadequacy of public spaces. The 
Urban Puzzle Program which is launched, right after the Green Road Project, initiated with intend to create public space 
constituted a new discussion environment. 

In our neighborhoods where the density capacity is already high, the need for public spaces is primary and compulsory 
to minimize the risk of building and living quality. Programs and projects that fulfill this priority and obligation must be 
developed rapidly on both urban and neighborhood scale.

Green Road and Urban Puzzle workshops are programs we have developed at Vision Atelier to fulfill this priority and 
obligation. After sharing the outcomes of Green Road Project in 2016 with public, we are sharing the results of Urban 
Puzzle program with this publication. 

Participants of the Urban Puzzle Program were, especially planning and design students of universities, managers and 
experts from municipalities, national and international planning and design offices.

Initially the program was scheduled to end in 3 months, but due to the intensive interest to the program, time has been 
extended. In addition, the Urban Puzzle was made mobile for those who could not participate the workshop in the Vision 
Atelier. The mobile urban puzzle program has been first realized in Ankara and it will spread to Anatolia soon.

The chosen neighborhoods in Istanbul for the Urban Puzzle Program are;
- Sultangazi
- Kucukcekmece
- Kartal
- Bahcelievler. 1kmX1km frame from these districts have been selected.

In other words, the areas with a high density of 500-600 people/ha in the walking distance of 500 m radius have been 
chosen. Neighborhoods has been analyzed in terms of public space. Then, ‘accessible standards’ were established instead 
of ‘planning standards’ and the criteria for reaching these standards were determined.

All the work carried on during the program has been published. Works; have been evaluated in 3 sections as understanding, 
planning and designing.

In the understanding section; the selected project sites habitation textures and numerical potentials have been analyzed. 
In the planning section, the following basic principles for public spaces distribution has been designated.

- Equality
- Accessibility
- Size
- Interaction
- Hierarchy
- Connection
- Theme
- Exist
- Continuity

Within the framework of the basic principles, the 
participants came up with a plan of public space and a 
transfer plan for demolished buildings.

In the designing section, design principles of the public 
spaces were created and sample designs were finalized.

Around 150 people participated in the Urban Puzzle 
Program. 70% of the participants’ are students from 
various universities planning and design departments, 
10% of the participants’ are young design offices and 20% 
are managers and specialists working in the municipality.

The experience gained from the Urban Puzzle program will 
be very important to emergence new design principles 
and new economic models for urban regeneration projects 
starting from the neighborhood scale. 

With our respect

Sıla AKALP  Gökçe AKSOYLAR

Platform Coordinators



viii

Kartal
Anla / Understand
Planla / Plan
Tasarla / Design

içi
nd

ek
ile

r
co

nt
en

ts

Sultangazi
Anla / Understand
Planla / Plan
Tasarla / Design

Kentsel Bulmaca 
Urban Puzzle

Stratejik İlkeler / Strategic Indicators

Müdahale / Intervention

24
26
36
40

2

8
10

01
00

48
50
60
6602



1

Küçükçekmece
Anla / Understand
Planla / Plan
Tasarla / Design

Bahçelievler
Anla / Understand
Planla / Plan
Tasarla / Design

Eskizler/Sketches

Katılımcılar/ 
Participants

04
03

132

146

72
74
86
92

104
106
118
124



2



3

KENTSEL BULMACA 
/ 

URBAN PUZZLE



4



5



6

AMAÇ; Mahallerimizde çok eksik olan park, açık alan, eğitim, sağlık ve ibadet gibi sosyal 
donatıları hedeflenen miktarda artırmak.
 
BEKLENTİ; 1km x1km lik yani 100 ha lık çerçeve içinde kamusal alan yaratma kapasitesinin test 
edilerek ‘kamusal alan planı’ ve  ‘yapıların transfer’ planı hazırlamak.
  
HEDEF KİTLE; Üniversiteler, belediyeler, planlama ve tasarım ofisleri.

YÖNTEM; Katılımcılar, maket üzerinde 30 dakika fikir tartışması yaparak kamusal alan yaratma 
senaryoları geliştirdiler ve örnek dört mahalle için kamusal alan dağılım şemaları ürettiler.
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GOAL; To increase the lacking public utilities in our neighbourhoods such as park, open space,
education, health and religion facilities with a targeted amount.

EXPECTATION; To prepare a ‘public space plan’ and ‘redistribution plan of buildings’ by testing 
the capacity of a public space creation within a 1km x 1km frame = 100 ha frame.

TARGET GROUP; Universities, municipalities, planning and design offices.

METHOD; Participants developed public space creation scenarios by discussing ideas on the 
model within 30 minutes, and generated public area distribution schemes for four sample 
neighborhoods.
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#eşitlik

#ulaşılabilirlik

#büyüklük

#etkileşim

#hiyerarşi

#bağlantı

#tema

#mevcut

Kentsel Bulmaca deneylerinin yapılmasına
kılavuz oluşturacak olan yaklaşımlardır.
These are the approaches to be an outline

...

#equality

#accessibility

#size

#interaction

#hierarchy

#connection

#theme

#exist

#devamlılık
#continuity

for the experiments of Urban Puzzle

Alanda yaşayan nüfusun kamusal alanlardan eşit
bir şekilde yararlanmasını sağlayan yaklaşımdır.
This is the approach that provides people to 
benefit from the public areas as an equal way.

Kamusal alanların bölgenin birçok noktasına olan
uzaklıklarının oldukça benzer olması ilkesidir.
This is the principle for the distances of public 
areas from any place approximately similar. 

Küçük, Orta ve Büyük olarak Tasarım Bölümü’nde
ayrıntıları verilen yeşil alan boyutlarının ilkesidir.
This is the principle for the sizes of green areas
as it explained in Chapter : Design as : S, M and L.

Alanın çeyrek dilimlerde ihtiyacı olan kamusal
donatının öncelikli olarak sağlanması ilkesidir.
This is the principle that provides the priorities 
for the place need by people in quarter ones.

Mevcut ve tasarlanan kamusal alan tipleri arası
koordinasyonu gözeten ve geçişler yaratan ilkedir.
This is the principle for the coordination between
existed and designed public area typologies.

Kamusal alanların ayırt edilebilirliği bakımından
farklı temalar içermesini sağlayan ilkedir.
This is the principle for different themes of 
public areas to be noticed easier by the users. 

Tasarlanacak olan yeni kamusal alanların birbiri ile
sürekli olmasını belirleyen ilkedir.

Tasarlanacak olan yeni kamusal alanların yerinin
mevcut kamusalları da gözeterek belirleyen ilkedir.
This is the principle for the new public areas in 

This is the principle for the new public areas ha e 
continious relations.

according to think the location existed public areas. 

