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a. Topoğrafya
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b. Kentsel Doku
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c. Ulaşım Sistemi
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d. Ring Stratejisi
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Açık Alan Yaratma
Stratejileri
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Tepe
Yamaç

Vadi
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H: + 60 Kodu TAKS: 0,20 h
max

: Serbest

Kağıthane genelinde Yeşil Tepe olarak tanımlanan kamusal alanlar ticaret aksı ile yeşil bantın kesişimlerinde oluşur.
Tepelerde yeşil alan yaratmak için, TAKS 0,25-0,30, kat yüksekliği ise 15 kat olarak önerilmektedir.

Yeşil tepelerin yaratıldığı noktalarda yer alan yüksek yapılar, landmark ve röper noktası olarak kabul edilebilir. 
Genellikle bir cepheleri ticari aksa bakmaktadır.
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a. Tepe
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b. Yamaç



13

c. Vadi
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Mahalle Yenileme 
Stratejisi

Damar
Düğüm

Doku

03
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3 Yaşamsal Dokunuş; Damar, Düğüm, Doku

Can Damarı

Yaşam Düğümü

Yenilenen Doku

1
2

3

Mahalle dokusu içinde kamusal alan ihtiyacını karşılayan  
ana yaşam damarlarıdır.  Çeşitli formlarla mevcut dokunun 
dönüşümünü tetikleyecek ve kamusal mekan çeşitliliğini 
ve sürekliliğini sağlayacak stratejik akslar, yapı adaları 
ve mahalleler arası bütünleşmenin temel omurgasını 
oluşturmalıdır. 

Mahalle dokusu içerisinde toplumsal ihtiyaca yönelik, 
eğitim, sağlık vb. işlevler için oluşturulacak kamusal 
mekânlar ile ticari kullanımların yoğunlaştığı odak 
noktalarıdır.  Can Damarı ile uyumlu bir şekilde belirlenmeli, 

bir mahalle içinde en az  iki  odak tasarlanmalıdır. 

Mevcut yapı adalarının damar ve düğüm formları ile 
kesiştiği  alanlarda yapı adası formlarının ‘bozulması’, 
diğer alanlarda ise bir ile beş yapı adasının ‘birleşmesi’ 

ilkesi doğrultusunda, yeni ada morfolojisi oluşturulmaktır.      
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Ticaret aksları ve geniş sokaklardan oluşan 
akslar arasında kalan adalar, planlama 
yapılırken, 4 Ada 1 Avlu oluşturacak şekilde 
tasarlanırlar.  4 Ada kuralı adaların büyüklüğüne 
göre 3 veya 5 ada ile de uygulanabilir.

Avlu oluşturabilmek için bina kütleleri adaların 
geniş sokaklara bakan kenarlarına yanaştırılır.   
4 adanın arasında kalan dar yollar yaya yolu 
olarak düzenlenir.  Avlular genel kullanıma açık 
yeşil alanlar olarak kullanılır.

a.Damar

TAKS: 0,35 – 0,25  
Çekme Mesafesi: 15 m.

4 ADA 1 AVLU  _ TAKS % 50

4 ADA 1 AVLU  _ TAKS % 65

4 Ada 1 Avlu
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b.Düğüm

18

İmar Planı\\Blok Etüdü Alan 1

İmar Planı ve Öneri Yaya Yolları\\Alan 1

Öneri Blok Etüdü\\Alan 1

Öneri Açık Alanlar\\Alan 1

Öneri Yapılaşma\\Alan 1
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b.Düğüm

- Tek şeritli yol ile çift şeritli yolun kesiştiği ada 
kenarlarında, parselin köşesi (min. 10m , max. 20m) 
çekilerek köşe meydan oluşturulur.
- Karşılıklı parsellerde parsel boyunun min. 
%5’i max. %15 içeri çekilerek de köşe meydan 
oluşturulur.
- Dört yol birleşimlerinde parsel uzunluğunun 
min. %5’i max. %15 içeri çekilerek köşe meydan 
oluşturulur.

- Ada köşesinin açısının 45 dereceden az olduğu 
yerlerde, köşe noktadan içeriye doğru min. 5m, 
max.10 m çekme yapılır.

Bu geometrinin son ulaştığı uzunluk min. 10 m 
olmalıdır.

min. 10

 
m

Meydan
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SOSYAL DONATI
dükkan - kafe - sinema

PARK  &  SPOR

+ MAHALLE 
    OTOPARKI

+ MAHALLE 
    OTOPARKI

+ MAHALLE 
    OTOPARKI

Mahalle otoparkları, özellikle yoğunluğun yüksek olduğu 
bölgelerde otopark sorunlarını çözme amaçlı inşaa edilir.  
Bulunduğu mahallede 5 dakika yürüme mesafesi içinde 
oturan herkese hizmet edebilir. 

İçinde birden çok işlev barındırır; kafe, dükkan, noter, 
araç yıkama, çocuk bahçesi, mescit, kreş, cep sineması, 
spor sahası gibi. Zemin katları mutlaka kamusal 
mekanlara ayrılmalıdır, ayrıca teras katlar ve cepheye 
yakın alanlar işlevlendirilebilir. Mahalle otoparklarının 
bazı katlarının kimi durumlarda düğün, toplantı, sergi, 
kermes, pazar gibi kullanılabilmesini sağlayacak 
düzenlemeler yapılmalıdır.

Sert zemin altına yerleşen mahalle otoparkları zemin 
döşemesinin hemen altından başlayabilir ancak park 
ve bahçelerin altına yerleşen kat otoparkları zemin 
kotundan itibaren en az 1.5 metre bitki yetişmesine 
uygun toprak örtüsü bırakmalıdır.

Mahalle Otoparkı
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c.Doku



MAHALLE
Bizim Mahalle

Yaşayan Sokak
Uyumlu Bina
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YAHYAKEMAL

GÜLTEPE

TELSİZLER

ORTABAYIR 1

ORTABAYIR 2

ORTABAYIR 3

ÇELİKTEPE 1

ÇELİKTEPE 2

SANAYi MAHALLESİ

EMNİYET EVLERİ

1
2
3
4
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6
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8
9
10
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Bizim Mahalle
01
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Çeliktepe 1
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Sanayi Mahallesi
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Emniyet Evleri
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Telsizler
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Gültepe
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Yahyakemal
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Yaşayan Sokak
02
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ZEMİN KAT TİCARETİ

ARKADLAR

ZEMİN KAT TİCARETİ

MEYDANLAR

SAÇAKLAR

MAHALLE PARKLARIAPARTMAN GİRİŞLERİ

YEŞİL ALANLAR

TERAS ÇATILAR

YÜKSEKLİKLER

a. Yaşayan Sokak Kriterleri
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b. Sokak Kesitleri

Şerit peyzajlar 6-10 m. 
boyunda olmalıdır. Bu 
bantlar içerisinde ağaçlar 
ve bordür bitkilerinin yanı 
sıra boyu 2m. olan oturma 
birimleri yerleştirilir.

