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Tüm kentlerimizde, parsel bazında ‘yoğun yapılaşma’ ve ‘yap-sat’ modeli 
ile ‘piyasa koşullarında yaratılan finansman’ yaklaşımı sonucunda ‘riskli 
kentsel doku’ ve ‘apartman tipolojisi’ ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde ‘Kentsel Dönüşüm’ kavramı çerçevesinde bazı 
uygulamalar yapılmaktadır. Ancak, özellikle kamu odaklı yapılan 
‘zorunlu’ uygulamalar, yapı kalitesi ve yaşam kalitesi başta olmak 
üzere, ‘estetik’, ‘katılım’, ‘eşitlik’, ‘güven’ konularında pek çok tartışmayı 
da beraberinde getirmektedir.

Artık, kentlerimizin geleceği için ‘Kentsel Strateji’ ve ‘Stratejik Tasarım’ 
kavramlarını dikkate alan yeni yaklaşımlar ortaya konulmalı, modeller 
geliştirilmeli ve yaşam alanları yeniden tasarlanmalıdır.

Geçen yıl, her şey ‘kamudan beklenmemeli’ ilkesi ile Yerel Girişime 
DESTEK (Demokrasi, Ekonomi, Strateji, Toplum, Eşitlik ve Katılım)  
Platformunu oluşturulduk. DESTEK Gönüllüleri tarafından yapılan, 
‘yeni yaşam alanları nasıl tasarlanmalı’ çağrısı bir yıl boyunca 60 
gönüllü tarafından geniş katılımlı ortamlarda tartışıldı ve Gönüllülük 
Esaslı Yerinde Dönüşüm modeli önerildi.

Önerilen yeni modelde ‘imar bonusu’ teşviki ile ‘yapı parseli yerine yapı 
adası bazında’; yeni(den) tasarım, finansman, örgütlenme, yapım ve 
yasal konularda farklı bir model kamuoyunun tartışılmasına açıldı.

Gönüllü olarak ada bazında birleşme kapasitesine bağlı olarak kamu 
tarafından verilecek ‘imar bonusu’nun sağlayacağı finansman ile 
riskli binalar yıkılıp, yerinde yeni yapılar yapılacaktır. Böylelikle, ‘yer 
değiştirme’ ve ‘değer paylaşımı’ gibi gerilim yaratan sorunlar ortadan 
kalkacaktır.

Bu model ise 3ADA1ADA Programıyla yaşama geçirilecektir. 3 yapı 
adasının birleştirilerek 1 yapı adası haline getirilmesi; iyi bir tasarım 
imkanı ile daha fazla yeşil alan, kamusal yapı ve  otopark, geniş yollar 
için kapasite sağlamaktadır. 

3ADA1ADA programı 4 temel teşvik üzerine kurgulanmıştır.

  1. Birleşme Bonusu  
  2. Yola Terk Bonusu
  3. Kamusal Mekan Bonusu 
  4. Otopark Bonusu

DESTEK gönüllüleri tarafından geliştirilen modelin; tasarım, 
örgütlenme, finansman, yapım ve yasal bileşenleri çalıştay ortamlarında 
tartışılmaktadır. ‘3ADA1ADA Programı’ bir yıl boyunca  İstanbul’un 
12 ilçesinde  17 örnek yapı adasında ulusal ve uluslararası tasarımcılar 
tarafından test edilmiştir.

Taraflarca benimsenen uygulanabilir ve yaygınlaşabilir bir model ortaya 
çıktığı takdirde ise kamu tarafından; ‘gönüllülük’ esasına dayalı bir 
‘dönüşüm çağrısı’ yapılarak modelin test edilmesi sağlanmalıdır.

Dün, kendimize özgü Yap-Sat ya da Sat-Yap yöntemleri ile gelişen yapı 
ve yaşam kalitesi çok düşük olan kent dokuları, Yık-Yap yöntemi ile 
dönüştürülecektir.

Bu kez mevcut parselasyon durumunu dikkate alan yeni(den) 
parselasyon ile ada bazında gönüllü birleşme, finansman desteği ve 
kamu alanı elde etme amaçlı imar bonusu teşviki ile gönüllü olarak 
kendin yık ve yerinde yap yaklaşımı geliştirilmektedir.

DESTEK gönüllüleri olarak başlattığımız bu çalışmayı, olası İstanbul 
depremine daha da yaklaştığımız bugün, başta kamu yönetimi ve riskli 
alanlarda yaşayanların dikkate alacağı umuduyla saygılar sunarım.

A. Faruk GÖKSU
DESTEK Gönüllüsü

Kamuoyuna Çağrı
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DESTEK Nedir?
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Biz Kimiz , Niçin Bir Araya Geldik?
DESTEK Gönüllüleri, özellikle Kentsel Dönüşüm ve 
Yenileme Projelerinin geliştirilmesine ‘aşağıdan yukarı’ 
proje geliştirme yaklaşımı çerçevesinde 
riskli mahallelerde yaşayanların sorunlarını çözme 
yolunda destek amacıyla bir araya gelmişlerdir.

Gönüllülük anlayışı ile çalışan grup içinde şehir plancısı, mi-
mar, mühendis, sosyolog, ekonomist, hukukçu gibi uzmanların 
yanı sıra proje alanında yaşayan yerel liderler bulunmaktadır.

DESTEK gönüllüleri ‘her şey kamudan beklenme-
meli’ temel ilkesi doğrultusunda, yaşam alanlarının 
yeniden tasarlanması için bir araya gelmişlerdir.

Katılımcı planlama yaklaşımı çerçevesinde yerel gi-
rişimi desteklemek üzere bir araya gelen gönüllüler;

Demokratik Haklar
Ekonomik Kalkınma
Stratejik Planlama
Toplumsal Gelişme
Eşitlikçi Yaklaşım
Katılımcı Planlama

temel konularında yerel girişime DESTEK vermeyi 
amaçlamaktadır.

DESTEK Gönüllüleri
A. Faruk Göksu • Ali Eray • Alp Arısoy • Anja Von 
Büttner • Arda İnceoğlu • Aygen Kancı • Aylin 
Durmaz • Ayşe Gökşin • Ayşegül Dinççağ • Burçin 
Yıldırım • Cem Okay Kalender • Ceyda Sungur • 
Daniel Baur • Derya Gürsel • Devrim Çimen • Ediz 
Akyalçın • Eugenio Cipollone • Eylem Erdinç • Ey-
lem Gülcemal • Fırat Doğan • Fulya Eliyatkın • Fun-
da Gacal • Gabriel Duarte • Gamze Konca • Hakan 
Özbek • Hande Demirel • Hugo Hernandez • İlgi 
Karaaslan • Javier Nuño • Juan Hevia • Juliana Si-
curo • Marcio Costa • Mariona Benain Aguilera • 
Massimo Preziosi • Matteo Beccia • Mehmet Ali 
Yalçın • Miray Özkan • Murat Vefkioğlu • Nuran Ün-
sal • Nuria Ruiz • Okan Bal • Oliviero Godi • Orhan 
Berat Eralp • Ömer Kanıpak • Ömer Selçuk Baz • 
Ömer Yılmaz • Özdemir Sönmez • Özgün Gürsürer 
• Pedro Varella • Pınar Gökbayrak • Ramon Farré- 
Escofet • Reem Halaseh • Renata Bertol • Ricardo 
Kawamoto • Sam Patrick Foos • Samim Magriso 
• Sertaç Erten • Sıla Akalp • Tatsuya Yamamoto • 
Tuncer Çakmaklı • Ulaş Akın • Yalçın Korkmaz
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Mahalle Yerel Çerçevesi 
‘Yapı ada’larının ‘birleşme’ stratejileri çerçevesinde ‘yeni(den) parselasyon’ ile ortaya çıkacak yeni kentsel doku formları,  
yeni(den)  yaşam alanlarının oluşturulması için tasarlanmalıdır.

Kentsel gereksinmelerin yürüme mesafesi içinde yeterince sağlanacağı ve  toplumsal yaşamın yeniden örgütleneceği bir 
mahalle kurgusu yaşam kalitesi riskinin azaltılması için önemli bir adım olacaktır.

Bu nedenle, mahallelinin  toplumsal ve ekonomik kalkınmalarına yönelik olarak ‘Mahalle Yenileme Eylem Planı’ 
(MAYEP) hazırlanmalıdır. MAYEP  güvenlik yapı ve yeterli kentsel standartların sağlandığı yeni yaşam alanlarının 
yaratılmasına yönelik hedefleri ve projeleri ortaya koymaktadır. Kapsamlı dönüşümün temel ilkeleri olan yerel ekonominin 
canlandırılması ve toplumsal kalkınmanın yaratılması mahalle yenilemenin en temel stratejilerini oluşturmaktadır.

3ADA1ADA Çerçevesi
Kentlerimizin büyük bir bölümünü oluşturan küçük  yapı adaları yeterli otopark, açık alan gibi kullanımlarla yaşam 
kalitesinin artırılması için kapasite sunmamaktadır. Kentsel dokuların en küçük birimini oluşturan parsellerin oluşturduğu 
yapı adalarında; daha fazla yeşil ve açık alan, yeterli otopark ve geniş yollar sağlanması için yapı adaları birleştirilerek 
tasarlanabilir bir hale getirilmelidir.

Kentsel doku bazında yapı, yol, otopark ve kamusal alan risklerinin ortadan kaldırılması ve özellikle afet anında tahliye 
koridoru ve toplanma alanı aiçin ‘Acil Eylem Planı (ACEP)’  hazırlanmalıdır. ACEP’nı en yüksek önceliği taşımakta 
ve olası depremin riskini en aza indirmeyi hedefleyen riskli binaların tasfiyesi, tahliye koridorlarının açılması ve toplanma 
alanlarının yaratılması için kısa vadeli önlemleri ve kriterleri ortaya koymaktadır.
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Niçin 3ADA1ADA ?

Kent dokularındaki parsel bazında yoğun yapılaşma, kamusal 
alanların eksikliği, yapı ve yaşam kalitesi riskinin azaltılması 
için yeni(den) bir yapı ölçeğinin tanımlanması gerekmektedir.

Kentlerimizin pek çoğunda  ‘apartman’ tipolojisinin egemen 
olduğu kentsel dokuların ortaya çıkardığı sorunların çözümü 
için;

  Yapı Parseli yerine Yapı Adası
  Apartman Tipolojisi yerine Estetik Yapı Tipolojileri
  Yap-Sat, Sat-Yap yerine Yık-Yap
  Bireysel Çıkar yerine Toplumsal Çıkar
  Riskli Yapı yerine Sağlam Yapı
  Kaçak Yapı yerine Yasal Yapı

olmak üzere tasarım, finansman, örgütlenme, yapım ve yasal 
konularda yenilikçi yaklaşımlar sunulmalıdır.

3ADA1ADA ölçeği;

Tasarım Esnekliği
Örgütlenme Kapasitesi
Kamusal Alan Elde Edilebilirliği(Açık Alan-Kamusal            
Yapı-Yolların Genişlemesi)
Kentsel Kalite 
Arazi ve Proje Geliştirme Potansiyeli
Finansman Yaratma Kapasitesi
Girişimci Yaratma

konularında önemli potansiyeller sağlamaktadır.

Ayrıca, ada bazında yerinde dönüşüm’ modeli için İstanbul’un 
farklı ilçelerinde farklı kentsel doku örnek çalışmalarında; 

  - Yerel Odaklı ‘Gönüllü Örgütlenme’
  - Kamu Odaklı ‘İmar Bonusu Teşviki’
  - Piyasa Odaklı ‘İmar Hakkı Transferi’

yaklaşım ve yöntemleri test edilmektedir.
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İmar Bonusu, imarlı mevcut yapı alanının dönüşüm 
katsayısı ile çarpılarak;

- Yapı adalarının birleşmesinde % 2,
- Yapı Çekme mesafelerinin kamuya
terk edilmesi durumunda % 3’ü,
- Park, eğitim, açık alan gibi kamusal alanların yaratılması 
durumunda % 4’ü
- Yapı adası içinde kapalı otopark yapılması durumunda 
toplam alanın % 5’i

olmak üzere birleşmelerine göre kademeli olarak 
%15,%30 ve %45’e kadar artmaktadır.

Yola Terk Bonusu (%3)

Kamusal Mekan Bonusu (%4)

Otopark Bonusu (%5)

Birleşme Bonusu: Ada birleşmelerini 
optimum proje büyüklüğünde teşvik et-
mek için yeni(den) mekansal ve toplum-
sal organizasyonu ile yapım ve fi-
nans optimizasyonu hedeflenmektedir.

Yola Terk Bonusu: Yapı çekme 
mesafelerinin dar yolların
genişletilmesi ve afet halinde tahliye 
koridorları olarak da kullanılacak 
yollara terk edilmesine teşvik etmektir.

Kamusal Mekan Bonusu:  Yaşam 
kalitesinin artırılmasının önemli koşul-
larından birisi olan okul, park, sağlık 
gibi kamusal alanların artırılmasıdır.
 
Otopark Bonusu: Tahliye koridorlarının 
oluşturulması ve otopark gereksinimin yapı 
adası içinde sağlanması için verilen teşviktir.
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İmar Hakkı Transferi; 
Nereye ve Nasıl Transfer Edilecek?
Yapılaşma ve kamusal alan yaratma 
kapasitesi olmayan yapı adalarında (yani yapı 
yoğunluğu çok yüksek olan alanlarda)  imar 
bonuslarının bir bölümü ya da tamamı 
başka yoğunluk odaklarına ya da stratejik akslara transfer 
edilebilir. 

