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ÖNSÖZ
Düşünerek ve Düşleyerek Dönüşen Kartal, 2009 yılından bu yana farklı kentsel dönüşüm modellerini uygulamaya sokmuştur. Yerinde dönüşüm, deprem
dönüşümü, kentsel dönüşüm modellerinden sonra gündemimize aldığımız mahalle dönüşümü modeli ile mahallelerimizin mekânsal, ekonomik ve sosyal sorunlarını
iyileştirmeyi hedeliyoruz.
Bizim Mahalle Programı çerçevesinde DESTEK Platformu işbirliği ile başlattığımız
Topselvi ve Cevizli Projeleri, mahallerimizin temel sorunlarının çözümünde yeni
operasyonel öneriler geliştirmiştir. 3D temel stratejisi ile özellikle deprem riski dikkate alınarak tahliye koridorları ve toplanma alanları gereksinmeleri de düşünerek
geliştirilen Damar, Düğüm, Doku yaratma önerisini hayata geçirmeye çalışıyoruz.
Bu nedenle, Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerini 2 yıl önce gündemimize aldık.
Hürriyet ve Cumhuriyet Mahalleleri Vizyon Planını DESTEK Platformu ile birlikte hazırladık. Bu çalışma ile en temel sorun olan ulaşım ve kamusal alan ile ilgili
çözüm önerileri geliştirdik.
İki temel sorunun çözümü için ring oluşturma ve yeşil kuşak yaratma stratejileri ve
eylemlerini hazırladık. Bunları uzmanlar ve Kartallılar ile paylaştık. Mahallelilerimizle
toplantılar yaptık. Önerilerimizi görsel malzemeler ve maketler yoluyla anlatmaya
çalıştık.
Bu çalışmadan elde ettiğimiz birikim ve deneyim ile bu kez Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri için Yeşil Kuşak Projesini hazırladık. Mevcut imar haklarının verdiği
haklar ve plan notlarını dikkate alarak hazırladığımız projenin amacı; mahallelerde
yeşil alanlar yoluyla değer artırma ve yaşamsal alanları artırmaktır.
Bu proje ile daha fazla yeşil ve değer yaratmanın yanısıra özellikle olası depremi
dikkate alarak toplanma alanları ve tahliye koridorları yaratarak bir can güvenliği
sorununun çözümüne de katkı sağlamaktayız. Bunların yanısıra, mahalle kimliğini
yeniden ele alarak, yeni kentsel dokuları bu proje ile tartışmaya açtık.
Kentsel Vizyon Platformunun gündeme getirdiği; uyumlu bina, yaşayan sokak ve
bizim mahalle temel stratejileri ile Yeni(den) Kartal vizyonumuzun, mahalle ölçeğinden, kent ölçeğine kadar geniş yelpaze de oluşmasını sağlamaktayız.
Yeşil Kuşak Projesini, diğer kentlerimiz için yaygınlaşabilir bir model olması
için Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinde pilot uygulama olarak,
kamu, özel ve sivil örgütlerle işbirliği içinde mahallerimizle birlikte
uygulayacağız.
Bu çalışmaya başta Kartallılar olmak üzere herkesin katkısını
bekliyorum.
Saygılarımla,
Op. Dr. Altınok ÖZ
Kartal Belediye Başkanı
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YEŞIL KUŞAK PROJESI DAHILINDE bölgede artması
beklenen insan ve sirkülasyon kapasitesi düşünüldüğünde, projenin kendi araç yollarını, meydanlarını ve
donatı alanlarını da dikkate alıyor olması önemlidir.