Kaldırım genişliği min. 
3m. olmak şartıyla yol 
bordüründen sonra 1m. 
genişliğinde şerit peyzaj 
yapılır.

Cadde boyunca her 
adanın yol kenarına 
bir adet çöp tenekesi 
yerleştirilmelidir.

4
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c. Çekme Mesafeleri

1.
5m

1.
5m

Yola bakan cepheler için çekme mesafesi yoldan en az 1.5m’dir. 
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d. Kaldırım Genişlikleri

OMM OMM OMM OMM ORM OMM QMM

Kaldırımlar gündelik hayatın kurulduğu, yaya 
güvenliğinin sağlandığı alanlar olarak hızlı traik 
taşıyan sokak kenarlarında min. 2m temiz genişliğe 
sahip olmalıdır.
Traikten, etkin işaret veya yükseklik farkıyla ayrılan 
ancak her kentlinin zorlanmadan ulaşabileceği 
şekilde ‘engelsiz’ olmalıdır. 

Mahalleler kurgulanırken, yeterli sayıda otopark alanı 
tasarlanmalı, kaldırımların araçlar tarafından işgali 
engellenmelidir. Araçlar için 2m lik kaldırım alanı 
dışında park ve bekleme alanları tasarlanmalıdır.

Adaların üstünde binaların yerleşimleri göz önünde 
tutularak, imkan varsa yapılar 2m lik temiz kaldırım 
genişliğinden itibaren, 2.50m lik boş alan bırakılarak 
yerleştirilmeli, yürüyenler ve mahalleli için sokak 
yaşantısını zenginleştirecek duraklama genişliği 
yaratılmalıdır. 

Adaların üstünde binaların yerleşimleri göz önünde 
tutularak, imkan varsa yapılar 2m lik temiz kaldırım 
genişliğinden itibaren, 4m boş alan bırakılarak 
yerleştirilmeli sokak yaşantısını zenginleştirecek 
duraklama genişliği ve çocuklar için mahalle içinde ve 
evlerin önünde oyun alanları ayrılmalıdır. 
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e. Bina Oturumu

EN
 A

Z
 %

5
0

EN
 A

Z
 %

5
0

Yeni yapı adalarının kenar uzunluklarının en az %50’si, yapı 
kütlesi ile tanımlanmak zorundadır.
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f. Otoparklar

Parsel sınırına kadar yapılan otoparklar 
ağaç yetişmesine  izin vermez.

Yer altı otoparklari parsel sınırında önden min. 
3m arkadan ve yanlardan min. 2m bırakılarak 
yapılmalıdır.

f.1. Parsel Otoparkları
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Avlu ortası yer altı otoparkları zemin kotundaki ağaçların
yetişmesine izin verilecek şekilde düzenlenmeli.

f. Otoparklar
f.2. Avlu Otoparkları



45

İMAR DURUMU ÖNERİ

4m 2m

1m1.5m

7m7m

1m1.5m

2m 4m

f. Otoparklar
f.3. Yol Üzeri Otoparkları

Yaklaşık 50 m’de bir, geçici park cepleri planlanmalıdır.



Uyumlu Bina
03
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a. Geniş Cephede Farklılaşma

merdiven merdiven

çıkma fuga

1 - Düşey sirkülasyon şaftları (asansör, merdiven) 
cepheye denk geliyorsa, cephedeki bu yüzeyin 
en az %50 oranında saydam ya da ışık geçirgen 
malzemeden inşa edilmesi gerekir.

2 - Uzunluğu 16 metreyi geçen tek bina cephelerinde;

  A - Yan yana gelen bağımsız birimlerden cephe 
genişliği daha az olan bağımsız birimin yanındaki 
daha büyük cephe parçasından en az 1 metre çıkma 
yapması ya da,

  B - Bağımsız birimlerin arasına en az 60 cm 
genişliğinde 30cm derinliğinde fuga gelmesi gerekir.
  C - Bu iki durum da mümkün değilse ayrı bağımsız 
birimlerin cephelerinin ayrı renklerde (malzeme ya da 
boya) inşa edilmesi gerekir.
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40 m 40 m

40 m

2 Kat

- Avlu sokak arasındaki ilişkiyi kurmak için geçişler 
yapılmalıdır. 
-Blok uzunluğunun 40 metreyi geçtiği durumlarda, iki 
blok arasında min. 6 metre boşluk ya da avlu geçişi 
(pasaj) yaratılmalıdır. 

b. Blokta Kırılma

- Pasaj ve avlu geçişleri 2 kat yüksekliğinde olmalıdır.
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c. Geçişler ve Pasajlar

Cephelerin uzunluğu 40 metreyi geçmemelidir. 20m 
-30m arası cephe uzunluklarında parsellerde 6-10 
metrelik geçişler/pasajlar kurgulanmalıdır. 

Avluların aynı kotta olduğu yerleşimlerde avlulardan 
birbirine geçişler sağlanmalıdır. 

Yaratılacak pasajların yüksekliği en az iki kat olmalıdır. 
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d. Geri Çekme

Sokak algısının korunması için altıncı kattan 
sonra kademeli olarak geri çekme yapılmalıdır.
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e. Ticari Zemin Kat Kriterleri

Yükseklik Girişler

min. 4m.

2 m. 2 m.

2,5 m.

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

Kamusal cidarda çekme mesafesinin geniş 
olması durumunda genişliği 2-2,5 m. olan 
yeşil parterler bırakılarak, 2-2,5 m. boy veren 
herdemyeşil bordür bitkilendirmesi yapılabilir.

İç avlu cidarında avlunun kamusal sınırını 
görsel olarak yarı geçirgen kılmak için boylu 
ağaçlar ve çalılar sırayla setlendirerek 
kullanılabilir.