Tasarlanan yeni kamusal alan kullanıcılarının 
birbiri ile iletişim içinde olması ilkesidir.
This is the principle of communicating  
public area users with each other.
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#eşitlik

#ulaşılabilirlik

#büyüklük

#etkileşim

#hiyerarşi

#bağlantı

#tema *
#mevcut

Kentsel Bulmaca deneylerinin yapılmasına
kılavuz oluşturacak olan yaklaşımlardır.
These are the approaches to be an outline

...

#equality

#accessibility

#size

#interaction

#hierarchy

#connection

#theme

#exist

#devamlılık
#continuity

for the experiments of Urban Puzzle

Alanda yaşayan nüfusun kamusal alanlardan eşit
bir şekilde yararlanmasını sağlayan yaklaşımdır.
This is the approach that provides people to 
benefit from the public areas as an equal way

Kamusal alanların bölgenin birçok noktasına olan
uzaklıklarının oldukça benzer olması ilkesidir.
This is the principle for the distances of public 
areas from any place approximately similar

Küçük, Orta ve Büyük olarak Tasarım Bölümü’nde
ayrıntıları verilen yeşil alan boyutlarının ilkesidir.
This is the principle for the sizes of green areas
as it explained in Chapter : Design as : S, M and L.

Alanın çeyrek dilimlerde ihtiyacı olan kamusal
donatının öncelikli olarak sağlanması ilkesidir.
This is the principle that provides the priorities 
for the place need by people in quarter-zones.

Mevcut ve tasarlanan kamusal alan tipleri arası
koordinasyonu gözeten ve geçişler yaratan ilkedir.
This is the principle for the coordination between
existed and designed public area typologies.

Kamusal alanların ayırt edilebilirliği bakımından
farklı temalar içermesini sağlayan ilkedir.
This is the principle for different themes of 
public areas to be noticed easier by the users. 

Tasarlanacak olan yeni kamusal alanların birbiri ile
sürekli olmasını belirleyen ilkedir.
 

Tasarlanacak olan yeni kamusal alanların yerinin
mevcut kamusalları da gözeterek belirleyen ilkedir.
This is the principle for the new public areas in 

This is the principle for the new public areas have 
continious relations.

according to think the location existed public areas. 

Tasarlanan yeni kamusal alan kullanıcılarının 
birbiri ile iletişim içinde olması ilkesidir.
This is the principle of communicating  
public area users with each other
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a

b

c

KÜÇÜK / SMALL

KÜÇÜK / SMALL T MEDIUM BÜYÜK / LARGE

Normal şartlarda kesişen yapı 
adalarının birbirleri ve yol ile 
ilişkisi
Connection of intersected 
building blocks between each 
other and the street

Yapı adalarında köşe binaların 
sökülerek alanın yeşile dönüşümü
Convertion of the areas from gray 
to green by demolishing the 
corner buildings

Sökülen binaların kat sayıları 
kadarının çevre yapılara 
eklenerek tipolojinin korunması 
Conservation of the typology by 
adding the demolished number 
of floors to the surrounded 
buildings
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a

b

c

a

Boşluk bulunduran yapı 
adasının görünümü 
The view of building block that 
contains gap within itself

Boşluğun tercihe göre binalar çekil-
erek büyütülmesi ve yeşile dönüşmesi
Convertion of gap into green by 
according to pulling one more
building out

Tek sıra tipi yapı adasının alansal 
olarak görünümü 
Zonal view of one-line type 
building block 

Tek sıra yapı adasının yoldan 
tasarruf etme amaçlı olarak 
tamamen kaldırılması
Remo al of one-line type building 
block for street saving

Sökülen binaların kat sayıları kadarının 
çevre yapılara eklenerek tipolojinin 
korunması
Conservation of the typology by adding 
the demolished number of floors to the 
surrounded buildings

Sökülen binaların kat sayıları 
kadarının çevre yapılara eklenerek 
tipolojinin korunması
Conser ation of the typology by 
adding the demolished number of 
floors to the surrounded buildings
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a a

b

c

Boşluk bulunduran yapı 
adasının görünümü 
The view of building block that 
contains gap within itself

Boşluğun tercihe göre binalar çekil
erek büyütülmesi ve yeşile dönüşmesi
Convertion of gap into green by 
according to pulling one more
building out

Tek sıra tipi yapı adasının alansal 
olarak görünümü 
Zonal view of one-line type 
building block 

Tek sıra yapı adasının yoldan 
tasarruf etme amaçlı olarak 
tamamen kaldırılması
Removal of one-line type building 
block for street saving

Sökülen binaların kat sayıları kadarının 
çevre yapılara eklenerek tipolojinin 
korunması
Conser ation of the typology by adding 
the demolished number of floors to the 
surrounded buildings

Sökülen binaların kat sayıları 
kadarının çevre yapılara eklenerek 
tipolojinin korunması
Conservation of the typology by 
adding the demolished number of 
floors to the surrounded buildings
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T MEDIUM

a

b

c

Çift sıra bina tipi yapı adalarının 
paralel bulunan tipteki ilişki 
görünümü 
Relation of double-line type 
building block that has parallel 
position to each other

Çift sıra bina tipi yapı adasının 
tamamen kaldırılması ve alanın 
orta boyutta yeşile dönüşümü 
Convertion of the area as a 
medium size green by removing 
double-line type building block

Sökülen binaların kat sayıları 
kadarının çevre yapılara eklenerek 
tipolojinin korunması
Conservation of the typology by 
adding the demolished number of 
floors to the surrounded buildings
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a

b

c

a

Çift sıra bina tipi yapı adalarının 
dik yönde parçalı olarak 
kaldırılıp orta boyutta yeşile 
dönüşümü
Convert of the area into medium 
size green by removing double 
type building block with an 
perpandicular approach. 

Çift sıra bina tipi yapı 
adalarının paralel uzanan 
tipteki ilişki görünümü 
Relation of double-line type 
building block that has parallel 
position to  each other

Çift sıra bina tipi yapı adalarının 
paralel uzanan tipteki ilişki 
görünümü 
Relation of double-line type 
building block that has parallel 
position according to each other

Çift sıra bina tipi yapı 
adalarının dik yönde parçalı 
olarak kaldırılıp orta boyutta 
yeşile dönüşümü
Convertion of the area into  a 
medium size green area by 
removing double type building 
block by a diagonal way

Sökülen binaların kat sayıları 
kadarının çevre yapılara 
eklenerek tipolojinin korunması
Conservation of the typology by 
adding the demolished number 
of floors to the surrounded 
buildings

Sökülen binaların kat sayıları 
kadarının çevre yapılara 
eklenerek tipolojinin korunması
Conser ation of the typology by 
adding the demolished number 
of floors to the surrounded 
buildings
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a a

b

c

Çift sıra bina tipi yapı adalarının 
dik yönde parçalı olarak 
kaldırılıp orta boyutta yeşile 
dönüşümü
Convert of the area into medium 
size green by removing double 
type building block with an 
perpandicular approach.