A 2 MAHALLE, HÜRRIYET VE CUMHURIYET
A1 Ana yollar
A2 Toplu taşım durak ve hatları
A3 2014 yılı sokak emlak rayicleri
A4 Eğitim yapıları
A5 Sağlık yapıları
A6 İbadet yapıları
A7 Parklar ve yeşil alanlar
A8 Doğal topografya
Bu bölümde Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallelerinin mevcut yapısal altyapısı incelenmiştir. Her iki mahalle de E5’in kuzeyinde yer almaktadır ve E5 ile direkt bağlantısı vardır. Her ne kadar E5 komşuluğunda yer alan adalarda yüksek yapılaşmanın
başladığı ve önümüzdeki 4-5 yıl içinde oldukça artacağı görülse de, halihazırda E5
yan yolu ile olan araç yolu bağlantıları yeterince güçlü değildir ve Adnan Kahveci
Caddesi dışında kuzey-güney yönünde başka bir aks yoktur. Dolayısıyla Yeşil Kuşak
projesi dahilinde bölgede artması beklenen insan ve sirkülasyon kapasitesi düşünüldüğünde, projenin kendi araç yollarını, meydanlarını ve donatı alanlarını da
dikkate alıyor olması önemlidir.
Toplu taşıma ile bölgeye ulaşım incelendiğinde, E5’in merkeziliği tekrar göze
çarpmaktadır: Mahallelerden geçen otobüs hatlarının büyük çoğunluğu E5 ve
Kartal Caddesi’nden geçmektedir. Ek olarak, M4 metro hattının önümüzdeki yıllarda
açılacak olan Yakacık durağının da Adnan Kahveci Caddesi’nin güneyinde olması
planlanmaktadır. Mahallelerin içinden geçen yalnızca iki otobüs hattı olsa dahi,
ulaşımın çoğunlukla minibüslerle yapıldığı ve pek çok minibüs hattının bölge içinde
işlediği gözlenmiştir.
İki mahallenin de mevcut yapısı incelendiğinde yeşil dokunun fazlalığı göze çarpmaktadır. Proje alanı, kuzey ve güney uçları arasında yaklaşık 115 metrelik bir kot
farkı bulunan vadide yer almaktadır ve bahsedilen dağınık yeşil doku, bu alanda
da kendini göstermektedir. Aynı zamanda vadinin tabanında dere yatakları olduğu
bilinmektedir fakat mevcut durumda bölgede sağlıklı bir dere bulunmamaktadır.
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ANA YOLLAR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kartal Caddesi
Adnan Kahveci Caddesi
Vatansever (Spor) Caddesi
Yüzyıl Caddesi
Ozanlar Caddesi
Uzmanlar Caddesi
Olimpiyat Caddesi
İsmail Dede Caddesi
Ferman Caddesi
Mehmet Akif Ersoy Caddesi
Emek Caddesi
Abdi İpekçi Caddesi
Uğur Mumcu Caddesi
Ulus Caddesi
Mithatpaşa Caddesi
Çalıkuşu Caddesi
Ayazma Caddesi
E5
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TOPLU TAŞIM
DURAKLARI
Metro durağı (2 adet)
Otobüs durağı (32 adet)
İETT otobüs hatları
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2014 YILI
EMLAK RAYICLERI
(TL/M2)
3000+
2000-3000
1500-2000
1000-1500
750-1000
500-750
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EĞITIM YAPILARI
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Özel Balkanlar Koleji
Yakacık Doğa Koleji
İlköğretim Okulu
Yakacık Teknik Meslek Lisesi
Hacı İsmail Gündoğdu TML
Şeyh Şamil İlk ve Ortaokulu
Kutlu Aktaş İlkokulu
Özel Yesevi Eğitim Kurumları
Mehmet Akif Ersoy İHL
Kartal Yaşam Kalitesi Yükseltme Merkezi (YKYM)
Gedik MYO/Üniversitesi
Cumhuriyet İlkokulu
İlköğretim Okulu
Yıldız İşçimenler İÖO
Hürriyet İHO
Özel İlköğretim Okulu
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SAĞLIK YAPILARI
01
02
03
04
05