Ticari zemin kat tavan yükseklikleri minimum 
4 m. olmalıdır. 
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Ticari zemin katlarda cam ve vitrin kullanımı sağlanmalı şefaf 
cepheler ve geçişler oluşturulmalıdır.

Kiralanabilir alan genişliği 
planda a<4m olduğu durumlarda 

bu kota kadar şefaf malzeme 
kullanılabilir.

Malzeme

+3.00      kir

               k

şeffaf zon

şeffaf veya opak zon

opak zon

şeffaf veya opak zon

+2.20      kir

               k

+0.60   

  0.00   

şeffaf zon ile opak zon 

arasında malzeme değişliği 

yapılmalı

+2.20 kotunda bir kayıt 

atılmalı

isteğe bağlı olarak opak 

yapılabilir

a>4ma<4m

Kiralanabilir alan genişliği 
planda a>4m olduğu durum-

larda bu kota kadar şefaf 
malzeme kullanılabilir. 
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Zemin kat dışında üst katlarda tabela 
veya graik çalışmalar yapılmamalıdır.

Cephede dükkan isminin 
tekrarı yapılmamalıdır.

Tabela için yer olmadığı 
zamanlarda yazılar 
dükkan camının üzerine 
uygulanabilir.

Cam üzerindeki yazılar 
toplam vitrin alanının 
%25’ini aşmamalıdır.

 Unde Omnis  Erspiciatis  

 Unde Omnis

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
0216 3343344     0216 3343344

Sed ut perspiciatis unde omnis 

 Unde Omnis

Tabela
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f. Diğer Yönlendirici Kriterler
Pencere ve Parmaklık

Tek bloktaki tüm katlarda aynı tür korkulukların kullanımı önerilmektedir. 
Korkulukların tasarımı sade olmalıdır ve  renk olarak siyah tonları 
önerilir.
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Balkon

Balkonlarda korkuluk malzemesi olarak 
aluminyum ve cam kullanılmamalı, Xps söve 
yapılmamalıdır.
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Cephe Renkleri ve Malzemeler

Monotonluktan kaçınmak amacıyla renk skalası 
yerine yatay ve dikey hareketlilik kriterlerine 
uyulması önerilmektedir.

Malzeme olarak sıva-boya ve doğal taş gibi 
kaplamaların kullanılması tercih edilmektedir. 
Yatayda birim bazında, dikeyde iki-üç katta 
bir malzeme ve renk değişikliği yaratılarak 
monotonluk kırılabilir.
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Kuranglez Parametreleri

7 metre-
lik k ot 
fa rk ı

Kaldırıma en az 1,5m  
bırakılmalıdır . 

%30 ‘dan fazla eğimin olduğu parsellerde kuranglez 
yapılabilir;  % 40’dan fazla eğimin olduğu durumlarda 
kademeli kuranglez yapılabilir.
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ha>hb

hb

ha

Eğime göre şekillenen konut 
yerleşimlerinde kuranglez ve sokak ilişkisi

Subasman seviyesinin en az 
1m olduğu veya eğimden dolayı 
bodrum katların gün ışığı 
alabildiği durumlarda yapılır. 

Eğime göre şekillenen konut 
yerleşimlerinde kuranglezler ve ticari kullanıma 
imkan veren mekanlar 

Kuranglez dış sınırından sonra en az 1,5 m kaldırım 
kalması şarttır.
Kuranglezlerin genişliği minimum derinliği kadar olabilir. 
Kuranglezlerin boyu minimum genişlikleri kadar olabilir. 

Kuranglez Parametreleri
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Apartman Girişleri

Giriş kapısı nişi içinde, bina girişlerinin dış tarafında, hem oturma-bekleme 
amaçlı, hem de anahtar ararken çanta - torba koyabilmek için yerden 45 cm 
yüksek en az 60 x 120 cm ölçülerinde bir platform yapılması önerilir.

Çöp kutularının bina parselininde bir 
niş içerisinde saklanması önerilir. 
Çöp kutusu hem giriş kapısına 
yakın hem de sokaktan kullanılabilir 
olmalıdır. Gerekirse sokak kullanımı 
için ayrı, apartman için ayrı çöp 
kutuları düşünülebilir. Bitişik 
nizam parsellerde çöp nişlerinin 
koku sızdırmaz olmasına dikkat 
edilmelidir.
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Arkad

a=min 3m

h

Arkadlar ticaret akslarında kaldırım genişliğinin dar olduğu 
durumlarda yolun iki veya tek tarafında kullanılmalıdır.

Arkad yüksekliği genişliğinin 1.5 katı olmalı, min. arkad genişliği 
3m olmalıdır.

Eğimin %7’den fazla olduğu ticaret akslarında arkad tercih 
edilmemelidr.



61

Panjur Kepenk

Panjur ve kepenk yuvaları cephe 
dışına monte edilemez.

Panjur ve kepenk yuvaları 
cephe dışına taşmaması 
için tasarım aşamasında 
pencere boşluklarında yuvalar 
bırakılmalıdır.

x
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Klima

Klimalar cephe yüzeyinden taşamaz, cephe tasarımıyla birlikte düşünülerek projelendirilmelidir.
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Çatı ve Teras

Ada bazındaki dönüşümlerde teras katların;  5. veya 6. kattan sonra her cepheden 1.5m çekme yaparak 
oluşturulması tavsiye edilir. 

Teras katlar yatayda sürekli inşa edilebilir. Ancak tavsiye edilen, yatay sürekliliğin bölümlendirilmesidir.

Mahremiyeti korumak için teras cephelerinde aynı yönde açıklıklar uygulanmalıdır.

Düz Çat ı Kırma Çatı Önerilen Teras Uygulaması Önerilen Teras Uygulaması
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Kent Mobilyaları

150 165 50 165
165 50
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Seçilecek tüm mobilyalar hava koşullarına, çeşitli kimyasal bozucuların 
etkilerine, ateşe ve darbelere dayanıklı olmalı; güneş ışınları ve diğer dış 
etkenlere maruz kaldığında sağlığa zarar verecek şekilde bozunmayan 
malzemelerden üretilmiş olmalıdır.

Banklar, kaldırım üzerindeki yaya ve tekerlekli sandalye hareketlerini 
engellemeyecek şekilde konumlandırılmalı, iki metrelik iki metrelik 
kaldırımlarda ön alanlarında, binadan araç yolu çizgisine kadar 150cm 
temiz boşluk kalacak şekilde yerleştirilmelidir. 