Çift sıra bina tipi yapı 
adalarının paralel uzanan 
tipteki ilişki görünümü 
Relation of double-line type 
building block that has parallel 
position to  each other

Çift sıra bina tipi yapı adalarının 
paralel uzanan tipteki ilişki 
görünümü 
Relation of double-line type 
building block that has parallel 
position according to each other

Çift sıra bina tipi yapı 
adalarının dik yönde parçalı 
olarak kaldırılıp orta boyutta 
yeşile dönüşümü
Convertion of the area into  a 
medium size green area by 
removing double type building 
block by a diagonal way. 

Sökülen binaların kat sayıları 
kadarının çevre yapılara 
eklenerek tipolojinin korunması
Conser ation of the typology by 
adding the demolished number 
of floors to the surrounded 
buildings

Sökülen binaların kat sayıları 
kadarının çevre yapılara 
eklenerek tipolojinin korunması
Conservation of the typology by 
adding the demolished number 
of floors to the surrounded 
buildings
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BÜYÜK

a

b

c

Birçok yapı adası tipinin bulun-
duğu alanın görünümü 
View of the area that has various  
building blocks.

Diyagramlarda gösterilen yeşil 
alan tiplerini birlikte kullanarak 
büyük bir park alanı oluşturmak 
Creating a big size park by using 
the types of green which are 
shown in the aerial diagrams in 
“Design Chapter”.

Sökülen binaların kat sayıları 
kadarının çevre yapılara 
eklenerek tipolojinin korunması
Conservation of the typology by 
adding the demolished number 
of floors to the surrounded 
buildings
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BÜYÜK/LARGE

a

b

c

Birçok yapı adası tipinin
bulunduğu alanın görünümü.
View of the area that has
many kind of building islands.

Sökülen binaların kat sayı-
ları kadarının çevre yapılara
eklenerek tipolojinin korunması.
Conservation of the tipology
by adding the number of floors
to the surrounded buildings.

Creating big size public green 
areas by removing of buildings.
 in the facing parts of the 
reciprocal buildings islands.

Karşılıklı yapı adalarının birbirine 
bakan kısımlarındaki binaların 
kaldırılması ve kamusal yeşil alana
dönüştürülmesi.
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a

b

c

Normal şartlarda 

Current condition buldings
order.

yapı adası içindeki düzen.

KÜÇÜK / SMALL
Yapı adaları içinde
binaların sökülerek
alanın yeşile dönüşmesi.
Creating new green areas 
by demolishing buildings 
in urban blocks.

Sökülen binaların kat sayıları
 kadarının çevre yapılara
eklenerek tipolojinin korunması.
Conservation of the tipology
by adding the number of floors
to the surrounded buildings.

KÜÇÜK / SMALL T MEDIUM BÜYÜK / LARGE

Yeşil sınırı
(Border of green)
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a

b

c

a
Boşluk bulunduran yapı 
adasının görünümü.
The view of building block
that contains gap on itself.

Boşluğun tercihe göre
bina çekerek büyütülmesi
ve yeşile dönüşmesi.
Convertion of gap into green
by making it bigger in according
to pull one more building.

Sökülen binaların kat sayıları 
kadarının çevre yapılara
eklenerek tipolojinin korunması.
Conservation of the tipology
by adding the number of floors
to the surrounded buildings.

Yapı adasının alansal
olarak görünümü.
Zonal view of building block.

Yapı adasının bir kısmının kaldırılması.
Canceling one part of building block. 

Sökülen binaların kat sayıları 
kadarının çevre yapılara
eklenerek tipolojinin korunması.
Conser ation of the tipology
y adding the number of floors

to the surrounded buildings.
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a a

b

c

Boşluk bulunduran yapı 
adasının görünümü.
The view of building block
that contains gap on itself.

Boşluğun tercihe göre
bina çekerek büyütülmesi
ve yeşile dönüşmesi.
Convertion of gap into green
y making it bigger in according

to pull one more building.

Sökülen binaların kat sayıları 
kadarının çevre yapılara
eklenerek tipolojinin korunması.
Conser ation of the tipology
y adding the number of floors

to the surrounded buildings.

Yapı adasının alansal
olarak görünümü.
Zonal view of building block.

Yapı adasının bir kısmının kaldırılması.
Canceling one part of building block. 

Sökülen binaların kat sayıları 
kadarının çevre yapılara
eklenerek tipolojinin korunması.
Conservation of the tipology
by adding the number of floors
to the surrounded buildings.
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T MEDIUM

a

b

c

Mevcut olan az boşluklu 
4’lü adanın görünümü ve 

Perspective of four-less void
building block  and its  

Paralel adalardan çapraz olarak

Green area that created by 

Sökülen binaların kat sayı-
ları kadarının çevre yapılara
eklenerek tipolojinin korunması
Conservation of the tipology
by adding the number of floors
to the surrounded buildings

diagonal potansiyelinin gösterimi.

diagonal potential.

binaların kaldırılmasıyla oluşturulan
yeşil alana oluşumu.

removing buildings dioganally 
from paralel blocks.
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a

b

c

Çift sıra bina tipi yapı 
adalarının paralel uzanan
tipteki ilişki görünümü.
Relation of double-line type
building block that has
parallel position to  other

Sökülen binaların kat sayı-
ları kadarının çevre yapılara
eklenerek tipolojinin korunması
Conservation of the tipology
by adding the number of floors
to the surrounded buildings Sökülen binaların kat sayı-

Yapı adalarındaki orta 
büyüklükteki
alanların yeşile dönüşümü.
Transformation of the medium 
area in building block into green
area.

Yapı adasında bulunan mevcut
binaların kaldırılıp yeşile 
dönüşümü .
Transformation of  areas that
existed building block by 
removing into green .

ları kadarının çevre yapılara
eklenerek tipolojinin korunması.
Conser ation of the tipology
y adding the number of floors

to the surrounded buildings

Çift sıra bina tipi yapı adalarının
çapraz yönünde parçalı olarak kaldırılıp
orta boyutta yeşile dönüşümü
Convertion of the area as a medium
size green by pulling double type
building block out diagonal way.

a
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a
Çift sıra bina tipi yapı 
adalarının paralel uzanan
tipteki ilişki görünümü.
Relation of double-line type
building block that has
parallel position to  other

Sökülen binaların kat sayı-
ları kadarının çevre yapılara
eklenerek tipolojinin korunması
Conser ation of the tipology
y adding the number of floors

to the surrounded buildings

c
Sökülen binaların kat sayı-

Yapı adalarındaki orta 
büyüklükteki
alanların yeşile dönüşümü.
Transformation of the medium 
area in building block into green
area.