İmar Bonusu Teşviki ile oluşan imar haklarının çok 
yoğun yapılaşmış alanlarda kullanma zorluğu 
ile  park, eğitim, sağlık  gibi kamusal alan gereksinimi 
de dikkate alındığında imar bonuslarının başka 
alanlara transferi yöntemi de eş zamanlı 
uygulanmalıdır.

İmar Hakkı Transferi yönteminin uygulanması için 
yapılaşma kapasitesi seviyesine paralel olarak; 
imar bonusunun bir bölümü ya da tamamının 
başka bölgede kullanılması yani transferi  durumunda 
imar bonuslarının satışı da söz konusu olmalıdır.

Bir başka deyişle, imar bonusu teşvikini kullanmak
isteyen bölge ile söz konusu teşviki satın almak 
isteyen uygun bölge arasında gönüllülük 
esasına dayalı bir uzlaşma yönetimi uygulanabilir.

Yöntemin doğru çalışması için imar haklarını 
Gönderen Bölge ve bunları satın alarak kulla-
nacak uygun Alan Bölge’lerin planlaması yapılmalıdır.

İmar Haklarını Gönderen Bölge, imar bonusu 
teşviklerinin kullanımında yoğunluk, açık alan ve yüksek-
lik kapasitesinin üzerinde bir yeni kentsel doku yaratmak 
yerine hakların bir bölümü yada tamamının yapı kapasi-
tesi yüksek yoğunluk bölgelerine gönderildiği alanlardır.

İmar Haklarını Alan Bölge ise imar bonusu teşvikler-
ini toplama kapasitesi olan kentsel dönüşüm ve gelişim 
alanlarıdır. Yoğunluk bölgeleri olarak da adlandırılan bu 
bölgelerdeki imar hakları piyasa koşullarında özel sek-
tör tarafından satın alınarak, imar bonusu teşvikini sa-
tanlara bir dönüşüm için kaynak transferi sağlanır.
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Mevcut kentsel dokularda var olan yapı ve yaşam kalitesi 
riskini ortadan kaldırmak stratejik tasarımın en önemli 
konusudur. DESTEK modeli yapı ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi için aşağıdaki konular özellikle dikkate 
alınmaktadır.

Yapı Kalitesini Yükseltmek: Depreme karşı “sıfır risk” için 
mimari ve mühendislik çözümleri üretmek.

Açık Alanlar Yaratmak: Kamusal yeşil ve açık alanlar, acil 
durumda tahliye koridorları,  geçici barınma alanlarının 
oluşturulacağı açık alanlar oluşturmak.

Yeni Kentsel Doku: Gereksinim duyulan “kamusal” mekân-
lar için alan yaratmak.

Kullanım Dengesi: Yaşam alanlarında işlevsel çeşitlilik 
sağlayarak, yaşama- çalışma-dinlenme işlevleri arasında 
uyumlu bir denge oluşturmak. 

Yüksek yoğunluklu kentsel doku;  ulaşım, kamusal mekan 
yetersizliği, yapı ve çevre kalitesi düşüklüğü gibi sorun-
ları da beraberinde getirmektedir. Sorunların çözümü için  
“yoğunluk odaklarının” kentsel kurgu içindeki yeri ve mi-
mari tasarımı yeniden ele alınmalıdır.

Yüksek yoğunluk tasarımı için aşağıdaki ilkeler göz 
önünde bulundurulmalıdır.

İşlevsel çeşitlilik
Mekânsal geçirgenlik, belli noktalarda yapı kütlesini 
boşaltmak
Mekânsal çeşitlilik, farklı ölçekte ortak mekânlar ve 
kamusal mekanlar
Toplu taşıma odaklılık
Yoğunluk dengesi, yoğunlaşma bölgeleri, koruma alanları
Mekânsal hareketlilik- üçüncü boyutun tasarımı
Açık alan yaratma
Eğimin kullanılması 
Emsali tek bir noktada kullanarak ada genelindeki yüksek-
likleri düşük tutma (baza-kule)
Doğal avlu zeminin alt kota taşınması ile dikeyde yeni 
yapılaşma alanları yaratılması 

3ADA1ADA Stratejik Tasarım Temel Konuları
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Değer yaratan tasarım  “Stratejik Tasarım” çerçevesine 
sosyal ve ekonomik yönde değer katar. Değer yaratan 
tasarım, DESTEK programının temel yaklaşımlarından 
birisidir.

Kamusal mekanların yeniden sağlanması, altyapının ye-
nilenebilmesi, işlevsel çeşitliliğin oluşturulmasının ekono-
mik olarak yapılabilir olması için yeterli büyüklük sağlan-
malıdır. 3ADA1ADA yaklaşımı optimum büyüklüğü 
sağlamak üzere oluşturulmuştur.

Depreme dayanıklılık ve bakım giderlerinin düşürülmesi 
açısından yeni yapılaşmanın malzeme kalitesi ve sağlam-
lığı mekansal ve sosyal sürdürülebilirlik açısından önem-
lidir.

Bu nedenle, Kentsel Strateji Temel Çerçevesi kurgulan-
malı, mevcut ulaşım, altyapı ilişkileri, kentsel işlevler, üst 
ölçekli plan kararları ve mekânsal değerler dikkate alın-
malı, yenileme alanı ile oluşacak yeni kamusal değerlerin 
ve yapılaşmanın çevresiyle ilişkileri kuvvetli bir şekilde 
kurulmalıdır. 

Bu yüzden DESTEK modeli ile yeni kentsel kurgu 
bütüncül yaklaşımla 3 çerçeve içinde ele alınmaktadır. 

3ADA1ADA Çerçevesi:   En küçük yaşam alanının yeni 
(den) tasarlanması

Mahalle Çerçevesi: Mekansal ve toplumsal örgütlenmenin 
yeni (den) kurgulanması

İlçe Çerçevesi: Kent formunun yeniden organizasyonu için 
stratejik şemalar

Yaşama- çalışma alanlarının birlikteliği ve yeterli donatı 
alanlarının sağlandığı işlevsel çeşitliliğin oluşturulması 
gerekmektedir. İzole konut ve çalışma alanları hem kul-
lanıcılar açısından memnuniyetsizlik oluşturmakta, hem 
ulaşım için fazladan enerji ve zaman kaybına yol aç-
maktadır. Çalışma, yaşama, alışveriş ve rekreasyon al-
anlarının dengeli birlikteliğinin sağlanması ve ihtiyaç du-
yulan kamusal donatı ve açık alanların erişim mesafeleri 
dikkate alınarak yaratılması kentsel tasarımın değerinin 
arttırılması açısından dikkat edilmesi gereken unsurlardır. 
3ADA1ADA programı, stratejik tasarım yaklaşımı ile 
kamusal alan yaratma konusunu ön planda tutar. 
Sosyal çeşitliliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması için iyi 
bir kentsel tasarımla oluşturulan değer yüksek gelir gru-
pları için yenileme alanlarını cazip kılmaktadır. Bu yüzden 
DESTEK modeli ile yerel halkın kendi yapılarını kendileri-
nin yenilemesine yönelik bir strateji önerilmektedir. Konut 
çeşitliliğinin sağlanması, farklı büyüklüklerde ve ihtiyaçlara 
yönelik konut birimlerinin oluşturulması sosyal çeşitliliğin 
ve ekonomik uygunluğun sağlanması için önemli strate-
jilerden biridir. 

Kentsel dokunun sürekli yenilendiği bir süreçte kamusal 
mekanların dağılımına yönelik bir standart ve yaklaşımın 
yeniden oluşturulması gerekmektedir. 

Farklı ölçeklerde yeşil ve açık ortak ve kamusal mekan 
kullanımlarının yaratılması programın amaçlarından 
biridir. Bu örneklerde;

5-10 dakikalık yürüme mesafesinde yerel ihtiyaca yöne-
lik park, yeşil alan, kreş ve ilköğretim okulu tesisi yer al-
malıdır.

15-30 dakikalık yürüme mesafesinde kentsel ölçekte park, 
küçük ölçekte sağlık tesisi, sosyo-kültürel tesis, ortaöğre-
tim tesisi yer almalıdır.

Toplu taşıma aracı ile 15-30 dakikalık mesafede büyük 
ölçekli doğal yeşil alana, bölgesel sağlık tesisine ve diğer 
kentsel sosyal ve idari işlevlere ulaşılabilmelidir.

DESTEK modelinde kamusal mekan sistematiği 3 ana 
başlık altında ele alınmaktadır. 

A - Büyük Kamusal Açık Alanlar: Bölgesel 
planlarla ve koruma kararlarıyla belirlenen alanlardır. İlçe 
Gelişim Çerçevesi kapsamında erişilebilirliğin sağlanması 
ve açık alan sistematiğinin kurulmasında belirleyici unsur-
lardır.

Doğal Alanlar: Orman alanları, korular, dere- göl kenarları, 
deniz kenarı

Kentsel Açık Yeşil Alanlar: Bölgesel parklar, mezarlıklar, 
açık spor alanları, kentsel parklar

B- Stratejik Kamusal Mekanlar: Bu alanlar 
Yerel Stratejik Çerçeve oluşturulurken dikkate alınan 
ve oluşturulması amaçlanan alanlardır. Bu mekanlar 
oluştururken yürüyüş mesafeleri, süreklilik ve elde edile-
bilirlik kapasitesi dikkate alınır. Bu alanlar yenileme süre-
cinde bir ada ya da parselin kamusal mekana ayrılması 
sonucu oluşturulabilir.

C- 3ADA1ADA İçinde Kamusal Yapılar: 
Yenileme sürecinde birleşen ada sayısı arttıkça daha 
büyük olarak elde edilebilecek ada ve parsel ölçeğindeki 
yeşil alanlar ve yolların genişlemesiyle oluşan kaldırımlar-
da yer alacak ağaçlar ve yeşil alanlar bu kapsamda değer-
lendirilir. 3ADA1ADA içinde açık alan elde edilmesinin 
yanı sıra özellikle okul, sağlık, kreş, toplum merkezi gibi 
kamusal mekanlar da yer almalıdır. 

Özellikle kamusal kapalı mekanların oluşturulmasında;  
bazaların kamusal mekan olarak tasarlanması,

Kot farklılarının kamusal mekan olarak değerlendirilmesi 
gibi stratejiler geliştirilmiştir.

4 - KAMUSAL MEKAN ELDE ETME
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Stratejik Tasarım Yönetimi: Yaşam alanlarının 
yeniden tasarlanması sürecinde mevcut sorunların 
çözümü için farklılık, farkındalık  ve katma değer 
yaratacak bir sürecin yönetimi için ‘strateji’ ve 
‘tasarım’ bileşenleri önem kazanmaktadır.

Yenilikçilik, yaratıcılık, araştırma, yönetim, uygula-
ma, katılım ve tasarım süreçleri arasında köprüler 
kurulmalı,

Kent ve yapı ölçeğinde, mekânsal ve toplumsal 
sorunları çözmek için dışsal ve içsel dinamikler 
değerlendirilmeli,

Estetiğin yanı sıra ‘doğru’ ve ‘uygulanabilir’ tasarım 
stratejilerine ait ilke ve kararlar alınmalıdır.

Yükseklik ve Algılama Stratejisi:  
Kentlerdeki mevcut yapı tipolojisi  parsel bazın-
da gelişen, 5-6 katlı yapılardan oluşmaktadır. 
Tasarımlarda yeni bir çevre ve tipoloji yaratılsa da, 
dönüşüm süreci uzun zaman alacağından, mevcut 
kat yükseklikleri dikkate alınmalıdır. 

Çevredeki yapı adalarının mevcut yükseklikleri 
dikkate alınarak ‘baza yaklaşımı’ çerçevesinde 
yükseklik stratejisi oluşturulmalı,

Yeni ada düzenlemesinde gün ışığı, gökyüzünü 
görebilme, 4 ve 5 kattan yüksek yapıların insan 
algısını zorlaması gibi konular dikkate alınmalı,

Mevcut yapı düzeninin yüksekliğini dikkate alan 
cephe düzenlenmesi yapılmalı, cephe üst katlarda 
geriye doğru çekilerek mevcut 5-6 kat algısı 
korunmalı,

Mevcut yapı düzenine ait cephe verileri dikkate 
alınmalı, düzenlemede saçak hizası ve çatı for-
masyonu için öneriler getirilmelidir.  

Yoğunluk ve Tipolojilerin Uyumu: İmar hakkı artışı 
sonrasında ortaya çıkacak yüksek yoğunlukların 
hangi kriterlere göre tasarlanması gerektiği tanım-
lanmalıdır. Ortaya çıkacak yüksek yoğunluğun 
hissedilmemesi için tasarım ilkeleri belirlenmeli ve 
aşağıdaki soruların yanıtı aranmalıdır.

3 Ada’nın yeni tipolojisi ne olmalı? (Tek blok, parçalı 
blok, süper blok)

Yeni tasarımlar, mevcut dokudan ne kadar farklı ol-
malı?

1, 2 ve 3 Ada birbirlerini takip edecek biçimde mi 
tasarlanmalı?

Önerilen yeni tipoloji ve morfoloji diğer adalarda 
da tekrar edildiğinde nasıl bir kentsel doku ortaya 
çıkmalı?
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A. Faruk Göksu, Kentsel Strateji

DESTEK platformu; Demokrasi, Ekonomi, Strateji, Toplum, Eşitlik, Katılım konularında yerel girişimlere DESTEK 
vermektedir. “Herşey devletten beklenmemelidir” temel ilkesi çerçevesinde, İstanbul’da deprem riskinin azaltılması için 
yerli ve yabancı 60 gönüllü tasarımcı ile 1 yıl boyunca tartışarak, İstanbul’un 13 ilçesinde 17 proje ürettik. Ürettiğimiz 
model; depreme karşı gönüllülük esasına dayalı yerinde dönüşüm çağrısı.  