Daha geniş sokaklarda banklar, ön ya da arka alanlarında 150cm lik 
temiz geçiş alanını mutlaka sağlamalı, taşıt yoluna yakın ve taşıt yoluna 
bakar şekilde konumlandırılacak banklarda ise bu boşluk yol çizgisinden 
itibaren 80cm olmalı.

Çöp kutuları, reklam panoları ve sokak 
lambaları sokağın kullanım karakteri 
ve binaların yapısal özelliklerine göre 
binalara yakın yada araç yolu çizgisi 
tarafında yayaların ve engellilerin 
hareketini engellemeyecek şekilde 
banklardan 150 cm mesafede 
konumlandırılmalıdır.

Gerekli yerlerde kaldırım alanının 
araçlar tarafından işgal edilmesini 
engellemek ve geçiş sınırı yaratmak 
için yerleştirilen engeller, diğer 
kent mobilyaları ile karşılıklı 
yerleştirildiğinde 150 cm’lik temiz 
geçiş mesafesi korunmalıdır.
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İstinat ve Bahçe Duvarları

1m (max)

-1m’den yüksek istinat duvarları, her 1m’de min. 
50cm geri çekilerek kademelendirilmelidir.

-Bahçe  duvarları (bitkiler dahil) 1m 
yükseklikten fazla olmamalıdır.

-Duvar üstüne görüşü engelleyecek  çit, tel 
örgü, parmaklık yapılması tercih edilmez.



MAHALLELER
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Ortabayır 1

Ortabayır Mahallesi 1; Talatpaşa Caddesi ve Dereboyu 
Caddesi kesişiminde kalan ve sınırı Atalar Caddesi’ne 
dayanan bölgededir. Bu bölge için geliştirilen 
stratejiler; topoğrafya ile uyum gösteren sokak-yapı 
ilişkisini kurmak ve avlu tiopolojisinde açık yeşil alan 
oluşumunu sağlamaktır.

Kağıthane’nin sahip olduğu sokak dokusunu ve 
yaşantısını devam ettirmek için yapı kütlelerinin insan 
ölçeğine uygun oranlarda olması uygun görülmüştür.

Önemli bir ticari potansiyele sahip olan Talatpaşa 
Caddesi üzerinde olan adalar için, imarda uygun 
görülen karma kullanım sebebiyle azami kat seviyesi 
konusunda esneklik sağlanabileceği düşünülmüştür.
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Mevcut Plan
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Plan Durumu 0.4 TAKS İLE

%50 TAKS ile daha fazla açık yeşil alan yaratmak 
amaçlanmıştır. Sokak dokusunun sürekliliğinin bozulmaması 
için yapıların azami olarak 5 veya 6. kattan sonra içeriye 
çekme yaparak 2 kat daha yükselmesi amaçlanmıştır. Bu 
yapılara bağlanan, azami 10 kattan oluşan yüksek yapıların 
avlu içelerinde yerleşmesi, sokak algısının devamı ve gün 
ışığının tüm bina kütleleri tarafından eşit fayda sağlaması 
açısından uygun görülmüştür. Böylelikle 4 ADA 1 AVLU açık 
yeşil alan sürekliliği de sağlanmıştır.
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Öneri Durum 0.65 TAKS İLE

%65 TAKS ile daha alçak yapı kütleleri önerilmiş böylelikle 
sokak algısının ve yaşantısının devamlılığına ve kütlelerin 
insan ölçeğinde tasarlanması gerektiğine dikkat çekilmiştir. 
Bina kütleleri tasarlanırken ‘’Mahalle Rehberi’’ndeki Uyumlu 
Bina ve Yaşayan Sokak Kriterleri dikkate alnımıştır. Açık alan 
kurgulanırken, 4 ADA 1 AVLU oluşumu esas alınmıştır. 
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Kesitler

TAKS: 0.5

TAKS: 0.65

Kesit
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4 Ada 1 Avlu

4 ADA 1 AVLU  _ TAKS % 50

4 ADA 1 AVLU  _ TAKS % 65

Araç yolları arasında kalan 3 veya 5 adanın bir araya gelerek 
avlu oluşturması sağlanır. Yapılar adaların geniş caddeye 
bakan cephelerine yanaştırılır ve bina kütleleri arasında kalan 
alanlar yaya yolu ve yeşil alan olarak tasarlanır. Avlular; genel 
kullanıma açık yeşil alanlar olarak tanımlanır.

a b

c

d

e

İmar Planı 15m Ada Derinliği Yaya Ulaşımı 4 Ada 1 Avlu Önerilen Durum

İnşaat Alanı:
a: 4332 m2

b: 4285 m2

c: 2820 m2

d: 2628 m2

e: 3504

İnşaat Alanı:
a: 3748 m2

b: 3776 m2

c: 1920 m2

d:1600 m2

e:3160 m2

a
b

c

e

d
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Cepheler
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Cephe Önerisi
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Ortabayır Mahallesi, kuzeyde Talatpaşa Caddesi 
ile, güneyde Zincirlikuyu Mezarlığı ile sınırlanmıştır.  
Topoğrafya, Zincirlikuyu Mezarlığı’nın, mahallenin 
üst kotlarından büyük ve geniş bir yeşil alan olarak 
algılandığı sokak perspektilerinin ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır. Çalışma alanının mevcuttaki önemli 
eksiklerinden biri olan kamusal açık alan kurgusu, 
mevcut imar planında da kesintisiz ve topoğrafya ile 
ilişkili olarak işlenmemiştir.  Ayrıca mevcut durumda, 
mahalle içinde kesintisiz işleyen bir yaya ulaşımından 
söz edilememektedir. Bu tespitler sonucunda, kuzey-
güney doğrultusunda uzanan, mevcut okul ve cami 
yapılarının potansiyelini de kullanarak, topoğrafya 
ile uyumlu bir kamusal açık alan kurgusu önerilmiştir. 
Bu açık alan kurgusu, önerilen yaya ulaşım ağı ile 
ilişkili olarak ele alınmıştır. 

Yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, spor alanları ve 
küçük ve orta ölçekli parkları içeren bu kurgu, imar 
planında önerilen blok yapı kütlelerinin parçalanması 
ile şekillenmiştir. 