Yapı adasında bulunan mevcut
binaların kaldırılıp yeşile 
dönüşümü .
Transformation of  areas that
existed building block by 
removing into green .

ları kadarının çevre yapılara
eklenerek tipolojinin korunması.
Conservation of the tipology
by adding the number of floors
to the surrounded buildings

Çift sıra bina tipi yapı adalarının
çapraz yönünde parçalı olarak kaldırılıp
orta boyutta yeşile dönüşümü
Convertion of the area as a medium
size green by pulling double type
building block out diagonal way

b

a

.

a
Çift sıra bina tipi yapı 
adalarının paralel uzanan
tipteki ilişki görünümü.
Relation of double-line type
building block that has
parallel position to  other

Sökülen binaların kat sayı-
ları kadarının çevre yapılara
eklenerek tipolojinin korunması
Conser ation of the tipology
y adding the number of floors

to the surrounded buildings Sökülen binaların kat sayı-

Yapı adalarındaki orta 
büyüklükteki
alanların yeşile dönüşümü.
Transformation of the medium 
area in building block into green
area.

Yapı adasında bulunan mevcut
binaların kaldırılıp yeşile 
dönüşümü .
Transformation of  areas that
existed building block by 
removing into green .

ları kadarının çevre yapılara
eklenerek tipolojinin korunması.
Conser ation of the tipology
y adding the number of floors

to the surrounded buildings

Çift sıra bina tipi yapı adalarının
çapraz yönünde parçalı olarak kaldırılıp
orta boyutta yeşile dönüşümü
Convertion of the area as a medium
size green by pulling double type
building block out diagonal way

a
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SULTANGAZİ
25



26

Kağıthane

Alibeyköy

Gaziosmanpaşa

Bayrampaşa
Güngören

Bağcılar

Küçükçekmece

Başakşehir
Esenler

Sultangazi

Sultangazi

1 km

1 
km

1 ha

Doluluk/Fill

Boşluk/EmptinessAN
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1 km

1 
km

n

n

#yer
#location

#alan
#area

#nüfus
#people

#n(bina)
#n(buildings)

#n(birim)
#n(units)

Sultangazi

100 ha
1.000.000 m2

65.000 

4.000

22.000

#Yeşil
#Green

#İbadet
#Prayer

#Sağlık
#Health

#Eğitim
#Education

1 km

1 
km

n

4

ha

0,5

6 0,3

1 0,2

3 1,2

mevcut/existing

mevcut/existing

mevcut/existing

mevcut/existing

Doluluk/Fill

Boşluk/Emptiness

Doluluk/Fill

Boşluk/Emptiness ST
RA

TE
JİK

 G
ÖS

TE
RG
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AT
EG
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 IN

DI
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TO
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1970 Hava Fotoğrafı
1970 Aerial View
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1982 Hava Fotoğrafı
1982 Aerial View
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Kentsel Doku 2016
Urban Pattern 2016
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Doluluk & Boşluk Analizi
Solid & Void Analysis
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Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry

Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry

Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry

Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry

Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry

Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry
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Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry

Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry

Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry

Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry

Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry

Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry
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1 2

3 4

DOKULAR ile SULTANGAZİ SULTANGAZİ by TEXTURES
kalın/ince

küçük/orta/büyük
boşluksuz/boşluklu

thick/thin
small/medium/large
full/gap

2500 m2 < alan/area < 5000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 22 

2500 m2 < alan/area < 5000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 18 

500 m2 < alan/area < 1000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 10

1000 m2 < alan/area < 1500 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 14 

4000 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings

4000 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings

250 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings

500 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings

AD
A 

Tİ
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İ/
BL
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K 

TY
PO
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5 6

7 8

DOKULAR ile SULTANGAZİ SULTANGAZİ by TEXTURES
kalın/ince

küçük/orta/büyük
boşluksuz/boşluklu

thick/thin
small/medium/large
full/gap

2500 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings

2500 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings

500 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings

1000 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings

4000 m2 < alan/area < 7000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 32

4000 m2 < alan/area < 7000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 28 

250 m2 < alan/area < 500 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 4

500 m2 < alan/area < 1000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 8
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#Yeşil
#Green

#İbadet
#Prayer

#Sağlık
#Health

#Eğitim
#Education

n

6

mevcut/existing

n

7

öneri/proposal

n

mevcut/existing

n

öneri/proposal

n

mevcut/existing

n

öneri/proposal

0,9

mevcut/existing

6,5

öneri/proposal

Mevcutta 0,5 ha olan yeşil alan
65.000 kişilik nüfusta kişi başına

1 m2 düşecek şekilde 6.5 ha olarak
düzenlenerek tasarlanacaktır.

ha

ha

İbadet alanları sayı olarak az olmasa
bile üst çeyrek dilimlerde yoğunlaştığından

alt çeyrek dilimlerin görece ortasına
konumlanan 1 adet artırım yapılacaktır.

Sayıca en az olan sağlık donatısı için
alanın çaprazından geçen diyagonal
ekseninde 1 adet artırım yapılarak
eksenel güzergah sağlanacaktır.

Çeyrek dilimler içinde eğitim donatısı
düşmeyen tek yer olan sağ-üst
dilime de 1 adet eğitim yapısı
eklenerek artırım yapılacaktır.

Existing green areas which are 0.5ha 
for 65000 people in total will be reorganized 

as 6.5 ha and 1m2 per person.

The density of cult areas is in  
upper-quarter slices of the area.

One unit will be added on the axis of
down-quarters intersection point.

Health units are the least in the region.
Only one unit will be added

on the diagonal axis of the existing
health building in the area.