Ayrıca, bu çalışma ile yeni bir planlama yaklaşımını da gündeme getirdik. Yeni yaklaşımda Kentsel Strateji Temel 
Çerçevesi kapsamında; ilçe ölçeğinde kent makroformunun yeniden organizasyonu için Stratejik Çerçeve, mahalle 
ölçeğinde mekansal ve toplumsal örgütlenmenin yeniden kurgulanmasına yönelik Yerel Çerçeve, 3ADA1ADA ölçeğinde 
ise en küçük yaşam alanının yeniden tasarlanması için ise Yapı Adası Çerçevesi geliştirilmiştir.

Sıla Akalp, Kentsel Strateji

3 Ada 1 Ada modelinde İstanbul’un dönüşüm dinamikleri dikkate alınarak ‘strateji’ ve ‘tasarım’ arasında köprüler kuruldu. 
17 proje alanında stratejik çerçeve, yerel çerçeve, ada çerçevesi, değer katan tasarım, yoğunluk tasarımı, tipolojilerin 
sürekliliği, esnek kamusal kullanım, uygulama ve etaplama ilkelerinin ortaya konulduğu ‘stratejik tasarım’ süreci bu 
çalıştayın en önemli boyutunu oluşturmaktadır. Önümüzdeki süreçte, stratejik tasarımdan uygulamaya geçmeyi 
amaçlıyoruz.

.

Çalıştay Katılımcılarından Mesajlar:

20
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Özlem Gökçe, GYODER Başkan Yardımcısı

.
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İsmail Ünal, Beşiktaş Belediye Başkanı 

Prof. Dr. Metin Sözen, Çekül Vakfı Başkanı

.

Işık Gökkaya, GYODER Başkanı

Kentlerin kurtuluşları, kimseyi yerinden etmeden ada bazında planlama yaparak ve 
ortaya çıkacak olan rantı toplumsal olarak paylaşmaktan geçer. Sadece 
Beşiktaş’ta değil, her bölgede tarihi dokuyu ve doğayı koruyan ada bazında planlar 
hazırlamak gerekir. Bütün bunları yaparken, doğan rant toplumsal olarak 
paylaşılmalıdır. Güçlü işbirlikleri, güçlü katılım sağlanmalı ve mutlaka halkın onayı 
alınmalıdır. DESTEK Gönüllülerini kutluyorum.

Bu toplantı bir uyarı niteliği taşıyor. Fatura karşılığı değil, özveri ile, yaşam hakkını 
artırmak için gelecek doğru planlanmalı ve herkese bu topraklarda eşit yaşama 
özgürlüğü getirecek bir yaklaşım tasarlanmalı.
Mahalle birimini ele alarak, kentlerimiz için zorunlu olan “dayanışmaya ağı” 
kurulmalıdır. Geleneksel ortamların yaşatılması açısından zorunlu, organik, 
dayanışma ile gelişen mahalle birimlerine ihtiyacımız var. DESTEK gönüllülerini 
destekliyoruz.

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikle çizilen yol haritaları, salt kanun yapmak-
tan öteye geçip İstanbul’un kurtuluş reçetesi olabilir. Hem hukuki altyapıyı, hem 
finansal çalışmaları hazırlamak gereklidir. Önerilen “imar transferi” aracının 
finansmanı konusunda GYODER olarak çalışmaya başladık. Bu tür çalışmaların 
her zaman DESTEKçisiyiz.

İstanbul da dahil pek çok şehirde kaderine terkedilmişlik durumu var. Bugüne kadar 
ada ölçeğinde değil de bina ölçeğinde bireysel çalışmalarla yenileme bekledik. 
Depremin üstünden geçen bunca zamana karşılık bu tür önlemlerin yeterli 
olmayacağını artık biliyoruz. DESTEK Modelinin ada bazında yaklaşımıyla artık 
şehirlerin değişeceği açıkça ortadadır.

Prof. Dr. Hüseyin Kaptan, İMP Kurucu Başkanı 

Bugün İstanbul, donatı alanları büyük ölçüde göz ardı edilmiş, zayıf topraklar 
üzerinde yapılaşmış bir kent makroformuna sahiptir. Felaketlerde zorunluluklar 
şarttır; bu sorunun çözümü için sadece deprem için üretilmiş bağlayıcı bir yasa, 
hem devletin hem de halkın taşın altına elini koyması gereklidir. Depreme karşı 
yürütülen bir projede, rızadan çok bağlayıcı unsurlar olması gerektiğine inanıyor, 
başarılar diliyorum.

Haluk Sur, Urban Land Institute(ULI) Başkanı ve 
KONUTDER Yön. Krl. Üyesi

Mevcut yapı stokumuzun yenilenmeye ihtiyacı var. Kentsel dönüşüm, bugün 
itibariyle büyük küçük bütün kentlerimizin temel meselesi. Dönüşüm çerçevesinde 
en önemli konu toplumsal uzlaşı, hoşgörü, dayanışmayı adalet çerçevesinde 
gerçekleştirmek, ilgili paydaşların çalışmasının önünü açmaktır. DESTEK 
modelinde bütün bu konuların ele alınması çok önemlidir.
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Fikret Azılı, İPKB Yöneticisi
 

Erdoğan Dağlı, Doğuş Gayrimenkul YK Üyesi 

Ayhan Turhan, MARKA Planlama Birimi Başkanı 

Erhan Demirdizen,  Şehir Plancısı

Murat Vefkioğlu, İMP, K. T. ve Yarışmalar Grubu Yürütücüsü

.

Projenin en önemli noktaları “uzlaşı” ve “gönüllük”tür. Gönüllülük ve uzlaşının birkaç 
binadan mahalle ölçeğine yükseltilmesininin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. 
“Deprem” ve “bonuslar” ise bu proje için motivasyon niteliğindedir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı kapsamındaki Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova, Bolu 
illeri büyük depremler yaşamış, geride binlerce hasarlı yapı kalmıştır. Yapı riskine 
çarpık kentleşme de eklenince 3 Ada 1 Ada Modeline en çok ihtiyacı olan bölgelerden 
birisi Doğu Marmara Bölgesi’dir. DESTEK’in gönüllü bir oluşum olması çok dikkate ve 
takdire değer bir durum. 3 Ada 1 Ada Modelinin öğrettiklerini Doğu Marmara Bölge-
sinde de uygulamayı amaçlıyoruz.

Kentsel yoğunluğu arttırmak deprem risklerini azaltabilir mi sorusu yeniden gözden 
geçirilmelidir. Emsal artışı uygulaması bir silahtır ancak son mermi olmalıdır, hangi 
bölgelerde bu uygulamanın yapılacağı iyi değerlendirilmelidir. Metrekare artışı yerine, 
değer artışını kullanım ile beraber düşünmek fonksiyon getirmek gerekir diye 
düşünüyorum.

DESTEK Modeli ile kentlerimizin en büyük sorunlarından olan ada bazında dönüşüm 
yaklaşımın nasıl olması gerektiği ortaya konuldu. Gönüllük ve dayanışmadan dolayı 
herkese teşekkür ediyorum. Sonraki süreçlerde ise projelerin bu safhada kalmaması 
için kamu yönetimleri, yaşayanlar ve uygulayıcıların bir araya gelerek uygulamaya 
geçilebilmesi için hangi aşamaların kaydedilmesi gerektiğini tartışmaları gerekmekte-
dir.

3 Ada 1 Ada Modelinin sosyal yönünün de olması nedeniyle, Dünya 
Bankası projenin uygulamaya geçirilmesine olumlu yaklaşmaktadır. 

Fikir projelerinin detaylandırılması ve fizibilite çalışması için bir finansman sağlanması 
söz konusu. Fizibilite sonucunda modelin uygulanabilirliği gündeme gelirse, uygulama 
sürecinde de desteklerimiz sürecektir.

Yalçın Kaya, İPKB Yöneticisi

Bu emek yoğun projeye biz de sonuna kadar katkıda bulunmak isteriz. 
Projenin değerlerini reel ve finansal bazda tartıştıktan sonra İPKB 
olarak kaynak arayışını sürdüreceğiz.
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Mr. Ramon Farré- Escofet, Beşiktaş

DESTEK’in metholojik öneri yaklaşımı konut alanları, kamusal alanlar, ulaşım ağı ve otopark alanları gibi şehirsel 
mekanları temel noktalarını etkileyen yenileme sürecini ele alır. Ve bu yenileme süreci; yapılaşmış alandaki büyümeler, 
yerel girişimci ve yatırımcıyı destekleyici yöntemle kendi kendini finanse eder.
Destek modeli çok sayıda farklı aktöre bu sürece dahil olmaları için çok sayıda “uyandırma çağrısı” içerir. Bu çağrılar; 

 

Oliviero Godi - Bağcılar

Massimo Prezisioni, Barselona - Beşiktaş

.

Pınar Gökbayrak - Zeytinburnu

Arda İnceoğlu - Esenler

Juan Hevia, Madrid - Şişli

Kullanıcıya-kentliye  çok küçük bir maliyetlerle hayat kalitesini arttırmayı sağlar,
Modelin çalışması için gerekli olan bir komşuluk birimine ihtiyaçları ortak bir merkezde 
toplayan enerji verimliliği, kamunun yönettiği servisler gibi sürdürülebilirliğin ilginç yönlerini 
canlandırmayı vaat eder,
Yatıcımcıya rant yerine sürdürülebilir ekonomik bir performansın güvenliğini farkettirir,
Kamusal kurumlarının, kentsel düzenleme parametreleri ve yeni bir modeli belirlemesini; 
mahalle ve komşuluk birimine, modelin işlemesi için yeni bir çerçeve belirlenmesini sağlar.

Gönüllü Tasarımcılardan Mesajlar:
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DESTEK projesi bir “uyandırma çağrısı” niteliğindedir. Yerel halkı uzlaşmaya yönlendirmesi, devlete ve yatırımcıya sosyal yatırımlar 
yapma fırsatı vermesiyle gelişerek sürdürülmesi gereken iyi bir başlangıçtır.

DESTEK Platformu, yerele ve yatırımcıya sunduğu fırsatlarla beraber şehir plancıları ve mimar-
lara da nitelikli çevreler üretmek için fırsat yaratmaktadır. Parsel bazında tekil yapılar üzerinde 
yapılacak bir çalışma yerine 3 Ada 1 Ada Modelinde olduğu gibi bütüncül bir çalışmanın 
gerçekleştirilmesi, kentlerin stratejik yaklaşımlarla planlaması gerektiğini düşünüyorum.

3 Ada 1 Ada Modeli güzel bir hayal ancak gerçekleşmesi imkansız değil. Bu projenin İstanbul için 
bir fırsat olduğuna inanıyorum. Projenin çözülmesi gereken iki temel düğüm noktası var; birincisi 
siyaset, ikincisi planlama ile tasarım arasındaki ilişki. İkinci noktada, bu önerilerin imar planına 
dönüşüp sonra tekrar mimariye gelmesinin çok yanlış bir süreç olacağını, bu noktanın için ‘ada 
bazlı tasarım’ın çözüm olacağına inanıyorum.

3 adayı tasarlarken temel amacımız cadde kültürünü ve kullanımını kurgularken kamuya alan 
kazandırmaktı. Projede adım-adım yaklaşımı ile uygulamaya geçileceğini öngördük. 3 ada içinde 
alt bölgelendirme yaparak ve yine adım adım 
kullanıcılar gruplandırıp nelere ihtiyaç duyabil-
eceklerini hayal ederek küçük birimlerden 
genele gitmeye tercih ettik.

Deprem riskine karşı, yaşayanların mülkleri üzerindeki endişeleri ancak yatırımcı, kamu ve yaşayanlar arasında ortak bir uzlaşma noktası 
bulunarak giderilebilir. Çıkış noktamız içerik ve denge olmalıdır. Eğer halka daha iyi yaşam koşulları kütüphane, hastane ve altyapı gibi 
donatılar sunabilirsek, dönüşümü isteyeceklerdir.

Kentin yatayda genişlemesini teşvik etmek yerine yapılaşmış alanın daha akıllı kullanımı 
gündeme alınmalıdır. 3 Ada 1 Ada Modeli yalnızca emsal artışı olarak değerlendirilmemeli, yeşil 
ve kamusal alanlar ile kamunun kazanımları, genişleyen yollar, tahliye koridorları ve yapı 
kalitesinin artışı da değerlendirilmelidir.
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Tunçer Çakmaklı - Beyoğlu

Aygen Kancı – Beyoğlu 

 

Ömer Kanıpak - Kartal 

Alp Arısoy – Kadıköy ve Zeytinburnu

Reem Halaseh - Ümraniye
.
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Projenin ilçe bazından başlayıp, alınan kararların mahalle ve ada bazında 
tasarlanması, çok sağlıklı sonuçlar verecektir. 3 adadan daha büyük bölgelerde bu 
proje hayata geçirileceği zaman kentin ihtiyaç duyduğu konutların ve imar transfer-
lerinin daha rahat gerçekleşeceği görülecektir.

Kamusal alan yaratma çabasına besin zinciri yaratma kaygısının da eklenmesi 
gerekiyor. İstanbul’da yeşil alanların mahalle ölçeğinden il ölçeğine çıkan, denize 
kadar uzanan bir peyzaj içinde kurgulanması gerekir. Yeşilin kimliği anlamında 
dünyanın pek çok kentinde olduğu gibi, deprem durumunda hayati önem kazana-
cak olan ‘yenilebilir peyzaj’ yaklaşımı benimsenmelidir.