İmar planında geçerli olan 0.4 TAKS, ilk bakışta 
planda açık alanların artmasını sağlayacak gibi 
görünse de, ortaya çıkacak olan tanımsız ve bakımı 
güç, büyük ölçekli açık alanların ortasında yüksek 
yapılardan oluşan tipolojinin Kağıthane ölçeğinde 
işlerliği sorgulanmaktadır. Bu duruma alternatif 
olarak önerilen 0.7 TAKS, mevcut taban alanı 
kullanım oranı ile imar planında önerilen arasında bir 
tipolojinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır; 7-8 katlı 
yapı kütleleri ve hem yapı adası ölçeğinde hem de 
mahalle ölçeğinde işleyecek bir kamusal açık alan 
kurgusu.

Ortabayır 2



76

Mevcut Plan
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Plan Durumu 0.4 TAKS İLE
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Öneri Durum 0.7 TAKS İLE
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Kesitler

TAKS: 0.5

TAKS: 0.7
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VAZİYET PLANI TAKS: 0.5 DAMAR & DÜĞÜM VE YAYA YOLLARI DOKU TAKS: 0.5

Damar & Düğüm ve Doku
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Örnek Yapı Adası Etüdü 

Yaya Yolları

Yeşil alanlar

Öneri Blok Etüdü
TAKS: 0.5

Öneri Blok Etüdü
TAKS: 0.7
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Cepheler

TİCARİ ALANLAR

%10’DAN AZ EĞİMLİ ALANLAR

%10’DAN FAZLA EĞİMLİ ALANLAR
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Cepheler 

MEVCUT CEPHE ÖNERİ CEPHE-1 ÖNERİ CEPHE-2
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Ortabayır 3’ün sınırlarını Kuzey’de Sarıgöl Caddesi, 
Batı’da Sarıgöl sokağı, Güney’de Talatpaşa Caddesi 
ve Doğu’da şu an mevcut olmayan ancak imar planında 
tanımlanmış Büyükdere Caddesi boyunca uzanan 
plazaların arka sınırını izleyen bir cadde oluşturur. 

Komşu alanlarla, dolayısı ile kent ile bağlantısını 
sağlayan yol dokusu ve onu oluşturan yolların 
karakteri üzerinde temellenen bir tasarım yaklaşımı 
kullanılmıştır. 

Mahalle içinde, bu dokunun kurduğu üç adet düğüm 
noktası belirlenmiş, bu düğüm noktaları farklı 
karakterdeki mahalle meydanları olarak tasarlanmıştır.  
Şair Çelebi sokağı ve Hamam sokağı, mevcut yol 
dokusu içindeki karakterleri, bağladıkları noktalar 
ve bağlandıkları yollar ile imar planında tarif edilen 
kullanımlar da göz önüne alınarak, yavaşlatılmış 
traiğin aktığı, kılcal ticari akslar olarak tanımlanmıştır. 

Çeperi oluşturan yollar, yani damarlar, onları mahalle 
içine bağlayan yollar, yani doku ve onların açıldığı 
meydanlar, yani düğümlerin kurguladığı bu çerçevede, 
yirmi metrelik, on metrlik ve beş metrelik sokaklar ve 
bunlara komşu yapıların ilişkilerine dair plan, kesit 
düzlemi ve üçüncü boyutta sokak karakteri çalışmaları 
yapılmış ve ana tasarım prensipleri belirlenmiştir. 

Ortabayır 3 çalışması sırasında, hem parsel hem 
de ada bazında dönüşümde kullanılabilecek  cephe 
karakterine dair çalışmalar yapılmış ve bunlar tasarım 
rehberinin ana prensiplerine yansıtılmıştır. 

Sokak ve yapıların ilişkileri ile ortaya çıkan engelsiz 
ulaşılabilir kaldırım karakterlerine ve kentsel mekanın 
kullanım konforunu arttıracak kent mobilyalarına dair 
önerilerde bulunulmuştur.

Ortabayır 3
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Mevcut Plan
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Plan Durumu 0.4 TAKS İLE
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Öneri Durum 0.7 TAKS İLE
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Stratejik Karar Noktaları
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Kamusal Boşluk ve Meydan Oluşumları
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Kütle Etüdleri (TAKS: 0.7) 



9292

Kamusal Boşluk ve Meydan Oluşumları
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Kesitler

TAKS: 0.5

TAKS: 0.7
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Cepheler 

Mevcut Plan Öneri
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Oldukça sıkışık ve dar sokaklara sahip 
Çeliktepe’nin bu bölgesinde planlama 
kriterlerinde öncelik yaya rahatlığı olarak 
belirendi. Kaldırımların genişlemesinin yanısıra, 
tüm yapıların zemin katlarının 1.5m geri çekilerek 
yaya alanı genişletildi ve sokaklara daha çok 
güneş girmesi sağlandı. 

Sokak dokusunun bozulmaması ve site tipi 
yapılaşmanın önüne geçmek için TAKS oranının 
%50’nin üstünde tutulması, yapı yüksekliklerinin 
6-7 katı geçmemesi önerilmektedir. 

Yapı tipolojilerinde ve sokak perspektilerinde 
monotonluğu kıracak şekilde üç boyutlu mimari 
artikülasyonlar (balkonlar, geri çekmeler, 
çıkmalar) tavsiye edilmektedir. 

Bina arsalarındaki yer altı otoparklarının ağaç 
ve yeşil doku gelişimini engellemesi nedeni 
ile parsel bazında yer altı otoparkı yerine 5dk 
mesafe içinde yürüyerek ulaşılabilecek mahalle 
otoparkları sisteminin kurulması önerilmektedir. 
Bu mahalle otoparkları boş belediye arazilerinin 
yanı sıra okul, cami gibi donatı alanlarında karma 
fonksiyonlu yapılar olarak mahallenin gündelik 
ihtiyaçlarını giderebilecekleri mekanlar olarak 
kurgulanmalıdır. 

Çeliktepe 1
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Mevcut Plan

İsm
et İn

önü Cd.

Sarıgöl Cd.

Faih Sultan Mehmet Cd.

Depo Arkası Sok.

Kubilay Cad. 

Ziya Paşa Cad. Hünkar S
k.
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Plan Durumu 0.4 TAKS İLE

İsm
et İn

önü Cd.

Sarıgöl Cd.