There is only one quarter slice which
has no education unit. There will
be one more education building

in upper-right quarter of the area.PL
AN

LA
 /

 P
LA

N
HE

DE
FL

ER
/T

AR
GE

TS

36



37

#Yeşil
#Green

#İbadet
# rayer

#Sağlık
#Health

#Eğitim
#Education

n

mevcut/existing

n

öneri/proposal

n

1

mevcut/existing

n

2

öneri/proposal

n

3

mevcut/existing

n

4

öneri/proposal

mevcut/existing

öneri/proposal

Mevcutta 0,5 ha olan yeşil alan
65.000 kişilik nüfusta kişi başına

1 m2 düşecek şekilde 6.5 ha olarak
düzenlenerek tasarlanacaktır.

ha

ha

İbadet alanları sayı olarak az olmasa
bile üst çeyrek dilimlerde yoğunlaştığından

alt çeyrek dilimlerin görece ortasına
konumlanan 1 adet artırım yapılacaktır.

Sayıca en az olan sağlık donatısı için
alanın çaprazından geçen diyagonal
ekseninde 1 adet artırım yapılarak
eksenel güzergah sağlanacaktır.

Çeyrek dilimler içinde eğitim donatısı
düşmeyen tek yer olan sağ-üst
dilime de 1 adet eğitim yapısı
eklenerek artırım yapılacaktır.

Existing green areas which are 0.5ha 
for 65000 people in total will be reorganized 

as 6.5 ha and 1m2 per person.

The density of cult areas is in  
upper-quarter slices of the area.

One unit will be added on the axis of
down-quarters intersection point.

Health units are the least in the region.
Only one unit will be added

on the diagonal axis of the existing
health building in the area.

There is only one quarter slice which
has no education unit. There will
be one more education building

in upper-right quarter of the area.

37
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Öneri
Proposal

Mevcut
Existed

Dağılan Binalar
Transferred 
Buildings
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Öneri
Proposal

Mevcut
Existed

Dağılan Binalar
Transferred 
Buildings

39
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8

*4 yapı adasının kesişim bölgesinde binaların katları oranında 
çevre binalara transfer yapılarak elde edilen boşluk kamusal 
alana dönüştürülerek birbiri ile ilişkisi kurgulanmıştır.

Tek sıra binalar ile oluşan yapı adası modelinde binalar 
katları oranında çevre binalara transfer edilerek açılan 
boşluk tamamen kamusal alana dönüştürülerek farklı 
fonksiyonlar eklenmiştir.

The space that has been derived from the corner 
buildings of an 4 building-island type has been 

converted into a public area. The demolished number 
of floors are added to the surrounded buildings.

The space which has been derived from the one line 
building island type is directly converted into a public 

area by transfering the demolished number of floors 
to the surrounded buildings
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18

4 yapı adasının kesişim bölgesinde binaların katları oranında 
çevre binalara transfer yapılarak elde edilen boşluk kamusal 
alana dönüştürülerek birbiri ile ilişkisi kurgulanmıştır.

Tek sıra binalar ile oluşan yapı adası modelinde binalar 
katları oranında çevre binalara transfer edilerek açılan 
boşluk tamamen kamusal alana dönüştürülerek farklı 
fonksiyonlar eklenmiştir.

The space that has been derived from the corner 
buildings of an 4 building-island type has been 

converted into a public area. The demolished number 
of floors are added to the surrounded buildings

The space which has been derived from the one line 
building island type is directly converted into a public 

area by transfering the demolished number of floors 
to the surrounded buildings.

*
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2

*Binalar arası kalan boşluklar nispeten büyütülerek 
oluşturulan nişler yoğunlaşan bölgelerde nefes aldıracak 

olan küçük tip kamusal
alanlardan olup yıkılan

bina çevreye dağılır.

The space between the buildings is getting bigger by removing 
one or two more buildings to have bigger area by transfering 
the number of floors to the nearest buildings.

Paralel uzanan yapı adalarının dikine kesilmesiyle parçalı 
olarak oluşturulan orta boyut kamusal alanlar farklı nitelikte 
donatılar ile geliştirilerek yıkılan binalar çevreye katları 
oranında dağıtılmıştır. 

Building blocks that are located as one line 
type is directly converted into a public area 
filled with different social codes.

Demolished number of floors
are transfered to the
surrounded
buildings.

42
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30

*Binalar arası kalan boşluklar nispeten büyütülerek 
oluşturulan nişler yoğunlaşan bölgelerde nefes aldıracak 

olan küçük tip kamusal
alanlardan olup yıkılan

bina çevreye dağılır.

The space between the buildings is getting bigger by removing 
one or two more buildings to ha e bigger area by transfering 
the number of floors to the nearest buildings.

Paralel uzanan yapı adalarının dikine kesilmesiyle parçalı 
olarak oluşturulan orta boyut kamusal alanlar farklı nitelikte 
donatılar ile geliştirilerek yıkılan binalar çevreye katları 
oranında dağıtılmıştır. 

Building blocks that are located as one line 
type is directly converted into a public area 
filled with different social codes.

Demolished number of floors
are transfered to the
surrounded
buildings.
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*Paralel uzanan yapı adalarının dikine kesilmesiyle parçalı olarak 
oluşturulan orta boyut kamusal alanlar farklı nitelikte donatılar ile 
geliştirilerek yıkılan binalar çevreye katları oranında dağıtılmıştır. 

The space derived from the double line building block type
is directly converted into a public area. The number of floors are 

transferred with a perpandicular approach to surrounding buildings.

Çift sıra binalar ile oluşan yapı adası modelinde binalar katları 
oranında çevre binalara transfer edilerek açılan boşluk tamamen 
kamusal alana dönüştürülerek farklı fonksiyonlar eklenmiştir.   

The space which has been derived from the double line building 
block type  is directly converted into a public area by transferring 

the demolished number of floors to the surrounded buildings

44
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*Paralel uzanan yapı adalarının dikine kesilmesiyle parçalı olarak 
oluşturulan orta boyut kamusal alanlar farklı nitelikte donatılar ile 
geliştirilerek yıkılan binalar çevreye katları oranında dağıtılmıştır. 

The space derived from the double line building block type
is directly converted into a public area. The number of floors are 

transferred with a perpandicular approach to surrounding buildings.

Çift sıra binalar ile oluşan yapı adası modelinde binalar katları 
oranında çevre binalara transfer edilerek açılan boşluk tamamen 
kamusal alana dönüştürülerek farklı fonksiyonlar eklenmiştir.   

The space which has been derived from the double line building 
block type  is directly converted into a public area by transferring 

the demolished number of floors to the surrounded buildings.
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*Çalışılan bölge merkezine denk gelecek
olan büyük boyuttaki kamusal alan farklı

tipte alansal yaklaşımların bileşimi ile oluşur
ve bu alanlar birbirleriyle bağlantılıdır.

Big size public area is at the center of proposal. It contains different 
types of approaches for a collective zone. Public zones are connected 
with each other.