Kartal Cumhuriyet ASM
Özel İsviçre Tıp Merkezi
Kartal Hürriyet ASM
3 no.lu Aile Sağlık Merkezi
Sağlık Ocağı
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IBADET YAPILARI
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Hacılar Camii
Yakacık Çınar Camii
Laleli Camii
Osmanlı Camii
Fatih Camii
Kurfalı Merkez Camii
Fatih Sultan Mehmet Camii
Kadiriye Camii
Taşlıyol Camii
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PARKLAR VE YEŞIL
ALANLAR
Toplam 39.840 m2 yeşil alan
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DOĞAL
TOPOGRAFYA
5 metre izohipsleri
Mevcut dere/yer altı suyu
izleri
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HER IKI MAHALLE DE E5’IN KUZEY KOMŞULUĞUNDA YER ALDIĞI IÇIN stratejik olarak avantajlı konumdadır ve bu avantajın getirdiği kapasite artışı, mahallelerde kendini göstermeye başlamıştır. Fakat halihazırda
mahalle sakinlerinin yaşamakta olduğu sorunlar şimdiden ele alınıp çözülmezse bölgede yaşanacak kapasite
artışının bu sorunların ölçeğini arttıracağı, yaşam kalitesini düşüreceği, ve yeni başlayan kentsel dönüşümün
çürük temellerle başlayacak olması anlamına gelmek-

B 2 SORUN, 2 ÇÖZÜM

tedir.

B1 Sorunlar: Ulaşım ve kamusal alan
B2 Çözümler: Ring ve Yeşil Kuşak
Bu bölüm, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallelerinin baskın iki sorununa ve bu sorunlara cevap vereceği düşünülen iki çözüme odaklanmaktadır.
Yeşil Kuşak projesinin yer aldığı Hürriyet Mahallesi, 2.600.000 m2’lik coğrai alanı
ve 42.770 kişilik nüfusu ile Kartal İlçesi’nin en yoğun nüfuslu mahallesidir ve Kartal
nüfusunun tamamının yüzde 10’u burada ikamet etmektedir.. Cumhuriyet Mahallesi ise 1.500.000 m2’lik bir coğrai alana ve 17.400 kişilik bir nüfusa sahiptir (1).
Her iki mahalle de E5’in kuzey komşuluğunda yer aldığı için stratejik olarak avantajlı
konumdadır ve bu avantajın getirdiği kapasite artışı, mahallelerde kendini göstermeye başlamıştır. Fakat halihazırda mahalle sakinlerinin yaşamakta olduğu sorunlar
şimdiden ele alınıp çözülmezse bölgede yaşanacak kapasite artışının bu sorunların
ölçeğini arttıracağı, yaşam kalitesini düşüreceği, ve yeni başlayan kentsel dönüşümün çürük temellerle başlayacak olması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda
bölgede yapılan çalışmalar doğrultusunda tespit edilen hayati iki çözüme odaklanılmış, büyük Kartal vizyonu dahilinde düşünülerek iki çözüm önerisi üretilmiştir.
Bu sorunlardan ilki olan ulaşım sıkıntısı, temelde E5 ile bağlantı kopukluğundan ortaya çıkmaktadır. E5 ile mahalle içlerindeki ana araç yollarının bağlantılarının güçlü
olmaması, mahallelerin potansiyelini gerçek anlamında değerlendirememeye ve
kuzey-güney komşulukları arasındaki ilişkinin kopuk olmasına sebep olmaktadır. Ek
olarak, mahallelerin sınırını çizen Adnan Kahveci Caddesi, bölgenin en önemli aksı
olmakla beraber mahallelerin doğu-batı ekseninde yeterince entegre olamamasına sebep vermektedir. Ulaşım sorununa çözüm Ring projesi ile önerilmiştir ve bu
proje önceki çalışmalarımızda detaylı tarilenmiştir.
İkinci sorun olan kamusal alan ve sosyal donatı eksikliği ise, Yeşil Kuşak projesinin
çözüm getirmek amacıyla odaklandığı konulardır ve bu kitapçıkta detaylı bir şekilde
anlatılmaktadır.
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B1 2 sorun: Ulaşım ve kamusal alan
Bölgede yaşanan ulaşım sıkıntısı, temel-

Mahalle sakinleri, ulaşım sorununa

alanı (çocuk oyun parkı), 15 kent parkı

de E5 ile bağlantı kopukluğundan ortaya

ek olarak yeşil alanların yetersizliğini

bulunmaktadır (3).