Faih Sultan Mehmet Cd.

Depo Arkası Sok.

Kubilay Cad. 

Ziya Paşa Cad. Hünkar S
k.
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Öneri Durum 0.7 TAKS İLE

İsm
et İn

önü Cd.

Sarıgöl Cd.

Faih Sultan Mehmet Cd.

Depo Arkası Sok.

Kubilay Cad. 

Ziya Paşa Cad. Hünkar S
k.
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Kesitler

TAKS: 0.5

TAKS: 0.7
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Cepheler

•	 Balkon korkulukları dolu malzemelerle değil, geçirgen tercihen siyah boyalı demir 
lama veya ferforje gibi elemanlarla yapılmalı, alüminyum ve cam korkuluk ihtiyatla 
kullanılmalıdır. 

•	 Güney cephelerinde ya panjur ya da pencere üstü güneş kırıcılar kullanılmalı, sert 
doğu veya batı güneşi alan cephelerde dikey güneş kırıcıların kullanılması teşvik 
edilmelidir. 

•	 Apartman girişler gölge sağlayacak, yağmurdan koruyacak kadar derin ve bekleme, 
karşılama, mobilya taşıma gibi ihtiyaçlar için yeterince geniş olmalıdır. 

•	 Dikey şaftlar (asansör, çekirdek vs.) cepheye denk geliyorsa başka bir renkle veya 
malzeme ile vurgulanabilir.

•	 Renk artikülasyonunda aynı derinliğe sahip yüzeyler aynı renge veya yakın 
tonlarına boyanmalıdır. Cephe renkleri birbirine yakın iki rengin farklı tonları ile 
çeşitlendirilmelidir. Kontrast renklerin kullanılması tercih edilmez. 
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Cephe Önerileri

•	 Doğramalar, cephede gölge hareketi sağlayacak kadar denizlik derinliğine sahip olmalı.
•	 Zemin katlarda mümkün olduğunca derzli malzemeler (seramik, doğal taş) veya sıva fugaları ile insan 

ölçeğine yakın modülerlik sağlanmalı. 
•	 Dekoratif amaçla pencere sövelerinde, bina köşelerinde, zemin katta cephe kaplama malzemesi olarak hiç 

bir şekilde XPS veya benzeri esaslı dayanıksız ve çevreye zararlı üç boyutlu proil ve kaplama malzemesi 
kullanılması önerilmez. Benzer şekilde ahşap görünümlü yapay kaplamalar, plastik esaslı parlak yüzeylerin 
cephelerde kullanılması tavsiye edilmez.

101
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Cephe Önerileri

Etüd Kütleler (İmar Planı) Cephe Kriterleri

Cephe KriterleriEtüd Kütleler (İmar Planı)
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Çeliktepe 2

Proje alanı Akarsu ve İsmet İnönü caddeleri 
arasında Sapphire’in arka tarafında kalan 
Çeliktepe Mahallesidir. Mevcut durum ve İmar planı 
doğrultusunda, Büyükdere caddesinden iç kısımlara 
doğru gidildikçe azalan bir ticaret fonksiyonu söz 
konusudur. Dolayısıyla proje alannıı yoğun ticaret, 
ticaret+konut ve sadece konut alanları olarak üç 
zona ayırmak mümkündür. Bu zonlamaya uygun 
olarak planlamada daha yüksek düz bloklar ve geniş 
avlulardan, insan ölçeğinde blok ve avlulara doğru 
bir geçiş sağlanmıştır. 

Mevcut durumda ada bazında hiç nefes alınacak bir 
boşluk yokken, imar planı durumunda dar ve karanlık 
avlular oluşturulmuştur. Bunun yerine, özellikle 
konut alanlarında yaya yollarının olduğu kısımlarda 
herkesin erişebileceği insan ölçeğinde bahçeler ve 
daha çok ışık alan cepheler tasarlanmıştır. 

Bunun kütleye yansıması araç yollarında yükselip, 
yaya yollarında alçalan yapılar ve büyük tanımsız 
avlular yerine girinti çıkıntı yaparak çeşitlilik yaratan 
bahçeler şeklinde olmuştur.  

Cephe tasarımında sade ve basit malzemeler 
kullanılıp, hareketlilik pencere boyutlarındaki 
çeşitlilikle, binada girinti çıkıntılar yaratılarak ve iki 
üç katta bir malzeme veya renk değişikliği yapılarak 
sağlanmıştır. Araç yolu tarafında binaların birbirine 
yakın olması nedeniyle ışığı içeri daha çok alan dar 
ve uzun pencere tipleri tercih edilmiştir.
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Mevcut Plan
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Plan Durumu 0.4 TAKS İLE
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Öneri Durum 0.7 TAKS İLE
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Kesitler

50 taks

70 taks

TAKS: 0.5

TAKS: 0.7
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Diyagramlar

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

1-MEVCUT YAPILAŞMA

2-YÜKSELME/ALÇALMA ÖNERİSİ

3-IŞIK ALMA

4-TOPOĞRAFYAYA OTURMA

5-EĞİME GÖRE YÜKSELME

6-SOKAK İLİŞKİLERİ

6
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Diyagramlar

İNSAN ÖLÇEĞİNDE BAHÇELER
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Cepheler
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Perspektiler
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Perspektiler
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Parsel Bazında Cephe Çalışması

ÇEKİRDEK MUTFAK OTURMA ODASI YATAK ODALARI WC-BANYO

ÇELEBİ MEHMET SOKAK
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Parsel Bazında Cephe Çalışması
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İki üç katta bir malzeme değişikliği yaratacak 
şekilde Z ekseninde farklılaşmalar olmalı. 
Bu farklılaşmalar binanın çatısının eğim 

yönüne göre basamak yapmalı.

Birbirlerine yakın cephelerde mahremiyet 
açısından daha dar ama ışık alımını artırmak 

için daha uzun pencereler tercih edilmeli.

Yatay etkiyi azaltmak ve bloğu bölmek 
amacıyla %20 oranında içeri çekilmeler 
yapılmalı. Buralar balkon ve ortak yeşil teras 

olarak kullanılmalı.

Katlar yükseldikçe pencerelerde güneş 

kontrol elemanlarının etkisi artmalı.

Araç yolu tarafında 2 kat yüksekliğinde 4m 

eninde kolonat yapılmalı.

İçe bakan cephede üst katlarda teraslar 

yapılmalı. 