Büyük boyuttaki kamusal alan spor, dinlenme, oyun 
alanları gibi imkanlar içermektedir. Kamusal alanlar ve 
çevre yapı adalarının otobüs durakları nişler olarak 
ayrılmış olup görme engelli bantlarıyla çevrilidir. 

Big size public area has sport area, resting 
spots and playgrounds. Bus stops are

designed as recess areas and organized
 for disabled people.
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*

Çalışılan bölge merkezine denk gelecek
olan büyük boyuttaki kamusal alan farklı

tipte alansal yaklaşımların bileşimi ile oluşur
ve bu alanlar birbirleriyle bağlantılıdır.

Big size public area is at the center of proposal. It contains different 
types of approaches for a collective zone. Public zones are connected 
with each other

Büyük boyuttaki kamusal alan spor, dinlenme, oyun 
alanları gibi imkanlar içermektedir. Kamusal alanlar ve 
çevre yapı adalarının otobüs durakları nişler olarak 
ayrılmış olup görme engelli bantlarıyla çevrilidir. 

Big size public area has sport area, resting 
spots and playgrounds. Bus stops are

designed as recess areas and organized
 for disabled people.
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1970 Hava Fotoğrafı
1970 Aerial View
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1982 Hava Fotoğrafı
1982 Aerial View
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Kentsel Doku 2016
Urban Pattern 2016
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Doluluk & Boşluk Analizi
Solid & Void Analysis
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Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry
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- Seçilen alan eşit parçalara bölündü.
- Her bir bölümün yapılaşma yoğunluğu ölçüldü.
- Yoğunlukla doğru orantılı olarak yeşil alan önerildi.

- Chosen area is seperated to equal parts.
- Building density of each part is measured.
- Green spaces distributed to density zones proportionally. 
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Öneri 01
Proposal 01
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Öneri 02
Proposal 02
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Kamusal alanlar ve boşluklar göz önünde bulundurularak yoğunluk aksları çıkarıldı.
Mevcut akslar yeşil alan ile birleştirilerek ve genişletilerek vurgulandı.

Density axes are mapped considering existing public places and empty spaces.
Existing axes are emphasized, connected and enlarged using the green spaces.
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1970 Hava Fotoğrafı
1970 Aerial View
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1982 Hava Fotoğrafı
1982 Aerial View
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Kentsel Doku 2016
Urban Pattern 2016
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Doluluk & Boşluk Analizi
Solid & Void Analysis
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Doğrusal yeşil hatlar alana dağılır.
Mevcut yollara paralel yeşil hatlar oluşur.
Ulaşım hatlarıyla örtüşük bir planlama yapılır.

Linear axes are dispersed to the area.
Green axes parallel to the existing roads are created.
Proposed planning overlaps transportation axes.

Yeşil ile vurgulanan hatlar yeniden düzenlenen
yoğunluk alanlarını birbirine bağlar.
Akışkan ve dengeli bir dağılım oluşur.

Transportation lines, emhasized and improved
with green, connects the reorganised density clusters.
A balanced and fluid dispersal is obtained.

Eklenecek yeşil alan doğrusal hatlara bölünür.

Additional green space is seperated into linear axes.

Seçilen alandaki mevcut yeşil alan: 0.7ha
Hedeflenen yeşil alan: 6.4ha
Gerekli yeşil alan artırımı: 5.7ha

Existing green space in the chosen area: 0.7ha
Target figure: 6.4ha
Necessary additional green space: 5.7ha
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Hedeflenen yeşil alanın bölgeye dağılan sürekli bir rota olarak düzenlenmesi önerilmiştir. Yeşil, kente bir 
labirent gibi yayılır. Eşitlik ilkesine uygun şekilde ulaşılabilen, kesintisiz kullanılabilen bisiklet yolları, koşu 
ve yürüyüş parkurları içerir.

The proposition is planning the additional green space in the area as continuous routes. Green is spreaded to 
the city as a labyrinth. In accordance with the equality principle, continuous bike roads, walking and running 
routes are widely accessible.

Yeniden yapılandırılan yoğunluk belirlenen noktalarda odaklanır. Çok merkezli bir yapı ortaya çıkar.

Density is relocated on designated focal points. A multi-centeral character is obtained.
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Eklenecek yeşil alan parçalara ayrılır.

Additional green sapce is seperated into pieces.

Seçilen alandaki mevcut yeşil alan: 0.7ha
Hedeflenen yeşil alan: 6.4ha
Gerekli yeşil alan artırımı: 5.7ha

Existing green space in the chosen area: 0.7ha
Target figure: 6.4ha
Necessary additional green space: 5.7ha

Merkezden kopan parçalar ikincil odaklar oluşturur. Ana odak merkezdeki 
büyük yeşil alandır. Yoğunluk ulaşım akslarına bitişik olarak yayılır veya 
odakların çevresinde yükselir.

Pieces seperated from the center create secondary focal points. Primary 
focal point is the larger green space in the middle. Density either spreads 
through the main axes or rises around the focal points.
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95

Yaya geçitleri, köprüler ve diğer gerekli bağlantılar 
kurgulanır. Peyzajın parçalı karakteri durmaya ve vakit 
geçirmeye yöneliktir.

Gerekli noktalarda bırakılan cepler ve oluşturulan park 
alanları ile peyzaj daha geniş bir alana hizmet verir hale gelir.

Pedestrian passages, bridges and other necessary 
connections are decided. Fragmented charachter of the 
landscape design is to emphasize halting and spending time 
in the area.
 
Green space is able to serve a larger area with roadside 
parking places and drop-offs.

Pazar, fuar ve benzeri etkinlikleri ağırlayabilecek geniş meydanlar 
kurgulanır. Toplanma alanları, su ögeleri gibi çeşitli çekim noktaları 
oluşturulur.

Large squares are designed to host bazaars, expos, fairs and similar 
activities. Different focal points are formed such as water elements 
and gathering areas.
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Oluşturulan rotalar bisiklet yolları, koşu parkurları gibi aktif 
spor alanları içerir. Toplanma alanları, su ögeleri gibi çeşitli 
çekim noktaları oluşturulur. Tasarımda hareketli ve doğrusal 
çizgiler tercih edilir.

Designed routes include active sports areas such as biking paths 
and running tracks.Different focal points are formed such as 
water elements and gathering areas.Linear and active lines are 
preferred in design.

Gerekli noktalarda bırakılan cepler ve oluşturulan park alanları 
ile peyzaj daha geniş bir alana hizmet verir hale gelir.

Green space is able to serve a larger area with roadside parking 
places and drop-offs.

Gerekli görülen şekilde yaya geçitleri, üst geçitler, alt geçitler 
ve köprüler ile bütün rotalar bağlantılı hale getirilir.