Konut alanları ile sosyal donatı alanlarını entegre eden bir yaklaşımla 
tasarladığımız projede, fonksiyon alanları ile konut alanlarının bir arada olması ile 
gece ve gündüz kullanımlarının desteklenmesi temel tasarım prensibi oldu.

Proje ekolojik açıdan sürdürülebilir, düşeyde gelişen zemini kamuya açan bir 
yaklaşımla ele alındı. Özellikle çalışma alanının etrafındaki orman alanları ve 
karayolu da dikkate alındığında, modelin stratejik çerçeveyi de içermesinin önemli
olduğunu düşünüyorum.

Geniş alanları planlamak yerine süreci ve tasarım ilkelerini planlamanın önemli 
olduğunu, tasarımcının görevinin belki de mekandan çok mekanın oluşması için 
sürecini tasarlamaya dönüşeceğini gördük. Projenin nitelikli tasarım için önemli bir 
kapı olduğuna inanıyorum.
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Devrim Çimen - Küçükçekmece

Anja Von Büttner, Ayşegül Dinççağ - Maltepe

Ayşe Gökşin - Kadıköy

Hakan Özbek - Pendik

. 
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Şu an elde ettiğimiz ürünleri bir teorik çerçeve olarak görüyorum. Projeler, burada 
olmayan başka aktörler ile buluştuğu zaman, yeniden ve bambaşka biçimlerde 
tasarlanacak, projelerin çok farklı boyutları ortaya çıkacaktır. Dönüşümün önündeki 
en önemli engellerden birisi ‘niceliksel değişim’ algısı. İnsanların alansal büyüklük 
artışı ile değil, mekansal kalite ile değer artışı sağlayacakları anlaşılmalıdır.

Projeyi tasarlarken uygulama ve tasarımda sürdürülebilirliğe önem vermeye 
çalıştık. Mimaride de obje ve mekan yaratımının bir takım stratejilerinin 
oluşturabileceğini gördük.

Sosyal donatı alanı, açık alan ve denize bağlantı eksikliğinin görüldüğü çalışma 
alanımız, yerel ve stratejik çerçevenin kurgusunun en fazla gerekli olduğu 
alanlardan. Tasarladığımız proje başta olmak üzere yaratılan açık alanları kamu-
nun ne derece kullanacağı tartışılmalı, kamusal mekan tanımı yeniden yapılarak 
modele eklenmelidir.

Uygulamaya ilişkin sorunları çözmek için etaplama yönetimine gittik, alan gezileri 
ise bize “biraraya gelme” fikrinin uygulamaya konulabileceğini gösterdi.
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Büyük Marmara depreminin üzerinden geçen  13 yıl sonra ‘Afet Riskinin 
Azaltılması Yasası ve Uygulama Yönetmeliği’ hazırlandı. Kamuoyu 
büyük bir beklenti içinde ilk uygulamaları bekliyor. 

Gönüllüleri tarafından özellikle riskli mahallelerde yaşayanların 
sorunlarını çözme  yolunda 3 çağrı yapıldı.

2011 yılında, ‘3ADA1ADA’  Programı ‘imar bonusu’ teşviki ile 
kamusal mekan elde edilmesi ve yaşam alanlarının yeniden tasarımı 
konusu tartışıldı.

2012 yılında , ‘MAHALLE; 3 Yaşamsal Dokunuş’ Programı 
çerçevesinde yapı ve yaşam kalitesinin yüksek olduğu mahallelerimizde 
mekansal, toplumsal ve ekonomik örgütlenmenin yeniden kurgulanması 
tartışılıyor. Mahallelerimiz için 3 Yaşamsal Dokunuş;
 Can Damarı
 Yaşam Düğümü
 Yenilenen Doku olmalı.

2013 yılında ise ‘KENTteKENT’ Programı ile  kent ölçeğinde 
Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi ile bütüncül bir yaklaşım ele 
alınacak.

DESTEK Programlarının amacı,  uygulanabilir ve yaygınlaşabilir 
kentsel dönüşüm modellerini geliştirmek. Bu amaçla, İstanbul’un 24 
mahallesinde yaklaşık 160 ulusal ve uluslararası gönüllü tasarımcının 
çalışmaları devam ediyor. 

Bu nedenle, ‘Afet Riski Azaltma Yasası’nın uygulanması süreci içinde 
önerilen ‘DESTEK Programları’  ile ‘4 Temel Soru ve 4 Temel Öneri’ 
tüm kesimler tarafından tartışılmalı.

1.Öncelik nasıl belirlenecek?

Kentlerimizde  toplam yapı stoğunun %5 ile %15’i arasında yüksek yapı 
riski bulunduğu tahmin edilmektedir. Rakamın büyüklüğü ve finansman 
boyutu dikkate alındığında hangi ilçe, mahalle ve projelere  öncelik 
verileceği bilimsel bir temele oturtulmalı.

Öneri; Kentsel Kapasite Haritaları Hazırlanmalı.

Kentlerin, değer, yoksunluk, yoğunluk ve risk haritaları hazırlanarak 
yeni bir ‘öncelikli dönüşüm senaryosu’ yazılmalıdır. Bu temel haritalar 
dikkate alındığında öncelikli riskli alanlar ile öncelikli dönüşüm alanları 
ortaya çıkarılmalıdır. Daha farklı çapraz finansman yaklaşımları ortaya 
konulmalı.

2.Finansman nasıl karşılanacak? 

Yönetmelik, değer ve inşaat maliyet esaslı bir finansman modeli 
öneriyor. Parsel birleşmelerinde ise imar hakkı artışı sağlıyor.

Öneri; Tercihli Finansman Paketi Önerilmeli. Yönetmelikte önerilen 
modelin yanısıra, riskli yapı sahiplerinin kendilerinin örgütlenmeleri yoluyla 
yapıma olanak sağlayacak uzun vadeli kredi mekanizmalarını da içeren çok 
seçenekli ‘tercihli finansman paketi’ oluşturulmalı. 
 
3.Planlama bütünlüğü nasıl kurgulanacak? 

Yönetmelik, riskli yapıların ya da alanların dönüşümü sürecinde sistematik bir 
kurgu önermemektedir. Parsel bazında yada ada bazında dönüşümlerin bir 
sistematik içinde ayrışma değil bütünleşme sağlanması için yeni strateji ve 
senaryolar geliştirilmeli.

Öneri;  Kentsel Strateji Çerçevesi Hazırlanmalı.

Kentlerin dönüşümü için strateji, tasarım ve uzlaşma temel kavramlarını 
içeren 3’lü bakış geliştirilmelidir.  En küçük yaşam alanlarının yeniden 
tasarlanması için ‘ADA’, mekansal, ekonomik ve toplumsal örgütlenmenin 
yeniden kurgulanması için ‘MAHALLE’, kentsel gelişim strateji çerçevesinin 
geliştirilmesi için de ‘KENT’ ölçeğinde stratejiler geliştirimeli ve senaryolar 
yazılmalı.

4.Yapı Yoğunluğu ne kadar artırılacak ? 

Artık, kentlerimizin yapılaşma kapasitesi dolmuş durumda. Mevcut durumda 
bile yeterli sosyal donatı alanı  yok. Bazı alanların yapılaşma kapasitesini 
doldurmuş olması, mevcut yoğunluğun düşürülmesini  zorunlu kılmakta.

Öneri; Menkulleştirme, İmar Haklarının Satışı, Transferi ve İmar Bonusu

Yönetmelikte birleşme halinde imar hakları artışı söz konusu. Eşitlik 
açısından ilave imar hakları satılmalı yada kamusal kazanımlara karşılık 
artırılmalıdır. ‘3ADA1ADA Programı’ örneğinde olduğu gibi, birleşme, yola 
terk, kamusal mekan ve otopark yapımı gibi imar bonusları verilerek, parsel 
bazında yapılaşma yerine yapı adası bazında yapılaşma teşvik edilmeli.

Kentsel Kapasite Haritaları dikkate alınarak özellikle çok riskli ve korunması 
zorunlu alanlardaki imar hakları transfer edilmeli yada menkul kıymete 
dönüştürülmeli.

Olası İstanbul depremine daha da yaklaştığımız bugün, başta kamu yönetimi 
ve riskli alanlarda yaşayanların, DESTEK Programları’  ile ‘4 Temel Soru ve 
4 Temel Öneri’ yi  dikkate alınmalı ve örnek uygulamalar buna göre yapılmalı. 

Saygılarımla,

A.Faruk GÖKSU
Şehir Plancısı
Yerel Girişime DESTEK Platformu
17 Ağustos 2012

Kamuoyuna Çağrı
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3 ÇAĞRI  

1. ÇAĞRI  2. ÇAĞRI  3. ÇAĞRI  

www.3ada1ada.org www.mahalle3d.weebly.com www.kentselstrateji.com

2011  2012  2013  

DESTEK Gönüllüleri, özellikle riskli mahallelerde yaşayanların sorunlarını çözme yolunda yerel girişime destek 
amacıyla bir araya gelerek 3 çağrı yapmışlardır.

En küçük yaşam alanının yeniden 
tasarlanması 

Mekansal, toplumsal ve ekonomik örgütlenmenin 
yeniden kurgulanması

Mekansal gelişim strateji çerçevesinin 
oluşturulması
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3’lü Bakış
Kentlerin geleceğinin kurgulanmasında  strateji, tasarım ve uzlaşma temel kavramlarını içeren ‘Kentsel Strateji 
Temel Çerçevesi’ kapsamında 3’lü bir bakış yeni planlama yaklaşımı olmalıdır.

3

3

3Çerçeve   

Strateji  

Tasarım 

Yapı

Yerel

Stratejik

3Ada1Ada 

Mahalle

Kent’te Kent

Mekan

Yaşam

Vizyon

3YAŞAMSAL DOKUNUŞ;         
Damar, Düğüm, Doku
Yaşam kalitesi ve dayanıklılık sorunlarının yaşandığı 
mahallelerin yeniden tasarımı için 3 temel tasarım 
ilkesi dikkate alınmalıdır. 

 1. Can Damarı  

 2. Yaşam Düğümü 

 3. Yenilenen Doku 
“3 Dokunuş”, özellikle riskli mahallelerin mevcut yoğun dokusu 
içinde yeni yaşam fırsatları sunarak, bütünleştirici ve bağlayıcı 
kamusal mekanların oluşturulmasını ve kentsel dokuların 
yenilenmesi, canlandırılması, dönüşümü süreçlerinin temel 
tasarım ilkelerinin tartışılmasını hedeflemektedir.
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Fonksiyon Mahallenin ihtiyaç ve beklentilerine en 
uygun kamusal ve ticari kullanımlardan oluşmalıdır.

Erişebilirlik Yürüme mesafesinde ve kolay 
ulaşılabilir olmalıdır.

Bütünleşme Mahallelinin buluşma odakları, 
mahalle kimliğinin güçlendirildiği sosyal mekanlar olarak 
tasarlanmalıdır. 

Süreklilik Kullanımlar arası süreklilik ve dolaşım 
kolaylığı sağlanmalı, mahalleden  can damarına erişilebilirlik 
yüksek olmalıdır.

Birleştiricilik Mahallenin yakın çevresiyle 
işlevsel ve mekânsal bütünleşmesini sağlamalıdır. 

Çeşitlilik Açık alanlar, toplanma alanları, 
parklar, sosyal ve kültürel mekânlar gibi toplumun bütün 
kesimlerine yönelik farklı kamusal kullanım alanları çeşitliliği 
sağlanmalıdır.

Beklenti, iki temel bileşen ‘damar’ ve ‘düğüm’ ile yenilenen, yaşanabilir ve dayanıklı 
mahalle ‘doku’sunun ilkelerinin ortaya konulmasıdır.

Temel Strateji; 

Can Damarı

Yaşam Düğümü

3 DOKUNUŞ

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.      

Düzen Yeni ada kompozisyonunda, yapı adaları ve 
yapı tipolojileri arasında uyum ve çeşitlilik sağlanmalı, dolu-
boş dengesi kurulmalıdır. 

Karakter Yeni yapı tipolojileri tasarlanırken, mahalle 
karakteri, tipolojilerin çeşitliliği ve sürekliliği, sokak-yapı 
ilişkisi ve insan algısı konularına dikkat edilmelidir.

Uygulanabilirlik Yapı adası düzenini 
dönüştürmeye yönelik uygulanabilir çözümler üretilmelidir. 
İmar bonusları (İlave imar hakları) yeni tasarım kurgusu 
içinde başka yapı adalarına transfer edilebilir.
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10 TEMEL STRATEJİK TASARIM İLKESİ 

Yola Terk
Birleşmelerden sonra oluşan yeni  yapı ada 
kenarlarından yapılacak minimum 3 metre çekme 
mesafesi  mevcut yola terk edilmelidir.

6

7

8

9

5
10

Yapı Adası Yarı Kamusal Alan
Yapı adası içindeki otopark ile açık ve kapalı kamusal 
alan ihtiyacı karşılanmalıdır. Minimum kamusal alan 
büyüklüğü yeni oluşacak adanın minimum %30’u, 
maksimum %60’ı kadar olmalıdır. 

Mevcut Donatı Alanları
Mahalle içinde yer alan mevcut donatı alanları 
korunmalı ya da mevcut alan kadar yeni alan yaratmak 
kaydıyla kaldırılmalıdır.

Yükseklik Stratejisi 
Yükseklik stratejisi  mevcut doku,  yakın çevre 
ile ilişki ve genel siluet kuralları dikkate alınarak 
oluşturulmalıdır.  Sokak algılaması dikkate alınarak 
yeni bir siluet oluşturulmalıdır.