İçe bakan cephe daha şeffaf olabilir.

İki üç katta bir malzeme değişikliği yaratacak 
şekilde Z ekseninde farklılaşmalar olmalı. 
Bu farklılaşmalar binanın çatısının eğim 

yönüne göre basamak yapmalı.

Cephe Kriterleri
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Sanayi Mahallesi, Büyükdere Caddesi’nin gelişim 
rotasına komşu konumuyla Kağıthane ilçesinin 
girdiği büyük kentsel dönüşüm sürecinin odak 
noktalarından birinde yer alıyor.

Sanayi Mahallesi için düşünülen mahalle kurgusunda 
ticari aksların yanı sıra topografyanın rolünü de 
hesaba katmak gerekiyor. Mahallenin iki ana sınırını 
oluşturan Sultan Selim Caddesi ile Büyükdere 
cephesini oldukça eğimli bir vadi birbirinden ayırıyor.

Mahalle kimliğinin oluşturulmasında, topografyanın 
yüksek eğimli vadi özelliği de düşünüldüğünde, 
sıraevler kavramı öne çıkıyor. Eğime paralel sokaklar 
boyunca sıralanan irili - ufaklı konut birimlerinin 
Kağıthane sakinlerine yabancı olmayan, yer ile 
hemhal bir doku yaratması hedeleniyor.

Ticaret aksları çevresinde ana strateji,  kesitte 
yüksek binaları ada çepherlerinden uzak tutarak 
yoğunluk - ölçek dengesini yaratmak üzerine kurulu. 
Yüksek binalar için geri çekme mesafelerinin de 
yüksek alınması ticaret akslarında yeşil damar ve 
açık donatı alanları yaratabilmeye olanak sağlıyor.

Sanayi Mahallesi
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Mevcut Durum
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Plan Durumu
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Öneri Durum
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Kütle ve Cephe Tipolojileri
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Cepheler
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Sokak Yaşamı
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Emniyet Evleri

Emniyet Evleri için önerilen stratejiler, mahalle 
içindeki farklı kentsel bağlamlar ve topograik 
özelliklere cevap verebilecek yönde geliştirilmeye 
çalışıldı. Mahalle içinde eğimin en az olduğu Sultan 
Selim Caddesi, Büyükdere gibi önemli ulaşım aksları 
ile yakın bağlantısı düşünüldüğünde yeni bir vizyonla 
konut dışında farklı tipoloji ve fonksiyonların 
adaptasyonu için önemli bir potansiyel sunuyordu.

Bu yüzden Sultan Selim Caddesi boyunca, karma 
kullanımlı yüksek yapılar konumlandırılırken, eğimin 
gittikçe arttığı vadi yamaçlarında inşa edilecek konut 
ağırlıklı dokunun duvar etkisi yaratmaması için daha 
alçak ve geniş oturumlu yerleşim stratejileri önerildi.

Bu noktada iki dokunun birbiriyle ilişkilendirilmesinde 
farklılaşan ölçek ve tipolojileri birbirine bağlayan bir 
açıklık stratejisi geliştirildi. Sultan Selim Caddesi’ne 

paralel konumlandırılan bu “KENTSEL CEP”, “CAN 
DAMARI” düz alanlardaki yüksek yapılar ile yamaca 
yerleşmiş alçak yapılar arasında bir geçiş oluşturmaya 
yararken hemen caddeye paralel soluklanma nişleri 
ve alternatif bağlantı yollarının oluşmasına da imkân 
yaratmaktaydı. 

Bu bağlamda oluşturulması öngörülen “kentsel cep”e 
ek olarak tepe ile vadinin ilişkisinin de kurulması 
gerekli görülüyordu. Eğimdeki yapılar, imkân dâhilinde 
dikey hareketlere sırt vermeyen tersine kılcal yollara 
açılan nişler olarak kurgulandı. Kurulması amaçlanan 
bu açık alanların birbiriyle ilişkilendirilmesi ise en az 
açık alan oluşturmak kadar önemli bir kıstas olarak 
görülüyordu.
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Mevcut Plan
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Plan Durumu 0.4 TAKS İLE
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Öneri Durum 0.7 TAKS İLE
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Silüetler
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Karşılaştırmalar İmar ve Önerİ Durumları
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Cepheler
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Perspektif
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Blok Tipleri 
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Projede, Gültepe Mahallesi’nin Talatpaşa Caddesi 
sınırına dayanan iki önemli bölgesi çalışılmıştır. 
Zaman içinde rastgele ve düzensiz olarak konumlanan 
yapılar, mahalle yaşantısını destekleyecek alanları 
üretememiştir. Gültepe Mahallesi, çocukların ve 
büyüklerin vakit geçirebilecekleri kamusal boşluklara 
ihtiyaç duymaktadır. Mahallenin güney bölgesi çok 
eğimli bir topoğrafyaya oturmaktadır. Bu yöndeki 
Talatpaşa Caddesi’ne bağlanan tüm araç yollarının 
sonu merdivenle bitmektedir. Plansız yapılaşma 
sonucunda konutların arka avluları artık mekanlar 
olarak ortaya çıkmıştır ve zaman içinde çöplüğe 
dönüşmüştür. Projede, ada birleşim prensibiyle 
elde edilen %30 bonus hakkıyla konutlar bu artık 
mekanları yeşil alanlara dönüştürerek mahalle 
içindeki nefes alma noktalarını birbirine bağlayarak 

can damarını oluşturur. İmar adalarına sadık kalarak 
Taks %50’ye kadar çekildiğinde mahalle, can damarı, 
doku ve düğüm noktaları gözetilerek yaşayan bir 
kent parçasına dönüşür. İmar adalarının uzun yapısı 
nedeniyle adalar kendi içinde üç bölgeye ayrılmıştır. 
Konut tipolojisi sırasıyla; Talatpaşa Caddesi’ne cephesi 
olan yapılar “ticaret ağırlıklı konut”, “kolay üretilebilir 
konut”, “konut ağırlıklı ticaret” olarak tasarlanmıştır. 
Yerinde dönüşüm prensibiyle “kolay üretilebilir konut” 
tipolojisi en yaygın tipololoji olarak üretilecektir. 
Böylece mahallede yaşayan insanları aynı mahallede 
tutarak, tasarlanan kamusal alanlarda sosyal ilişkileri 
destekleyerek mahalle yaşantısının canlandırılması 
amaçlanmıştır.