çıkmaktadır. E5 ile mahalle içlerindeki

vurgulamaktadır. İki mahallenin topla-

ana araç yollarının bağlantılarının güçlü

mında 39.840 m2 yeşil alan bulunmak-

olmaması, mahallelerin potansiyelini

tadır. Toplam nüfusun 60.170 olduğu

gerçek anlamında değerlendirememeye

düşünüldüğünde kişi başına düşen yeşil

ve kuzey-güney komşulukları arasındaki

alanın 0.66 m /kişi olduğu ortaya çıkar.

ilişkinin kopuk olmasına sebep olmak-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin he-

tadır.

dei ise 10 m2/kişidir (2).

(1) TÜİK 2010 istatistiklerine göre.

2

(2) Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2004-2010 değerlendirme raporundan alıntılanmıştır.
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/BilgiHizmetleri/Istatistikler/Documents/bldhizmetleri/2010/parkvebah-

Ek olarak, mahallelerin sınırını çizen

Son olarak vurgulanan en önemli sorun

Adnan Kahveci Caddesi, bölgenin en

sosyal donatı eksikliğidir. İki mahallenin

önemli aksı olmakla beraber mahallele-

toplamında bir kültür merkezi (Kartal

rin doğu-batı ekseninde yeterince en-

Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi), 7

tegre olamamasına sebep vermektedir.

spor sahası, 1 koşu parkuru, 16 donatı

Imaj B1. 2 mahallenin de önemli sorunları ulaşım, yeşil alan ve sosyal donatı yetersizliğidir.

celer_mud_2004-%202010.pdf
(3) Donatı alanları bilgileri Kartal Belediyesi resmi
internet sitesinden alınan verilere göre derlenmiştir.
http://www.kartal.bel.tr/tr/kartalrehberi
Imaj B2. 2 mahallenin de önemli sorunlarından biri, mahallelerin güney komşuluğundaki E5 ile araç yollarının bağlantılarının
zayıf olmasıdır.

(4) Projem İstanbul: İstanbul Metropolitan Alanındaki İmar Planlarında Uygulanmak Üzere, Yeşil
Alanların Oluşturulmasında Binaların Projelendirilmesi Safhasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım Modelinin Geliştirilmesi (2008), sayfa 6. Proje Yüklenicisi:
Dr. Sema Karagüler, Yeditepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi.

Imaj B3. Benzer şekilde, E5’in güneyi ile mahallelerin kuzeyi
arasındaki ilişki kopuktur.

Imaj B4. Aşağıdaki tablo, dünyanın farklı kentlerinde kişi başına düşen yeşil alan standartlarını ve kent içi
ve dışı yeşil alanlar için ayrı ayrı mevcut yeşil alan/kişi oranlarını göstermektedir (4). İstanbul’un (ormanlık alanlarıyla birlikte) 6.5 m2/kişilik ve Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallelerinin 0.66 m2/kişilik yeşil alan
oranının bilinen diğer metropollere göre oldukça düşük olduğu göze çarpmaktadır.
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B2 2 çözüm: Ring ve Yeşil Kuşak
Ring projesi, önceki bölümde bahsedi-

Oluşturulan ring yolu, aynı zamanda

Ring projesi, Cumhuriyet ve Hürriyet

len mahalleler arası ulaşımı güçlendir-

sosyal donatıların mahallelere homojen

Mahalleleri için üst ölçekli bir vizyon

mek önceliği ile tasarlanmıştır. Önerilen

bir şekilde dağıtılması için de bir omur-

planı niteliğindedir. Bu vizyon planının

projede kesintisiz devam eden 4.39 km

ga oluşturur; buna göre toplam alan

bir parçası olan Yeşil Kuşak, ring oluşu-

uzunluğunda bir ring yolu bulunmak-

3 eşit zona ayrılır ve hepsini birbirine

mu ile entegre olur ve bölgede eksikliği

tadır (bu yol çoğunlukla mevcut sokak

bağlayan ring üzerinde, yürüme me-

bir önceki sayfalarda vurgulanmış olan

ve caddelerin birleşimi ile oluşur, fakat

safesi olan 400 metrelik aralıklarla yeşil

yeşil alan ihtiyacını gidermek için oluş-

belirli noktalarda yapılan eklemeler ile

alan, ibadet yapısı, eğitim yapısı, sağlık

turulan bir odak görevi görür.