Mahalle Kimliği
Yeni oluşturulacak kentsel dokunun mahallenin mevcut 
kimliğine artı değer kazandırması sağlanmalı, mevcut 
olumlu kentsel özellikler korunmalıdır (canlı sokak 
yaşamı, mevcut odaklar ve donatılar).

Bonus Transferi
İlave imar hakları yani bonuslar yeni oluşacak yapı 
adalarında kullanılabileceği gibi başka yapı adalarına  da 
transfer edilebilir.

Bileşenlerin Niteliği
Mahalle dokusunun içinde can damarı  ve  yaşam 
düğümünün alansal büyüklüğü, mevcut yolların 
kapladığı alan ile aynı büyüklükte olmalıdır. (Örneğin, 
mevcut yolların kapladığı alan %15 ise, yeni önerilecek 
can damarı ve yaşam düğümünün büyüklüğü de %15 
olacaktır). Yaşamsal dokunuşun tasarımında topografya 
ve mevcut sokak yapısı dikkate alınmalıdır.  Damar ve 
düğümler, afet durumunda tahliye koridoru ve toplanma 
alanı olarak da kullanılacaktır.

1

2

3

4

Kullanım Kapasitesi
Can damarının en az %50’si açık kamusal alan (park, 
oyun alanı, yaya yolu vb), yaşam düğümünün en az 
%50’si kapalı kamusal  ve ticari mekânlardan oluşmalıdır. 

Yapı Adası Büyüklüğü
Mevcut yapı adaları, iki temel bileşenin etkileşim 
alanlarında önerilen şema ile uyumlu, diğer alanlarda 
ise  mevcut yolların ortak mekana katılması sağlanarak 
birleştirilmelidir (en az 2 en çok 5 ada birleştirilebilir). 
Tasarımcılar, yapı adalarının bazılarını koruyabilirler.

Yoğunluk Artışı
Yapılaşma oranı mevcut yapı yoğunluğu üzerinden %25 
arttırılmalıdır. Mevcut yapı yoğunluğu, yeni tasarımdan 
sonra oluşan yapı adalarında kullanılmalıdır. Ancak, 
bonuslar (ilave imar hakları) transfer edilebilir. Ayrıca, 
damar ve düğümlerin içinde kalan yapıların imar hakları, 
alacakları bonusla birlikte en yakın yapı adasına transfer 
edilmelidir.

Mahalle tasarımının; stratejik, yaşam kalitesini artırıcı, benimsenebilir ve uygulanabilir 
olması için aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır. 
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BAĞCILAR
GÖZTEPE MAHALLESİ

Kentsel Strateji / Gerd Holgersson, Ceren Akkose, Bahar Nama, Erdi Dilbaz, Burak Yusuf Koçak, 
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WOONERF CADDE KONSEPTİ
- YAYA-TAŞIT ayrımını sağlayan yükseklik 
farkları yok
- ENTEGRE oyun alanları/kaldırımlar/bisiklet 
yolları
- YAYA öncelikli yollar
-Taşıtlar için hız limiti (10 km/saat)
- Tanımlı otoparklar

1. open

2. half open

3. almost closed

A. open structure vertically + 
horisontally
B. small private lots on roofs; big 
public open space on street level
C. adaptable to sun and wind - 
possible to build high without 
total shading/wind barriers

A. horisontally open structure
B. public space on street sides, 
semi public court yard, no private 
outdoor space
C. adaptable to sun and wind 

A.horisontally open in few 
directions
B. semi public/private court yard
C. adaptable to sun and wind 

Typologies  - 3 linking and adaptive typologies 
For apartments, offices and commersial activites. openness public space environmental adaptivityTİPOLOJİLER

YAŞAYAN BİR MAHALLE İÇİN 3 STRATEJİ
1. Entegrasyon ve yeni bağlantılar
Damar ve diğer yeni bağlantılar tasarlanırken mevcut ulaşım sistemi ve mahalleliyi bir araya getiren, yapı adalarını izole olmaktan kurtaran mevcut donatılar 
dikkate alındı.
2. Yapı-Sokak
Önerideki ana kamusal alan, “damar” yani sokağın kendisi. Araç erişimini kısıtlayarak ve yayaya öncelik vererek bisikletler, oynayan çocuklar, ağaçlar, oturma 
birimleri ve otoparklarla canlı diğer kamusal alanlarla bütünleşmiş bir mekan yaratılabilir.  
3. Çeşitlilik: kamusal alanlardan özel bahçelere
Kolayca erişelebilen yaya yolları, caddeler, parklar, meydanlar ve sosyal donatıların yanı sıra yarı kamusal ve özel avlular, bahçeler, teraslar.  

Fonksiyonlar ve yeni adalar Damar, yollar ve kestirmeler Açık / Kapalı Yapı Adaları

Tipolojiler ve yönlendirmeler Özel, kamusal ve yarı-kamusal alanlarYol ve kestirmeleri bağlayan damar

1. açık
A. dikeyde ve yatayda açıklıklar

B. çatıda özel teraslar, zemin seviyesinde 
büyük kamusal açık alanlar

C. güneş ve rüzgar yönüne göre 
değişebilen dinamik birimler

2. yarı açık

A. yatayda açıklıklar

B. cadde aksı boyunca kamusal açık 
alanlar, yarı-kamusal avlular

C. güneş ve rüzgarı dikkate alan yapı

3. açık

A. farklı açılardan yatay boşluklar

B. yarı kamusal+özel avlular

C. güneş ve rüzgarı dikkate alan yapı

Typologies  - 3 linking and adaptive typologies 
For apartments, offices and commersial activites.

Typologies  - 3 linking and adaptive typologies 
For apartments, offices and commersial activites.

4. kapalı bahçeler
A. küçük açıklıklarla bölünen kapalı yapı

B. kamusal alan yok; iç avlular ve özel 
teraslar

C. modüler birimler

Typologies  - 3 linking and adaptive typologies 
For apartments, offices and commersial activites. parçalılık kamusal alan çevre ile ilişki

YAYA BULVARI
fonskiyon ve yükseklikler

MEVCUT YOLLAR
Göktepe’deki mevcut yollar
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explains artery, node and pattern strategies (please delete this text)

3D Vision Plan 

The Vision Plan will be prepared showing 
- The Vital Artery: Circular, single line, double line etc. 
- The Vital Node: at least two nodes 
- Renewed Neighbourhood Pattern: In accordance with design principles 

It is expected that the competitors will prepare 1/1000-scale 3D regeneration 
master plans that show the recommended building and open space 
typologies in accordance with the above indicated selection, approach and 
schematic designs. 

Studies must be complemented by schematic diagrams and designs.

Strategic Design 

A 1/500-scale design for one part (to be decided by the designer)

- A part of the Vital Artery, or 
- A part of the Vital Node, or 
- A part of the Renewed Neighbourhood Pattern (Residential)
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- The Vital Artery: Circular, single line, double line etc. 
- The Vital Node: at least two nodes 
- Renewed Neighbourhood Pattern: In accordance with design principles 

It is expected that the competitors will prepare 1/1000-scale 3D regeneration 
master plans that show the recommended building and open space 
typologies in accordance with the above indicated selection, approach and 
schematic designs. 

Studies must be complemented by schematic diagrams and designs.

Strategic Design 

A 1/500-scale design for one part (to be decided by the designer)

- A part of the Vital Artery, or 
- A part of the Vital Node, or 
- A part of the Renewed Neighbourhood Pattern (Residential)

GAB / Octavio Mestre, Victoriano Guarner, Ramon Farré-Escofet, Mariona Benain

Can Damarı
Yeni master plan, mevcut cadde ile yol dokusunun sadeleştirilmesi ve yeni yapı tipolojisini kullanarak, Köyiçi’ne doğru uzanacak, Beşiktaş’ın kuzey mahallelerini 
Boğaziçi’nin rekreatif ve kültürel faaliyetleri ile buluşturacak, 3 farkı uzunlukta koridordan oluşan yeni bir kent koridorunu içerir.

Ticaret aksı: tramvayın omurga olarak işlediği, yolun bir yanında mevcut ticaretin tutulduğu diğer yanında yeni ticaret birimlerinin önerildiği aks.

Karakter: Canlı, yeşil, aktif ve ticaret fonksiyonunu içeren
-Yarı özel iç aks: Mahalledeki yaya akışına yön verir, omurganın iki tarafındaki yeni konut birimlerini destekler.
Karakter: Canlı, sakin ve domestik.
-Kreatif sektör aksı: batısında araç trafiği, mevcut ofis birimleri ve doğusunda atölye, sergi salonu, ofislerin yer aldığı yarı zemin podyumu içeren aks.
Karakter: yaratıcı, çalışma alanı

Öneri, alanın doğu ve batısında boylamasına uzanan iki aksı (Ihlamurdere ve Sair Nedim-Nuzhetiye Caddeleri) vurgular ve buraları güçlendirken bu aksların paralelinde 
çalışan ama daha az yaya sirkülasyonuna sahip, daha domestik yeni merkezi aksı ortaya çıkartır.

Bu boylamsal aksları kesen diğer caddeler, mevcut eski rotaları ve manzara koridorlarını korumak için mümkün olduğunca değiştirilmedi. Böylece hem mevcut sirkülas-
yonun devam ettirilmesi hem de önerinin mevcut ile birleşmesini sağladı.

Yaşam Düğümü
Yaşam düğümleri, yoğun birimler ve düğüm noktaları olarak tasarlanmaktan çok damar boyunca dağıtıldı. Ticaret ve yaratıcı sektör damarında düğümler, herhangi bir 
odak yaratmadan daha geniş ve ana şemanın lineer yönlerini vurgulayarak dağıldı. İç damar boyunca, kenarlarda ve yol kesişimlerinde küçük meydanlara, eğitim, sağlık, 
idari tesis ve dini tesislere yer verilerek fonskiyon yoğunluğu arttırıldı. Yol kesişimlerine bu Küçük meydaların yerleştirilmesi ile ağın daha aktif olması hedeflendi.

Yenilenen Doku
Yeni mahalle dokusu mevcut sirkülasyon üzerinden belirlendi.
Üç ana boylamsal arter belirlendikten sonra, bu ana arterleri kesen, doğu-batı  doğrultusundaki mevcut aksları tutup güçlendirerek  ‘mahallenin ana sirkülasyonunun 
sağlanması, görsel referans verilmesi ve süreklilik konuları tasarım prensibi olarak belirlendi. İkincil sirkülasyon hiyerarşisi ve dokusu belirlendikten sonra mevcutu izleye-
rek 6 yeni komşuluk birimi oluşturuldu. 

İçteki yeni komşuluk birimleri, alt katında otoparkı bulunan iki konut bloğu ve zemin katında platform bulunduran tekli bir yapı ile çözümlendi. İki konut bloğu arasında yarı 
özel yaya promenandı; alanın doğusunda, Ihlamurdere Caddesi’ne bakan konut bloğunda zemin katta ticaret ve alanın batısında, kreatif sektör tarafında desteklenen 
aksta alt katta ofis, yol kotunda kamu bahçeleri ve yarı zemin platform önerildi.

Yeni yapı tipolojilerinin ölçüleri mevcuttan referans aldı. Mevcut yapılar doğal havalandırma, güneş ışığından faydalanma ve can damarlarının lineerliğini kuvvetlendirmek 
için kuzey-güney yönlü uzun parçalar halinde gruplandılar.
Yükseklik stratejisi de yeni kent koridorunun boylamsal karakterini güçlendirmek için kurgulandı. Yapı yüksekliklerinin farklılaştırılması kuzey-güney-kuzey hareketini ve 
dalga silüetini beraberinde getirdi.

Öneri sirkülasyon 1:7500

Araç trafiği

Yaya ve kontrollü araç trafiği
Ticari aks (yaya, tramvay ve kon-
trollü trafik)
İç promenad

Yeraltı trafiği

kreatif 
sektör 
damarı   
vehicle 

taşıt yolu

iç damar

@

@
@

@

@

müze üniversite
deniz otobüsü 

kıyı

PARK
Yeni yapılar 

Evlendirme dairesi

İç damar ve düğümler 1:7500Ticari ve kreatif sektör damarı

Kreatif sektör yapıları İç promenad
Ana mahalli meydanlar
Mahalli sert zemin meydanlarTramvay ve yaya aksı

Lineer park ve balkon bahçeleri

Ticaret/ofis/kamusal fonskiyonlar Mahalli ticaret ve donatılar

1:7500

1:7500Kat kullanımları ve özel avlular

Özel avlular
Konut

Alt kat kullanımları

Ticaret / ofis / donatı
Kreatif sektör yapıları
Mahalli donatılar ve ticaret

1:5000

1:7500Etaplama Stratejisi

1.

KÖYİÇİ
BEŞİKTAŞ 

ticari damar

3.

5.

yaratıcı 
sektör 
damarı
taşıt yolu

İç damar
ticaret damarı 
yaya, tramvay ve 

kontollü araç trafiği

Özel Avlu Özel Avlu
balkon 

bahçeleri

bölüm

Örnekler:
Yeşil Çatı Özel Avlu Yeni ile eskinin buluşması ticaret damarı

Etaplama Stratejisi
Örnek Çalışma

2.

4.

6.