All routes are connected using pedestrian passages, bridges, 
underpasses and overpasses.
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Merkezi parklar bisiklet yolları, koşu parkurları gibi aktif spor 
alanları içerir. Toplanma alanları, su ögeleri gibi çeşitli çekim 
noktaları oluşturulur. Kentlinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir 
toplumsal alan hedeflenir.

Central parks have active sports areas such as biking paths and 
running tracks. Different focal points are formed such as water 
elements and gathering areas. A public area answering needs of 
urban dwellers is targeted.

Peyzaj karakteri şehir merkezine zıt yumuşak hatlar ve 
dinlendirici çizgilerdedir. Bitkilendirme sakin, ve yeşil türlü açık 
alan kullanımına imkan verecek şekilde geniştir.

Character of the landscape is soft and relaxing contrary to the 
city center. Vegetation is calm and green areas are large to host 
various outdoor activities.

Pazar, fuar, konser gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilecek geniş 
meydanlar tasarlanmıştır. Gerekli noktalarda bırakılan cepler ve 
oluşturulan park alanları ile peyzaj daha geniş bir alana hizmet 
verir hale gelir.

Large squares are designed to host bazaars, expos, fairs, concerts 
and similar activities. Green space is able to serve a larger area 
with roadside parking places and drop-offs.
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Küçükçekmece

100 ha
1.000.000 m2
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1970 Hava Fotoğrafı
1970 Aerial View
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1982 Hava Fotoğrafı
1982 Aerial View
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Kentsel Doku 2006
Urban Pattern 2006
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Kentsel Doku 2016
Urban Pattern 2016
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1Ha1Ha

Doluluk & Boşluk Analizi
Solid & Void Analysis
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1-3 katlı yapılar(1-3 floor buildings)
Kat Analizi
Floor Analysis

1-3 katlı yapılar(1-3 floor buildings)

3-5 katlı yapılar(3-5 floor buildings)

5-7 katlı yapılar(5-7 floor buildings)

7-9 katlı yapılar(7-9 floor buildings)

9-11katlı yapılar(9-11 floor buildings)
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Eğitim yapıları (Education buildings)
İbadet alanları (Religious areas)
Sağlık yapıları (Health buildings)
Konut (Housing)
Ticari yapılar(Commercial areas)
Sanayi yapıları(Industrial areas)

Yeşil alanlar (Green areas)
Eğitim yapıları (Education buildings)
İbadet alanları (Religious areas)
Sağlık yapıları (Health buildings)
Konut (Housing)
Ticari yapılar(Commercial areas)
Sanayi yapıları(Industrial areas)

Yeşil alanlar (Green areas)

1 Ha

Yeşil - Green
İbadet - Prayer
Eğitim - Education
Sağlık - Health

Konut - Dwelling
Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry

Yeşil - Green
İbadet - Prayer
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Sağlık - Health
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Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry

Yeşil - Green
İbadet - Prayer
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Ticaret - Commerce
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Yeşil - Green
İbadet - Prayer
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Ticaret - Commerce
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1Ha1Ha

Eğitim yapıları (Education buildings)
İbadet alanları (Religious areas)
Sağlık yapıları (Health buildings)
Konut (Housing)
Ticari yapılar(Commercial areas)
Sanayi yapıları(Industrial areas)

Yeşil alanlar (Green areas)
Eğitim yapıları (Education buildings)
İbadet alanları (Religious areas)
Sağlık yapıları (Health buildings)
Konut (Housing)
Ticari yapılar(Commercial areas)
Sanayi yapıları(Industrial areas)

Yeşil alanlar (Green areas)
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Ticaret - Commerce
Sanayi - Industry
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1 2

3 4

kalın/ince

küçük/orta/büyük

boşluksuz/boşluklu

thick/thin

small/medium/large

solid/void

2000 m2 < alan/area < 7000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 36 

2000 m2 < alan/area < 7000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 26 

200 m2 < alan/area < 7000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 19

2000 m2 < alan/area < 7000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 25 

1000 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / erage Number of Buildings

500 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / erage Number of Buildings

300m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / erage Number of Buildings

500 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / erage Number of Buildings
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5 6

7 8

kalın/ince

küçük/orta/büyük

boşluksuz/boşluklu

thick/thin

small/medium/large

solid/void

2000 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / erage Number of Buildings

2000 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / erage Number of Buildings

200 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / erage Number of Buildings

2000 m2 < alan/area
Ortalama Bina Sayısı / erage Number of Buildings

1000 m2 < alan/area < 5000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 15

500 m2 < alan/area < 2000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 14 

300m2 < alan/area < 1000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 4

500 m2 < alan/area < 2000 m2
Ortalama Bina Sayısı / Average Number of Buildings : 11
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#Yeşil
#Green

#İbadet
#Prayer

#Sağlık
#Health

#Eğitim
#Education

n

mevcut/existing

n

öneri/proposal

n

mevcut/existing

n

öneri/proposal

n

mevcut/existing

n

öneri/proposal

mevcut/existing

öneri/proposal

Mevcutta 0,5 ha olan yeşil alan
65.000 kişilik nüfusta kişi başına

1 m2 düşecek şekilde 6.5 ha olarak
düzenlenerek tasarlanacaktır.

ha

ha

İbadet alanları sayı olarak az olmasa
bile üst çeyrek dilimlerde yoğunlaştığından

alt çeyrek dilimlerin görece ortasına
konumlanan 1 adet artırım yapılacaktır.

Sayıca en az olan sağlık donatısı için
alanın çaprazından geçen diyagonal
ekseninde 1 adet artırım yapılarak
eksenel güzergah sağlanacaktır.

Çeyrek dilimler içinde eğitim donatısı
düşmeyen tek yer olan sağ-üst
dilime de 1 adet eğitim yapısı
eklenerek artırım yapılacaktır.

Existing green areas which are 0.5ha 
for 65000 people in total will be reorganized 

as 6.5 ha and 1m2 per person.

The density of cult areas is in  
upper-quarter slices of the area.

One unit will be added on the axis of
down-quarters intersection point.

Health units are the least in the region.
Only one unit will be added

on the diagonal axis of the existing
health building in the area.