1.98 k’lik yeni inşaata ihtiyaç duyulur).

yapısı, spor alanı gibi sosyal donatılar,
bu 3 alana eşit şekilde dağıtılır. Bu öneri
kapsamında mevcut sosyal donatıya 7
park, 7 eğitim yapısı, 5 ibadet yapısı, 2
spor yapısı eklenir.

Imaj B6. Mahalleler 3 eşit zona ayrılır ve ring bu üç zonu birleştiren bir omurga görevi görür.
Imaj B5. Ulaşım ve donatı sorunlarına çözüm
olarak önerilen yeni ring projesi, Yeşil Kuşak projesi ile entegre çalışmaktadır. Yeşil kuşak araç yolu
sistemi ilerleyen bölümlerde açıklanmaktadır.

Imaj B7. Sosyal donatılar her bölgeye bir adet kültür, bir adet
eğitim, bir adet sağlık yapısı ve bir adet park gelecek şekilde, 12
odak noktası olarak omurga çevresinde mahallelere yayılır. Her
bir odak noktası, 400 metrelik yürüme mesafesi çemberindedir.

Imaj B8. Ring ve içinde kalan alan için önerilen yapılaşmayı gösteren
üç boyutlu görselleştirme. İmaj önceki çalışmalardan alınmıştır.
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MAHALLELERIN FARKLI BÖLGELERINDE farklı karakterde değişimler yaşanmakta ve ihtiyaçlar başgöstermektedir; bu nedenle proje alanının bu çeşitliliği kapsayacak genişlikte olması, ilerleyen zamanlarda projenin
farklı başlıklarında önerilen farklı uygulamaların, mahallelerin başka noktalarında da uygulanabilir nitelikte
olması hedelenmiştir.

C PROJE ALANI
C1 Proje alanı sınırları
C2 Mevcut yapılar ve konut dışı alanlar
C3 İmar parselleri
C4 İmar adaları
Yeşil Kuşak projesinin önceliği, dönüşmekte olan mevcut yapı stoğu için üst ölçekte düzenlemeler getirmektir. Bu sayede bölgenin potansiyelini kullanabilmek, yaşanacak olan dönüşümün tüm bölgeye değer katmasını sağlamak hedelenmektir.
Kesintisiz yeşil bir kuşak oluşturmak için en uygun topografyanın vadi tabanı ve
çevresi olduğu düşünülmüştür. Mahallelerin farklı bölgelerinde farklı karakterde değişimler yaşanmakta ve ihtiyaçlar başgöstermektedir; bu nedenle proje alanının bu
çeşitliliği kapsayacak genişlikte olması, ilerleyen zamanlarda projenin farklı başlıklarında önerilen farklı uygulamaların, mahallelerin başka noktalarında da uygulanabilir nitelikte olması hedelenmiştir.
Bu amaçla halihazır haritalar, kadastral durum ve arazi çalışmaları çakıştırılarak yaklaşık 400.000 m2’lik bir proje alanı belirlenmiştir.
Bu bölümdeki analizler, belirlenen proje alanının halihazırdaki durumunu, ada,
parsel, bina sayıları ve alanları, binaların kat sayıları, oturum alanı ve bu bilgilerden
elde edilen tahmini emsal bilgilerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Ek olarak, proje
alanına giren parklar ve yeşil alanlar ile konut dışı yapıların tespiti de yapılarak önerilen proje için mesnet sağlanması amaçlanmıştır.
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PROJE ALANI
410. 358 m2
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IMAR ADALARI
58 ada, 356.197 m2
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IMAR PARSELLERI
651 parsel
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BINA SAYISI
994 bina

TABAN ALANI
113.630 m2
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TOPLAM BINA ALANI
392.332 m2

MEVCUT KAKS
(Yaklaşık) 1.10

KAT YÜKSEKLIKLERI
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
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KONUT DIŞI
YAPILAR VE YEŞIL
ALANLAR
Toplam yeşil alan 39.840 m2
Proje alanına giren konut dışı
yapı: Hürriyet İmam Hatip
Ortaokulu 2.008 m2
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PROJE ALANINDAKI MEVCUT YAPILAR, çoğunlukla az katlı binalardan oluşmaktadır ve bu yapıların çoğu iziksel olarak kötü durumdadır. Ayrık nizamlı yapılaşmaların çevresi genellikle yeşillik olmasına rağmen, bu yeşil alanlar parçalı ve niteliksizdir.
Yeşil Kuşak projesi ile mevcut yapı stoğunun sağlıklı bir şekilde dönüştürülmesi ve
yeşil alanların nitelik ve nicelik olarak arttırılması hedelenmektedir.