8.7.
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Beyoğlu
OKMEYDANI

EXPOSURE ARCHITECTS Oliviero Godi & Dorit Mizrahi 

In detail the urban renewal will tackle the following issues:

1. improve the public transportation
1.1 bus lines
1.2 bus stops
1.3 bus terminal/station
1.4 rapid connection to underground and City Bus lines

2. bring-in the public/private programs which represent the needs of a 
large neighborhood
2.1 public offices
2.2 neighborhood police station
2.3 education facilities
2.4 libraries, mediateques, public meeting spaces
2.5 sport facilities
2.6 commercial and leisure activities

3. Green areas need to be developed and made sustainable
3.1 parks
3.2 kindergarden
3.3 interstitial green belts

4. pedestrian circulation must be improved, organized, defined as a net-
work of possible alternatives of movements within the neighborhood
4.1 connecting the side streets to the main central street
4.2 connecting different programs across the neighborhood
4.3 connecting nearby programs

5. roads must be adjusted to the traffic patterns required
5.1 wider main road with larger sidewalks
5.2 one way side streets with larger sidewalks and green insertions
5.3 if needed new roads to connect and to ease the car/bus circulation

6. Nodes of interest (magnets) positioned strategically
6.1 multi-program areas along the main road
6.2 single-combined programs scattered in the fabric of the neighbor-
hood

7. housing requirement
7.1 pinpoint (aimed) intervention on single units replaced with new, an-
ti-seismic building, but retaining the inherent qualities (space, scale, re-
lationships) of the existing ones. Each building or group of building is 
investigated and understood in its qualities before being replaced.
7.2 the one story buildings with the roof at the street level are replaced 
with again a one story building but with a public roof at the street level. 
In this way we have a new set of public spaces that can be used for 
several different programs (small playgrounds, small public squares, 
summer bars, small green parks, etc) that can be connected with a pe-
destrian path dedicated to this system.
7.3 Building with no value or too fragile can be replaced with taller build-
ing to achieve the requested  increment in living areas 
7.4 NO modernist type intervention withe the substitution of the existing 
with large units, out of human and of neighborhood scale.

8. Study of a better apartments’ layout to improve the equality of life in 
the residential buildings

9. creation of a main central  street with commercial activities (maybe 
with only public transportation flows)

10. to answer the Mahalle requirements, the nodes are places where 
main flows of movements collide (pedestrian, buses, commercial, etc) 
and generate a different environment, where people are at the center 
stage.

11. Parking areas must be created to absorb and remove the cars along 
the streets.
11.1 the steep hills can be used to pierce-in underground parking
11.2 peripheral parking near the main junction roads 
11.3 parkings near bus stops or terminals
11.4 parks near main nodes

Fragmentation of the city
A new approach to urban renewal

Some of the most difficult issues, in an urban renewal project, are the need to maintain the quality of street life, the preservation of the human 
scale of the built environment, and to provide a sense of belonging to the population.
Considerations of economy, density, scarcity of means and simplicity of intervention often work against those issues.
We believe that in such situation one winning solution could be the fragmentation of programs (housing, public spaces, commercial, leisure etc) 
in such a way that the original atmosphere is kept in spite of a completely different environment made of newly built housing units, new, wider 
streets, pedestrian paths, parkings and gathering places.
In order to achieve our goals, we have worked, through the strategy of fragmentation, on several concept:
1. The use of standardized small housing units of different height, between 4 and 8 stories.
2. The use of the in-between spaces of the buildings to create new public and green spaces, connected by a new network of pedestrian paths
3. The rationalization of the streets’ system, making them wider, more apt to pedestrian circulation, with wider sidewalks and ready for emergency 
situations like earthquakes.
4. Secondary roads are one way, with car parking on the side
5. Additional car parking are under the buildings and on the periphery of the area
6. The definition of a main street , in the center of the valley, as the place for commercial and larger public facilities.
7.  Secondary commercial and public program along the secondary streets parallel to the main one, making walking easier because they tend to 
follow the contour lines.
8. Great attention to the morphology of the site, trying to adapt the new master plan to slopes, flat areas and the existing cemeteries.
9. Use of materials for the building facades, for the public spaces and the street furniture that are coherent with the feeling of quality and human 
scale in the neighborhood.
10. Sustainable architecture through the use of green elements to generate shading for the summer, passive cooling systems by means of air 
circulation around the buildings and use of renewable materials like wood in an extensive way. each building will also have solar panels for hot 
water and photovoltaic panels to generate electricity.

As a result the housing units sit in a green context, made of small parks, squares, public facilities like kindergardens, small fountains, pedestrian 
paths that become informal gathering spaces, kiosks, and a number of leisure programs like bars, open areas seating places, and cultural ele-
ments like mini-libraries, small exhibition booths, sun shaded benches and playing grounds.

Some numbers:

Total area for construction 147,000 sqmts
1/3 of the plots area will be left green or for public programs = 147,000 x 1/3 = 49,000 sqmts
2/3 of the plots area (147,000 x 2/3 = 98,000 sqmts) will be build as follows:
FAR 3 

Floors Units surface sqmts  Total sqmts
8  90   100   72000
7        120   100   84000
6  70   100   42000
5  70   100   35000
4  75   100   30000
   
  425      263000 Total sqmts 

team:  Hikmet Yagiz Atli, Laura Dedè, Nefise Karaman, Thai Duong, Utku Serkan Zengin
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KADIKOY
FİKİRTEPE - DUMLUPINAR MAHALLESİ

RTA - OFFICE Barcelona Istanbul Shanghai / Santiago Parramon

1/2000

PROJECT DESCRIPTION
The project aims to deal with the high density of the plot by mixing towers with a low body that con-
nects them.  We have take into account three different scales: the building, the plot and the whole 
area of the project and we have create different spaces for each of them. 
In the design, it was very important the connection between these three scales, as we understand 
they have to be linked, and to do so, we used elements like green spaces, the low body and the 
community connectors.

STRATEGIES
1. Dealing with the high density of the site: concentrate high density on the towers + allowing 
lower bodies to connect the towers. The combination of this two main residential types allows the 
possibility of having different typologies for residential: apartment, block, single house, etc.
Also, one of the most important efforts in the distribution of the residential spaces was to allow 
2. Green spaces. There is one central green space that connects all the plots from North to South 
(Central Park). Also inside ach of the plots there is a green space that is connected too to the Cen-
tral Park. 
3. Community connectors. The connectors are marked in red along the whole project. Their  main 
feature is that are totally connected along each plot and that they can even be connected between 
different plots. Depending on the case, this spaces can have different position, area, heights, can 

DIAGRAM 1. Built Areas
The main idea is to create an emptiness in the mid-
dle of a very dense surrounding. 

DIAGRAM 2. Roads
We use the same road system proposed in the mas-
terplan.

DIAGRAM 3. Green Spaces
Create a central green space (Central Park) and 
secondary connections inside each plot.

DIAGRAM 4 and 5. Sunlight analysis
The distribution of the buildings allows a South facade for each of them and it is strategically designed to not 
create shadows.

DIAGRAM 6. Topography
Animportant feature in the site that works perfectly 
with the section and +the connections of our project. 

USE LEGEND

Residential

Community Space

Parking

Parking Scheme

Master Plan StandardMaster Plan Top View Master Plan Community Space: Connections



46

KADIKÖY
YOĞURTÇU MAHALLESİ

HERKES İÇİN MİMARLIK /Samim MAGRİSO, Sarper TAKKECİ, Alican İNAL, İdil S. YÜCEL, Utku ŞAHİN, Elif AMANET, Emine ZEYTİN, Tuğba KILINÇ, Selin GÜREL

1/2000

Projenin ilk aşamasında yaptığımız çağrıdan sürece katılmak isteyenlerle bir dizi toplantı gerçekleştirildi. 
Yapılan tartışmalarda en çok konuşulan konu günümüzde İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerde 
uygulanan dönüşüm politikaları oldu. Yapılan eleştiriler dönüşümün çok ani ve dışarıdan müdahale 
şeklinde uygulanıp bir rant kapısına dönüşmesi üzerine oldu. Gerçekleşen dönüşümlerde ise gözlem-
lenen durum dönüştürülen bölgeye daha yüksek gelirli insanların gelip yerel kullanıcıların kentin çeper-
indeki noktalara yerleştiğiydi. Dönüşüm bölgesel kullanıcı odaklı değil,  rant odaklı gerçekleştiriliyordu. 
Biz bu noktadan yola çıkıp “yeni bloklar” üretmek yerine bir süreç tanımlamaya karar verdik. 

Bu süreci tanımlama işine bölgenin güncel durumunun analizleriyle başladık. Bölgesel özellikler, ka-
musal alan kullanımı, yeşil alan oranı, sokak genişliği ve yapı yüksekliklerini yorumladıktan sonra be-
lirlenen diğer bölgelere nazaran yaşam kalitesinin daha yüksek olduğu anlaşıldı. Bölgesel özellikler 
olarak ise Yoğurtçu Caddesine inen çıkmaz sokak/merdivenler, yol-kaldırım-yeşil alan kesiti ve 
geniş avlulu tipoloji ön plana çıktı. 
Yapı adalarının ortasındaki avlular mülkiyet problemleri, aşırı ses, çeper etkisi gibi sebeplerden ötürü 
kullanılmayıp kayıp alanlara dönüşmektedir. Bu Türkiyedeki sokak kültürü ile birleşince yeni yapılaşma 
sürecinin çıkış noktasını belirlemiştir. “Avludan al, sokağa ver”

Süreç, en alçak katlı ve eski olan yapıların yıkılıp, sokak dokusunun devamlılığını bozmayıp-
tamamlayacak noktalara yeni yapıların optimum kat yüksekliğinde yapılmasıyla başlayacak şekilde 
tanımlandı. Bu şekilde belirli bölgelerden, kamusallaştırılması önerilecek avlulara, giriş ve çıkışlar 
sağlanıp tıkanıklık giderilmesi planlanılmaktadır. Bu sürecin devamı aşamalarda ise yapılar, belilerle-
nen çıkış noktasına göre çekme mesafesi, bazı bölgelerde 10, bazı bölgelerde 8, bazı bölgelerde ise 
3 metre  olacak şekilde yeniden inşa edilecektir. Tasarladığımız vaziyet planı bölge için belirlediğimiz 
sürecin sonunda öngördüğümüz yerleşimdir. Bu sürecin uzunluğuna bağlı olarak farklı mimari diller 
oluşacak, bu çeşitlilik bölgenin kendine özgü dokusunun yenilemesine olanak sağlayacaktır. “Avludan 
al, sokağa ver” fikri can damarını ve yenilenen dokuyu şekillendirmiştir. Yaşam düğümünün ise ek imar 
bonusları kullanılabilecek şekilde tasarlanması düşünülmüştür.

Bölgenin tam ortasından geçen Bakla Sokak, çevreden izole oluşu ve merkeziliği sebebiyle bölgenin ‘can 
damarı’ olarak belirlenmiştir. İzole olması mahalle yaşamının güçlenmesine de olanak sağlamaktadır. 
Bu sokakta ve buradan Yoğurtçu caddesine bağlanan sokaklarda çekme mesafesi 10 metre olarak 
belirlenmiştir. Sokak yaşantısının canlanabilmesi adına bu hamle toplaşmalara, çocukların kullanımına 
vb, aktivitelere imkan sağlayan kamusal alanlar yaratacaktır. Buna ek olarak Bakla Sokakla Yoğurtçu 
caddesi arasında kalan avluların kullanıcılara açılması ve kesintisiz dolaşım imkanı sağlaması, can 
damarını desteklemektedir. 

Bölgede bulunan 2-3-4 katlı yapılar genel olarak diğer yapılara göre daha yaşlıdır. Bu yapıların yıkılıp 
yerlerine, ek imar bonusu kullanmak adına, 5-6 katlı yapıların yapılabilir olduğuna karar verilmiştir.  
Buna ek olarak avluların daralıp sokakların genişlemesiyle vaziyet planı üzerinde ‘yeni bir doku’ 
oluşturulmuş, bu doku can damarına ve avlu geçitlerine eklenen işlevlerle daha kullanıcı dostu bir hale 
dönüştürülmüştür. Bu aynı zamanda bölgenin “kendine yetebilmesi” adına destekleyici bir hamledir. 
Yoğurtçu ve Hasırcıbaşı Caddelerinde ise çekme mesafesi 8 metre olarak belirlenerek, genişletilmiş 
yaya yolları ile, bu iki sokağın ticari açıdan canlandırılması hedeflenmiştir.

Belirlenen alanın kuzeyinde atölyeler bölgesi bulunmaktadır. Bu bölge, şu an atıl olan Salı Pazarı 
alanı ile çift şeritli Kuşdili Caddesi arasında olması sebebiyle kolay ulaşılamayan bir alan olmuştur. Bu 
bölgedeki yapı kalitesigenele nazaran daha düşük seviyededir. Bu durumlar ek imar bonusu hakkının 
kullanabilmesi için bu alanı uygun bir konuma getirmiştir. Bölgedeki kat sayısının 4-7 kattan 8-10 kata 
çıkarılması ve bu bölgeye “yaşam düğümü” sıfatını kazandıracak bir tasarım yapılması öngörülmüştür. 
Ticari işlevleri barındıran, ayrıca kamusal alan tanımlayan bir baza ve bu bazanın üstünde ofis veya 
konut olarak kullanılabilecek 4 adet kütle düşünülmüştür.

sokak
* a: kamusal alan
 kaldırımın ve binaların sokak
 ile bütünleşen kısımlarının
 kamuya ait, rekreatif ve
 donatı alanlarına dönüşümü

* b: bisiklet yolu
 mahalle içerisinde sürdürülebilir 
 taşımacılığın teşvik edilmesi

* c: taşıt yolu

1

2
3

2çekme mesafesi
* çekme mesafesi artırılarak 
  orta avlularda kullanılmayan
  alanın kamusal alana dahil
  edilmesi amaçlanmaktadır.