There is only one quarter slice which
has no education unit. There will
be one more education building

in upper-right quarter of the area.
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Mevcutta 0,5 ha olan yeşil alan
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#Yeşil
#Green

#İbadet
# rayer

#Sağlık
#Health

#Eğitim
#Education

n

mevcut/existing

n

öneri/proposal

n

mevcut/existing

n

öneri/proposal

n

mevcut/existing

n

öneri/proposal

mevcut/existing

öneri/proposal

Mevcutta 0,5 ha olan yeşil alan
65.000 kişilik nüfusta kişi başına

1 m2 düşecek şekilde 6.5 ha olarak
düzenlenerek tasarlanacaktır.

ha

ha

İbadet alanları sayı olarak az olmasa
bile üst çeyrek dilimlerde yoğunlaştığından

alt çeyrek dilimlerin görece ortasına
konumlanan 1 adet artırım yapılacaktır.

Sayıca en az olan sağlık donatısı için
alanın çaprazından geçen diyagonal
ekseninde 1 adet artırım yapılarak
eksenel güzergah sağlanacaktır.

Çeyrek dilimler içinde eğitim donatısı
düşmeyen tek yer olan sağ-üst
dilime de 1 adet eğitim yapısı
eklenerek artırım yapılacaktır.

Existing green areas which are 0.5ha 
for 65000 people in total will be reorganized 

as 6.5 ha and 1m2 per person.

The density of cult areas is in  
upper-quarter slices of the area.

One unit will be added on the axis of
down-quarters intersection point.

Health units are the least in the region.
Only one unit will be added

on the diagonal axis of the existing
health building in the area.

There is only one quarter slice which
has no education unit. There will
be one more education building

in upper-right quarter of the area.
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1 2

3 4

Bina yıkmadan oluşturulabilecek 
potansiyel yeşil alanlar.

Önerilen yeşil alanlar ile grid sistemin
çakışması.

Oluşturulan yeşil alanlar ile yolların
kesişmesi.

Oluşturulan yeni yeşil alanlar.

Gridal sistem ile oluşturulan yeni 
yeşil alanlar.

Merkezden dağılan,devamlı yeşil
aksı oluşturmak.
Creating a continuous green axis
scattered from the center .

Mevcut , boş dere yatağı aksı . Yıkılan binalar ile oluşturulan yeşil
aks önerisi .

Potential green areas that can be 
created without demolishing the 
building.

Existing, empty stream bed axis.
Green axis proposal with collapsed 
buildings.

Conflicting proposed green areas 
with grid system.

New green areas created by the 
grid system.

The intersection of created green areas
 and roads.

New green areas created.
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5 6

7 8

Bina yıkmadan oluşturulabilecek 
potansiyel yeşil alanlar.

Önerilen yeşil alanlar ile grid sistemin
çakışması.

Oluşturulan yeşil alanlar ile yolların
kesişmesi.

Oluşturulan yeni yeşil alanlar.

Gridal sistem ile oluşturulan yeni 
yeşil alanlar.

Merkezden dağılan,devamlı yeşil
aksı oluşturmak.
Creating a continuous green axis
scattered from the center .

Mevcut , boş dere yatağı aksı . Yıkılan binalar ile oluşturulan yeşil
aks önerisi .

otential green areas that can be 
created without demolishing the 
building.

Existing, empty stream bed axis.
Green axis proposal with collapsed 
buildings.

Conflicting proposed green areas 
with grid system.

New green areas created by the 
grid system.

The intersection of created green areas
 and roads.

New green areas created.
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Öneri
Proposal

Mevcut
Existed Dağılan Binalar

Disparceled
Buildings
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Öneri
Proposal

Mevcut
Existed Dağılan Binalar

Disparceled
BuildingsÖneri

Proposal

Mevcut
Existed

Dağılan Binalar
Transferred 
Buildings

Öneri
Proposal

Mevcut
Existed

Dağılan Binalar
Transferred 
Buildings
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Etkileşim
(Interaction)

Paylaşım
(Sharing)

İçe dönük alan
(Introverted area)

Oturma alanı
(Seating area)

Esnek yeşil alan
(Flexible green area)

a

KÜÇÜK / SMALL

KÜÇÜK / SMALL T MEDIUM BÜYÜK / LARGE
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Eklenen katlar

Additional floors

Etkileşim
Interaction)

Paylaşım
(Sharing)

İçe dönük alan
(Introverted area)

-Oturma alanı
(Seating area)

-Esnek yeşil alan
(Flexible green area)
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Bağlantı
(Connection) Devamlılık

(Continuity)

Etkileşim
(Interaction)

Oturma alanı
(Seating area)

Esnek yeşil alan
(Flexible green area)

Oyun alanı
(Playground)

a

KÜÇÜK / SMALL

KÜÇÜK / SMALL ORTA / MEDIUM BÜYÜK / LARGE
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Eklenen katlar

Additional floors

Bağlantı
Connection) Devamlılık

Continuity)

Etkileşim
Interaction)

Oturma alanı
(Seating area)

Esnek yeşil alan
(Flexible green area)

Oyun alanı
(Playground)
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Etkileşim
(Interaction)

Oturma alanı
(Seating area) Esnek yeşil alan

(Flexible green area)
Sokak kütüphanesi
(Street library)

Paylaşım
(Sharing)

İletişim
(Communication)

a

KÜÇÜK / SMALL

KÜÇÜK / SMALL ORTA / MEDIUM BÜYÜK / LARGE
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Eklenen katlar

Additional floors

Etkileşim
Interaction)

Oturma alanı
(Seating area) Esnek yeşil alan

(Flexible green area)
Sokak kütüphanesi
(Street library)

Paylaşım
(Sharing)

İletişim
Communication)
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Bağlantı
(Connection) İletişim

(Communication)

Etkileşim
(Interaction)

Satış alanı
(Selling area)

Oturma alanı
(Seating area)

Oyun alanı
(Playground)

Esnek yeşil alan
(Flexible green area)

a

KÜÇÜK / SMALL

KÜÇÜK / SMALL ORTA / MEDIUM BÜYÜK / LARGE
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Eklenen katlar

Additional floors

Bağlantı
Connection) İletişim

Communication)

Etkileşim
Interaction)

Satış alanı
(Selling area)

Oturma alanı
(Seating area)

Oyun alanı
(Playground)

Esnek yeşil alan
(Flexible green area)
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ESKİZLER / SKETCHES

KATILIMCILAR / PARTICIPANTS
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8 1  C I T Y
8 1  V I S I O N

3 9  C I T Y
1  İ S TA N B U L

G R E E N
R OA D

U R BA N
P U Z Z L E

1 0  P R O J E C T S
D O Z E N S 
E F F E C T S

V İ Z YO N  AT Ö LY E S İ
P R O G R A M L A R I / /  P R O G R A M M E S
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V İ Z YO N  AT Ö LY E S İ
YAY I N L A R / /  P U B L I C AT I O N S

8 1  K E N T  8 1  V İ Z YO N



U R BA N
P U Z Z L E