Telsizler
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Mevcut Plan
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Plan Durumu 0.4 TAKS İLE
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Öneri Durum 0.7 TAKS İLE
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Cephe Tasarım Aşamaları 

1 2

3 4
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Bina Tipolojileri
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Sokak Görünüşleri 



140

Mevcut Durum 

İmar Durumu 

Önerilen Durum 

Cephe Önerileri
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Alanın karakteristik özelliği olan eğimli topografyayla 
doğru ilişki kurulabilmesi açısından, blok düzenin 
kendi içinde parçalanarak yeni tipolojiler üretmesi 
öngörülmüştür.

Blok düzen öncelikle alt ve üst kütle olarak kendi 
içinde dilimlenir;  alt kütle topografya ile ve parsel 
koşuları ile iletişim kurmaya çalışırken, üst kütle 
yüksek yapı ve blok tipolojilerinde katlar arası 
farklılaşmayı ve zenginliği getirir. İkincil aşamada 
alt kütle kendi içinde yeni parçalara ayrılır, tekil 
cephe, birden çok cephe bölümleri oluşturur. Yapısal 
ölçek, bölgenin yerel ölçeğine daha yakınlaşır. 
Parçalanmanın getirdiği yapısal tektonik çeşitli 
aralıklar üretir, bu aralıklar konutlar ve yerleşim için 
teraslar, ve geçiş niteliğindeki yerler olarak kullanılır. 

Üretilen iç dünya ona özgü yeni cephe karakteri 
ile ortaya çıkar. Aralıklar ve oluşturulan iç dünya, 
yapısal parçalar arasında yeni iletişim potansiyelleri 
ve komşuluk ortamı kurar. Bu durumun teşviği için 
yeni çıkma hakları üretilebilir.

Parselin yeşil omurgaya bakan cidarı, belirli bir 
büyüklükte, yarı kamusal yeşil alan olarak terk 
edilir. Yapılaşmadaki bu geri çekilme prensibi, 
yeşil omurgaya bakan daha fazla konut cephesinin 
olmasını sağlar.

Son olarak imar planına ek olarak verilen %30 
yapılaşma hakkı, bu kütleler üzerine oturan çıkma 
bonusları olarak kullanılır. Bonus kütleler cadde 
boyunca niş ve dönüm noktaları oluşturarak sokak 
algısında çeşitlilik yaratır.

Gültepe 2
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Mevcut Durum
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Plan Durumu 0.4 TAKS İLE
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Öneri Durum 0.7 TAKS İLE
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Blok Tipolojileri
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Kesitler

TAKS: 0.5

TAKS: 0.7
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Cepheler 
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Cepheler 
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Cepheler 

Mevcut cephe

Öneri cephe
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Perspektiler
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Yahya Kemal

Yahya Kemal Mahallesi, Kağıthane deresi ve 
Keçi deresi sınırları arasında kalan Talatpaşa 
Bulvarı’nın sonlandığı alandır. İki vadi arasında 
yükselen yaklaşık %20-30 arasında eğime 
konumlanmış olan tepe, Kuzeybatı’da Şirintepe 
ve Seyrantepe ile komşudur. Bu iki mahallede 
gelişen ticari aks Yahya Kemal’e Talatpaşa 
bulvarı üzerinden azalarak ulaşır ve vadi 
tabanına inerek sonlanır. Mahallenin sınırlarını 
oluşturan vadiler çok verimli rekrasyon alanları 
olarak değerlendirilebilecekken, 1950’ler bu 
bölgede gelişen sanayi ile birlikte gün geçtikçe 
kullanımını kaybetmiştir, özellikle Kağıthane 
deresi kent için çok önemli bir rekratif alan 
olmaktan çıkmış ve kirlenmiştir. 

Yahya Kemal mahallesinde hem sorun hem 
potansiyel olarak değerlendirilebilecek en önemli 
unsurlardan biri topoğrafya ve eğimdir. 

Mevcut doku %80 gibi bir taksla araziye yerleşirken birçok 
ulaşımı imkansız merdiven sokaklar meydana gelmiştir. 

Öneri projede ara kotlarda iç avlular yaratılarak yaya 
hareketinde ve iç bahçelerde süreklilik hedelenmiştir. 
Topoğrafyadaki eğimleri ve yolları dikkate alarak 
yerleştirilen vaziyet planında Talatpaşa Bulvarı üzerinde 
bir yüksek yapı ve geniş bir yeşil alan önerilmiş, bu 
yeşil alan kuzey ve güneyde bulunan yeşil vadilerle 
kavuşturulmuştur. Mahalle için bir ada detaylandırılarak 
cepheleriyle çalışılmış, uzun bloklardan biri için geçirgen, 
pasajlı ve iç avlulu bir durum için öneri geliştirilmiştir. 

Projenin en önemsediği durumlardan biri de kat 
yüksekliğidir, genel olarak topoğrafya eğrilerine oturan 
yapılar 6-8 katı aşmayacak şekilde planlanmıştır.
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Mevcut Plan
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Plan Durumu 0.4 TAKS İLE
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Öneri Durum 0.7 TAKS İLE
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Blok Tipolojileri
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Blok Tipolojileri
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Blok Tipolojileri
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Blok Kütle Önerisi  
Tasarım Yaklaşımları

Mevcut İmar Blokları Öneri Bloklar 
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Girişler ve Kullanımlar

Avlulardan Giriş 
Kotların Eşitlenmesi 

Tasarım Yaklaşımları 
Kot Farklarını Azaltmak ve Ulaşılabilirliği Arttırmak

İç Avlu 
 

Teraslama ve 

Üst Avlu 

İç Avlu 

 

Teraslama ve  

Üst Avlu 

Tasarım Yaklaşımları 
Potansiyel Açık Alanları Arttırmak ve Farklı Kotlara Taşımak

Açık Alan Stratejileri
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Tasarım Yaklaşımları 
Kesit İlişkileri

otopark 

ticaret 

teras kullanımı 

avlu kullanımı 

Talatpaşa Caddesi Kesiti 

Tasarım Yaklaşımları 
Kesit İlişkileri

otopark 

ticaret 

teras kullanımı 

avlu kullanımı 
İç teraslar 

Aksu Sokak Kesiti 

Kesit İlişkileri
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Cepheler



163

Perspektiler