* ana caddeler: min. 10 metre
* can damarı   : min. 10 metre
* sokaklar       : değişken

1
a

b
c

orta avlu
* orta avlular küçültülerek sokağın ve 
  beraberinde kamusal alanın genişlemesi

* orta avlunun gün ışığı ve havalandırma 
  koşullarını sağlayan optimum boyutta
  oluşturulması

* katmanlı bir yapı oluşturarak adaya hizmet
  eden otopark, geçiş alanı ve çıkmaz sokak
  üzerindeki düğüm noktalarına eklemlenme

3

orta avlu

otopark
sokak

a

b / c

//

c

b

can damarı üzerinde araç yolu-bisiklet yolu-yaya yolu + revak oluşturarak
kamusal alanın artırılması, mahalle üzerindeki dolaşımın farklı alternatifler
ile sağlanması, bununla beraber yaya dolaşımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi
amaçlanmaktadır.

yaya sirkülasyonu
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KARTAL
TOPSELVİ MAHALLESİ

NOKTA MİMARLIK ATÖLYESİ / Senem Doyduk, Özlem Altun, Ayben Aydoğan, Ece Günal, Tarık Keskin, Betül Orbey, Pınar Yağdı, Damla Dedeoğlu, Damla Gürer, Çiğdem Polatkan Pozam, Murat Çetin
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KARTAL
CEVİZLİ MAHALLESİ

Beril Serbes, Fulya Eliyatkın, Neslihan Avşarlıgil, Orkun Özüer
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KANARYA
KÜÇÜKÇEKMECE
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KÜÇÜKÇEKMECE
KARTALTEPE MAHALLESİ

IND / Arman Akdogan, Felix Madrazo, Pablo Roquero, Antonio Fernandes Duarte, Beyza Derbentogullari

Kentsel Odalar
Kentsel yaşam, cömert ve şaşırtıcı kamusal alanların halk ile 
arasındaki etkileşime izin verdiği durumlarda gerçekten oluşuyor 
demektir. Buradaki öneri, kamu alanlarının çeşitliliği ve zenginliği 
ile yaşam kalitesini ön planda tutan bir kent planının 
oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu özelliği güçlendirmek için 
farklı açık alanlar, özellikle yaya kullanımı için, yeni bir anayol  
tasarımı aracılığıyla birbirine bağlanmıştır. Mahallenin yeni 
karakteri, çevresini de geliştirmek için katkıda bulunmaktadır.

1. önerilen yaya bağlantısı0. mevcut kentsel boşluk 2. düğümler/kentsel odalar 3. sokak dönüşümü
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Mahallenin kuzey tarafı, dönüm mimarisi için bir 
fırsat sunmaktadır. Mevcut durumdaki Çarşı 
Camii’nin orada kalmasına ve etrafında yeni kültürel 
ve sosyal programların ona programatik bir uyarıcı 
olmasına yönelik bir �krimiz vardır.

Kentsel Blok
Daha samimi bir kentsel blok, dikdörtgen bir avlu 
etrafında içe dönük ve sakin bir yaşam sağlar. Bu avlu, 
yaya şeridi ile çaprazlanmıştır, bu nedenle 
kuzeye-güneye giden insanlar şaşırtıcı olarak bu alan 
ile karşılaşırlar. Doğu kısmı, bulunduğu büyük alanda 
bir süpermarket tanımlanabilir.

Zik Zak Yaşam
Mahallenin en önemli kamusal alanı, zemin katında 
alışveriş ve eğlence, üst katlarında apartman 
dairelerini içeren bir zik zak bina ile bütünleşmiştir. 
Meydanda, eğlence çadırı şeklinde bir sinema ya da 
tiyatro yapısı buradaki kentsel hayatı 
zenginleştirebilir. Doğu kısmına, evden çalışan 
aileler ve işletmeler için uyarlanabilir yüksek zemin 
katlı konut tipolojisi  önermekteyiz.

Ağ Yasam
Mahallenin güney kısmı, orta büyüklükte küp 
binaların yayılı olduğu bir düzenlemeden 
oluşmaktadır. Zemin katlar; bahçeler ve kütüphane, 
anaokulu veya eczane gibi daha samimi kentsel 
programları sağlayabilen küçük tesisler ile 
zenginleştirilmiştir.
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Yeni Camii
Alışveriş

Konut
Spor ve Eğlence
Kütüphane

O�s
HAYATİ ARTER - ŞERİT
düğüm noktaları - 4 KADEMELİ
Alan içeri Blok dışarı

Mevcut mahalle; kamusal alan değil, yeni sokaklara sahip bir alan sunuyor. Biz, otomobiller için yeni bir yol tanımlamayı değil, yeni bir yaya şeridi tarafından kamusal alanların 
kalitesini artırmayı öneriyoruz. Buradaki “iniş pisti”, komşu havaalanının (Atatürk Havaalanı) dilini kullanmak için havaalanı şeridine paralel olarak çalışmaktadır. Böylece kendi 
kimliğiyle mahalle için bir referans haline gelmektedir. Bu şeridin ana rolü mahallenin tüm kamusal alanlarını birleştiren bir mesire sağlamaktır. Bu nedenle mahalle, farklı noktalarda  
sadece açık alan sağlamaz, aynı zamanda  tek bir noktada mahallenin farklı sektörlerini bütünleştirir.

Bizim kamusal alan önerimiz, yeni kamusal alanların niteliklerini farklılaştırmayı amaçlamaktadır. Mahalle;  sessiz bahçeler, avlular, kent meydanları ve kamusal karşılaşmalar için daha 
küçük alanların uygulaması ile yaşam niteliklerini artırabilir. Son olarak iniş pisti, E-5 Karayolu yakınındaki Atatürk Parkı’nı da kamusal alan çeşitliliğinin içine dahil edebilmektedir.

Mevcut karayolu altyapısını korumak için, sokakları hareket ettirmek pahalı bir işlem olabileceğinden, var olanların hepsini devam ettirmeyi öneriyoruz. Buna rağmen araba yollarının 
bazılarını sadece yaya yoluna veya düşük hıza dönüştürerek sokakların kullanımı için daha net bir hiyerarşi öneriyoruz.

Kendiliğinden oluşan birçok mahalle, sahip olduğu sorunlara ya da kamusal alanlarının eksikliklerine 
rağmen ortak bir paydada buluşur: kendiliğindenlik ve çeşitlilik. Yeni öneri, mevcut mahallenin farklı 
kullanımlar ve yoğunluklar ile ifade frekanslarının çeşitliliğini korumayı amaçlamaktadır. Bu yeni bir 
başlangıçtır ancak sıfırdan değildir.

Bu konudaki ilk adımımız,  arsa başına düşen mevcut yoğunlukları haritalamak oldu. Soldaki 
diyagram, boyutların çeşitliliğinin  ve arazi kullanım yoğunluğunun oldukça heterojen olduğunu 
göstermektedir. Biz bu durumu, bu farklılıklar dışında  geniş ölçüde ortaya çıkan mahalle kimliği ve 
karakteri için korumak istiyoruz. Buna rağmen mevcut mahallede,  birçok küçük yoğunluk biriminin bol 
toprak işgal etmesi nedeniyle kamusal alan  eksikliği gözlemlenmektedir.

Bizim kentsel doku önerimizin iki hedefi vardır: yoğunlukların mevcut çeşitliliğini korumak ve zemini 
kamusal alan kullanım amacı ile özgürleştirmek için bu yoğunlukları kurnazca yeniden düzenlemek.

Bu haritalandırmada, mevcut mahallenin güney kısmında, küçük birimlerin dağılımı nedeniyle kentsel 
yoğunluk azalırken, orta kısmında yığılma yoğunluğunun yüksek derecede olduğunu belirttik. 
Mahallenin  kuzey kısmı da yoğundur ve mevcut durumdaki Çarşı Camii ile oluşturduğu üçgen bitiş, 
çevresindeki 3 mahalle arasında olası bir karaktere işaret etmektedir.

Alttaki iki diyagram, kentsel kullanım sıklığı aracılığıyla binaların yükseklikleri ve yoğunluğu üzerinden 
mevcut mahallelerin haritalamasını açıklar. Aşağıdaki çizelge, kamusal alanın farklı niteliklerini  elde 
etmek için oklarla ifade edilmiş frekansların manipülasyonudur.
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MALTEPE
BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ

1/2000

OFİS / KAMUSAL İŞ YERİ / BELEDİYE
ANA MERKEZLERCAN DAMARI VE SOKAKLARKAMUSAL ALAN /  ŞEHİR TERASLARIADALAR

1/5000

DÜĞÜM 1

DÜĞÜM 2

KAPALI MAHALLE PAZARI

KÜLTÜR MERKEZİ/ 
ÇOK AMAÇLI KULLANIM

BÜYÜK TİCARET MERKEZİ

ORTAK KULLANIM ALANI

ORTAK KULLANIM ALANI

ORTAK KULLANIM ALANI

ORTAK KULLANIM ALANI

ORTAK KULLANIM ALANI

ORTAK KULLANIM ALANI

ORTAK KULLANIM ALANI

ARAÇ PARK ALANI

TİCARİ 

KONUT

SOSYAL DONATI

KAPALI MAHALLE PAZARI

ÇOK AMAÇLI KÜLTÜR MERKEZİ

SPOR / ETÜD/ SOSYAL DONATILAR

KAMUSAL ŞEHİR TERASI

%7 YOL
%16 KAMUSAL
%14 TICARI 
%63 KONUT

1/500

YARI KAPALI 
OTOPARK

YARI KAPALI 
ÖZEL OTOPARK

YARI KAPALI
ÖZEL OTOPARK

YARI KAPALI
ÖZEL OTOPARK

KAPALI OTOPARK

MERKEZLERDEKİ İŞLEV DAĞILIMI

AYŞEGÜL DİNÇÇAĞ

 
MALTEPE BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ KUZEYBATIYA KONUMLANMIŞ BİR YAMAÇ YERLEŞKESİDİR. 
TASARIM, BÖLGENİN DOĞUSUNDA UZANAN ORMAN ARAZİSİNİN ŞEHRİ PENÇELEMESİ ÜZERİNE 
KONSEPTLENMİŞTİR. TRAFO CADDESİ İLE ETRAFTAKİ YAPILARDAN AYRILAN EĞİMLİ ARAZİ ÜZERİNDE 
TERAS ŞEKİLDE 9 BÜYÜK ADA OLUŞTURULMUŞTUR. BU ADALAR EĞİMLİ ARAZİYE HEM ALT, HEM ÜST 
KOTTAN OTURTULDUKLARI İÇİN 8-10 KATLI YAPILARLA DA, MAHALLE ALIGISINI YARATMAK MÜMKÜN 
OLMUŞTUR. 
 TERASLAR ŞEKLİNDE KONUMLANDIRILMIŞ ALANLAR ÜZERİNDE TİCARİ VE KAMUSAL KULLANIM 
HER BİR SOKAKTA MEVCUTTUR. TERASLARIN ALT KISMI YARI KAPALI OTOPARK ALANLARIDIR. KO-
NUTLARA ULAŞIM HEM OTOPARK KATINDAN, HEM DE ÜST MAHALLE SOKAĞINDAN MÜMKÜNDÜR. 
 CAN DAMARI, İKİ FARKLI UÇTA BULUNAN ANA MERKEZİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN BÖLGENİN YEŞİL 
ULAŞIM OMURGASIDIR. SOKAKLARIN HEPSİ CAN DAMARINA BAĞLANIR. YAŞAM DÜĞÜMÜ DİYE 
İSİMLEDİRİLEN ANA MERKEZLERDE; KAMUSAL İŞ YERLERİ, MAHALLE PAZARI VE PARK ALANLARI 
GİBİ HERKES İÇİN  İŞLEVİ OLAN MEKANLAR ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. 
 FARKLI BÜYÜKLÜKTEKİ DAİRELER, ÇEŞİTLİ YAŞAM BİÇİMLERİ İÇİN ALTERNATİFLER OLUŞTURUR.
YEŞİLİ, IŞIĞI VE HAVAYI OLANCA ENGİNLİĞİYLE YAŞAMAYA İZİN VEREN CAM CEPHELER, BÜYÜK PAN-
ELLER İLE GÖLGELENMEKTEDİR. BİNALAR ARASI BAĞLANTILAR VE SOKAKLARDAN TERASLARA 
GEÇİŞ MEKANLARI, SOSYAL DONATI BİRİMLERİ İLE İŞLEVLENDİRİLİR. 
 ÇOCUK YUVASI, ETÜD VE SPOR MERKEZLERİ GİBİ SOSYAL İÇERİKLİ KURULUŞLARIN, “YERİNDE 
DÖNÜŞÜM” İÇİN TAMAMLAYICI UNSURLARI OLMASI  GEREKMEKTEDİR.
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PENDİK
MERKEZ MAHALLESİ

DOME Partners / Murat Yılmaz, Ana Hidalgo, Lucas Oteyza, Stefan Smolovic, Irina Ferche, Neslihan Karabulut, Nazlı Ödevci

MEVCUT DURUM

Bağlantı: Arsanın kuzeyinde bulunan tren hattı arsayı Pendik’in 
geri kalan bölgelerinden ayırmaktadır. Tren yolunun kuzeyi ile 
bağlantıyı sağlayan 3 düğüm noktası vardır: İki köprü ve bir 
alt bağlantı yolu. Araç parkları için bir tane yeraltı otoparkının 
yanısıra sahil şeridine yakın iki tane açık otopark bulunmaktadır 
ancak bu otopark alanları bölge için yeterli değildir. Yaya yolları 
ve yeşil alanlar araç yolları ile bölünmüştür.
Mevcut kullanım alanları ve yoğunluk: Mevcut binaların 
çoğunluğu ticari ve konut karışık kullanımdır. Sadece birkaç 
tanesi salt konut olarak kullanılmaktadır. Ticari kullanımlar 
tren istasyonu, cami ve sahil şeridi gibi alanların çevresinde 
toplanmıştır.  yoğunluğu lokasyon olarak Merkez Mahallesi’nin 
ortasında bulunan tarihi merkezde artar.

MAHALLE ÖNERİ
 
Can Damarı 
Mahalle için DOME Partners’ın sunduğu öneri, mevcut bina 
stoğunu daha büyük parseller olarak yeniden düzenlemeyi he-

özel tasarım yılansı yeşil bant ana cadde üzerinden caddeyle 
ve yayalarla uyum içinde sahil şeridine kadar uzanmaktadır. 
Mahalle’nin merkezindeki açık hava “Pazar Yeri”nde ikiye ayrılan 
bu yeşil bant, güneydeki yeşil alanı geçerek sahil şeridine doğru 
uzanmaktadır. 

Bağlantı: Blokların birbirleriyle direk bağlantısı sağlanmıştır. 
Bloklar arası güvenlik engeli olmadan geçiş yapmak müm-
kündür.  O nedenle kapalı güvenlikli sitelerden çok yarı-kamusal 
bahçeli bloklar tasarlanmıştır.
Çeşitlilik: Pazar Yeri, mahalle merkezinin tam ortasında yer 
almaktadır ve her yönden kolay erişilmektedir. Ayrıca her bina 
bloğunun ortasında yarı-kamusal yeşil parklar yer almaktadır. Bu 
yarı özel alanların ve yeşilliğin içinde süs havuzları, çocuk oyun 
alanları ve konut sakinlerinin dinlenebileceği kent mobilyaları, 
hem konut sahiplerine hem de yoldan geçenlere açıktır.
Devamlılık: Bütün yarı-özel parklar ve kamusal alanlar merkezde-
ki can damarına, Pazar Yeri’ne açılmaktadır. Süregiden grid 
caddeler bu ana merkezde toplanmaktadır.

Yaşam Düğümü: 
Arsada 4 tane düğüm noktası seçilmiştir: Tren istasyonu, okul, 
belediye binası ve cami. Tren istasyonu ve okul yoğunluğun fa-
zla olduğu kuzeydeyken, cami ve belediye binası güney tarafta 
bir çekim alanı oluşturmaktadır.
Tren İstasyonu: Bölge sakinlerinin şehirle bağlantısında önemli 
bir rol oynamaktadır. Mevcut durumda tren istasyonuna erişim 
oldukça zayıftır. DOME’nin önerisinde tren istasyonuna can 
damarından erişim kolaylaştırılmıştır. Bu durumda Pendik’e 
gelenler meydana kolayca erişebilmektedirler. Toplu ulaşım 
yolları, ortak alanlara entegre olarak insanların daha kaliteli 
yaşamasına olanak sağlamaktadır.  
Okul: Okul ana caddelerden birinin hemen yanında, yarı-

kamusal bir parka açılmaktadır.
Belediye Binası: Mevcut yerinde ve fonksiyonunda tutulan bel-
ediye binası, tren istasyonundan başlayarak grid boyunca düm-
düz ilerleyen ana caddelerin birinde bulunmaktadır. 
Cami ve Meydanı: Bir buluşma noktası olarak cami ve meydanı, 
mevcut yerinde - güneyde bulunduğu noktada - Pazar Yeri’nin 
hemen yanında yer almaktadır. Pazar Yeri’ndeki bir alışveriş 
gününden sonra kent sakini, meydandaki banklardan birine otu-
rarak dinlenebilir, diğer insanlarla iletişime geçip sosyalleşebilir. 
Bir deprem veya benzer afet anında cami meydanı toplanma 
alanı olarak kullanılacaktır. 

Yenilenen Doku:
Düzen: Yeni kentsel tasarım, bina kullanıcılarının daha hızlı 
şekilde sirküle olmasına göre hazırlanmış. 
Karakter: Pendik bölgesindeki binalar çoğunlukla 5 katlıdır. Yeni 
versiyonda binalar 5 ile 8 kat arasında olacaktır. Yine binaların 
ilk katları mevcut durumdaki gibi ticari, üst katlar barınma fonksi-
yonuna ayrılmıştır. Bu tipoloji mahallenin karakterini muhafaza 
etmek için korunmuştur.
Uygulanabilirlik: Bina blokları sokak yaşamını odak noktasına 
koyuyor. Bina formları farklı peyzaj tasarımlarına izin veriyor.
Otoparklar: Yeraltına yapılması öngörülen yeni otopark farklı 
giriş noktalarından park yeri sağlamaktadır. 
Yeni tüneller: Üç ana cadde yer altına inmektedir. Bir tanesi 
otopark, diğer ikisi yeni yeşil alan ve ticari alanlar için devamlılık 
sağlaması için yer altına inmektedir.

2

4

3

1

mevcut bloklar 
222.050 m²
100%

önerilen bloklar 
238.530 m²
100%

önerilen bloklar 
238.530 m²
80.60%

önerilen yollar + düğümler
53.156 m²
19.40%

toplam alan
275.030 m²
100%

1. Tren istasyonu
2. Okul
3. Belediye binası
4. Cami

yeşil alanlar arası 
erişim

bağlantı noktalarıyollar + düğümler

blok gridi içinde önerilen binalar
100.303 m²
42%

bina fonksiyonu
konut (giriş katlarında ticari alanlar ile)
mix fonksiyon
sadece ticari
belediye binası/cami/okul

kamusal alan ve yeşil alanlar için 
önerilen boş alanlar 
138.227 m²
58%

mevcut binalar
135.581 m²
60%

boş alan
86.469 m²
40%

ÖNERİ

YENİ TAKS 3.3
ORTALAMA KAT SAYISI: 7

MEVCUT DURUM

mevcut bloklar  
222.050 m²
80%

mevcut yollar + 
düğümler
52.980 m²

boş alan
275.030 m²
100%

-

-

ARSA toplam alan:  275.030 m²

+

+

=

=

=

=

K

VAZİYET PLANI 1/2000

CAN DAMARI: PAZAR YERİ 1/500

ticari alanlaryeraltı otoparkı

Dome Partners, İstanbul Anadolu Yakası’nın gelişmekte olan bölgesi Pendik Merkez Mahal-
lesi için yeni bir şehir planı öneriye sunuyor. Pendik’in halihazırdaki şehirleşmesi oldukça 
yoğun: Mevcut yerleşimde cadde kotundaki katlar ticari fonksiyonda, üst katlar genelde 
konut olarak kullanılıyor. Alandaki tek yüksek katlı bina olan 13 katlı yapı haricinde bütün 
yapılar 5 veya 6 katlı. Ana aksta ağaçlar bulunmaktadır ve öneride ağaçların korunması 
planlanmıştır. Arsa güneyde Marmara Denizi’ni ve adaları görecek şekilde, sahil şeridine 

yakındır. Sahil şeridi, kafeler, yaya yolları ve açık alanlar ile çevrili bir yeşil bölgedir. 
Ayrıca Avrupa yakasına bağlantı için önemli bir toplu taşıma aracı olan hızlı feribot da bu 
zon içindeki istasyondan sağlanmaktadır. Araba yolu, bina blokları ve yeşil sahil şeridi 
arasından geçmektedir. Tren hattı ve tren istasyonu Pendik için önemli bir rol oynar. 
Tren hattı  Pendik’i ikiye ayırır; ama aynı zamanda şehir merkeziyle bağlantının tek 
noktasıdır.
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TOZKOPARAN
GÜNGÖREN MAHALLESİ

L +CC / Jason Hilgefort, Merve Bedir, Artur Borejszo
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ŞİŞLİ
ŞEVKET PAŞA MAHALLESİ

SUPERPOOL  /  Selva Gürdoğan, Gregers Tang Thomsen, Friedrich Lammert, Leopold Böhm, Lorenza Manfredi, Matthias Poen, Türker Nacı Saylan

1/2500

1/500

+34%

-21%

-30%

+12%

INCREASE IN USABLE GREEN SPACE

+16%

CURRENT PROPOSED

INCREASE IN BUILT MASS

REDUCTION OF BUILDING FOOTPRINT

INCREASE OF BUILDING ISLAND AREA

REDUCTION OF STREET SURFACE

PERIMETER BLOCKS ON COMBINED ISLANDS BLOCKS GEOMETRY SIMPLIFIED 
AND ADJUSTED TO TOPOGRAPHY

BLOCKS OPENED TO FORM 
FABRIC OF OPEN SPACES

CONCEPT
NODE 
ARTERY 
PUBLIC SPACE 
DISTRICT CENTER

KASIMPASA YOLU

MEKTEP SK

DARÜLACEZE CAD

PIYALEPASA MAH
BÜYÜK PIYALEPASA CAMI

OKMEYDANI

Okmeydanı (literally “archery field”) is a neighbourhood 
connected to Kağıthane and Şişli provinces of Istanbul. It 
was named after the archery area and lodge built by Sultan 
Mehmed II of the Ottoman Empire.  

Today, Şevket Paşa Mahallesi in Okmeydanı is largely an 
unplanned neighborhood  covering 200.000 m² area with 
20.000 residents.

Şevket Paşa Mahallesi is tucked close to the E-5 ring 
road and its connecting arteries on three sides.  The 
neighborhood is in essence a dead-end with very little 
tra�c passing through its narrow streets.  There is a more 
tra�cked peripheral road with workshops and warehouses 
along the edge, adjacent to the highway. Mithatpaşa 
Caddesi running through the middle of the neighborhood 
has most of the small shops and local eateries.

The proposed masterplan for the area keeps the 
existing peripheral road layout and completes it with 
Mithatpaşa Caddesi into a full ring.  The masterplan also 
amplifies the intimacy created by the cul-de-sacs by a series 
of courtyards along a new artery.  Higher volumes with 
commercial program are planned along the peripheral ring. 
These high buildings both provide the economic incentive 
for the renovation of the neighborhood and a sound wall to 
shield o� highway noise.

Building height of residential blocks inside the ring is kept 
lower.  Peripheral blocks are created with combining 
3 or 4 existing building islands. The built structures are 
planned to follow the topography creating many terraces 
and roof gardens and allowing views for the residents.

Peripheral blocks are then opened on one side to the 
green artery creating a series of semi-enclosed courtyards 
immediately accessible from each building.  With the artery 
connection neighborhood will be safe for pedestrians, bikers 
and children, it will foster a vibrant outdoor life.

FABRIC OF OPEN SPACES
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ŞİŞLİ
ŞEVKET PAŞA MAHALLESİ

NURAN ÜNSAL-İLGİ KARAASLAN MİMARLIK LMTD. ŞTİ. / Mimar Nuran Ünsal, Y.Mimar İlgi Karaaslan

İSTANBUL, ŞİŞLİ’DE 50 ADET YAPI ADASINDAN OLUŞAN ŞEVKETPAŞA MAHALLESİ 466.000m2 LİK BİR 
YAPI STOĞUNA SAHİPTİR. MAHALLENENİN GENELİNDE, ÇARPIK YAPILAŞMA, BİRBİRLERİNE ÇOK YAKIN 
YÜKSEK YAPILAR, KALDIRIMSIZ DAR SOKAKLAR, OTOPARK VE YEŞİL ALAN EKSİKLİĞİ GİBİ PROBLEMLER 
OLDUĞU SAPTANMIŞTIR. MAHALLENİN TÜMÜ POTANSİYEL YENİLEME BÖLGESİ OLARAK ELE ALINMIŞ 
ADA BİRLEŞTİRMELERİ İLE KADEMELİ BİR İYİLEŞTİRMEYE OLANAK VEREBİLECEK ŞEKİLDE DOKU 
YENİLENMİŞTİR.

DOĞUDAN BATIYA DOĞRU YÜKSELMEKTE OLAN BİR TEPEYE YERLEŞMİŞ OLAN MAHALLEDE, 
KASIMPAŞA YOLU VE DARULACEZE CADDESİ ARASINDA YAKLAŞIK 45m KOT FARKI MEVCUTTUR. 
ARAZİDEKİ EĞİMDEN, TOPRAK ALTI KAPALI OTOPARK ÇÖZÜMLERİNDE, ÇOK KATLI YAPILARDA 
YÜKSEKLİK ALGISININ İNSAN ÖLÇEĞİNE İNDİRİLMESİ AMACIYLA KADEMELENDİRİLEN KONUT 
YAPILARINDA VE ÇOK BOYUTLU KAMUSAL ALAN TASARIMLARINDA FAYDALANILMIŞTIR.

KUZEY VE GÜNEY OLMAK ÜZERE 2 ADET KENTSEL ODAK OLUŞTURULMUŞ VE  BU ODAKLAR YAYA 
ODAKLI BİR KENTSEL AKS İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ, İKİNCİL TİCARET AKSLARI İLE BESLENMİŞLERDİR. 
ODAKLARIN YEŞİL KAMUSAL ALANLAR İLE BÜTÜNLEŞMESİNE ÖNEM VERİLMİŞTİR.

MAHALLE ÇEPERİNDEKİ YAPI ADALARININ BULVAR CEPHELERİNDEKİ PARSELLER, MEVCUT 
DURUMUNA UYGUN OLARAK PRESTİJ OFİS YAPILARI OLARAK TASARLANMIŞ, YAMAÇLARDA EĞİME 
KADEMELENEREK YERLEŞEN TERAS EV TİPOLOJİSİNE YER VERİLMİŞTİR. AZ EĞİMLİ ALANLARDA TARAK 
VE AVLULU YAPI ŞEMALARI KULLANILARAK ADA BAZINDA KAMUSAL AÇIK ALANLAR YARATILMIŞTIR.

KENTSEL YENİLEME PROJESİ SONUCUNDA MEVCUT YAPI STOĞUNDA YAKLAŞIK %17 ARTIŞ 
SAĞLANMIŞTIR
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