D YEŞIL KUŞAK
D1 Mevcut bölgeler
D2 Bölgeleme stratejisi
D3 Yükseklik stratejisi
D4 Ulaşım stratejisi
D5 Yapı tipolojileri
D6 Tasarım aşamaları
D7 Mevcut yapılaşma ile Yeşil Kuşak projesinin karşılaştırması
D8 Meydan
D9 Ticari alanlar
D10 Konut alanları
D11 Yüksek katlı konutlar
D12 Genel görünüşler
Proje alanındaki mevcut yapılar, çoğunlukla az katlı binalardan oluşmaktadır ve bu
yapıların çoğu iziksel olarak kötü durumdadır. Ayrık nizamlı yapılaşmaların çevresi genellikle yeşillik olmasına rağmen, bu yeşil alanlar parçalı ve niteliksizdir. Yeşil
Kuşak projesi ile mevcut yapı stoğunun sağlıklı bir şekilde dönüştürülmesi ve yeşil
alanların nitelik ve nicelik olarak arttırılması hedelenmektedir.
Bu doğrultuda mevcut yapı dokusuna, yollara, başlamış olan dönüşüme göre farklı
karakter bölgeleri oluşturulmuştur. Her bir karakter bölgesi mevcut bir ihtiyaca veya
bölgenin baskın potansiyeline cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Önerilen tasarım, proje alanındaki konut ve ticari alan kapasitesini 2, yeşil alan miktarını 4 katına
çıkarmaktadır. Halihazırda alanda konut ve ticaret dışı yalnızca bir ortaokul bulunurken, ulaşılabilirlik açısından ihtiyaç duyulan lokasyonlar tespit edilerek alana yeni bir
ortaokul, hastane, kültür merkezi, kent parkı ve çok sayıda meydan kazandırılmıştır.
Projenin, Hürriyet Mahallesi’nde yaşanmaya başlanmış olan dönüşüm için bir
rehber hazırlayarak yeni yapılaşmayı kontrollü hale getirmesi, mahallenin kullanılmadığı düşünülen değerlerini açığa çıkarması, mevcut aksları, ulaşım altyapısını ve
kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurularak farklı bölgelerin doğru şekilde
kimliklendirilerek bölgeye değer kazandırması amaçlanmıştır.
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D1 Mevcut yapılaşmanın analizi
FARKLI BÖLGELER
Proje alanı ve çevresindeki mevcut
binalar, yapı yükseklikleri, karakteristikleri, cephe tipolojileri, bina fonksiyonları,
komşuluk ilişkileri, bölgede yapılması
planlanan yeni yatırımlar ve benzeri
kriterlere göre farklı karakter bölgelerine
ayrılarak analiz edilmiştir.

Imaj D2. Bölge 1’deki yapılaşmayı temsil eden bir
fotoğraf. Vatansever Caddesi yakınlarındaki binalar,
ortalamaya göre daha yüksek katlıdır.

Imaj D1. Proje alanındaki yapılaşmanın karakteristik bölgelere ayrılması.

Imaj D3. Bölge 1’in kuzeyindeki alanda inşaatı başlamış olan bir konut projesi. Proje Kavanlar İnşaat’a ait
olup imaj inşaat şirketinin internet sitesinden alınmıştır (http://www.bagbahceyakacik.com).
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Imaj D4. Bölge 2’deki düşük katlı bakımsız binalar.
Yapıların ön ve yan bahçelerindeki bakımsız ve
niteliksiz yeşil alanlar göze çarpmaktadır. »»

Imaj D6. Bölge 3, çarşı alanı. Yaya
sirkülasyonunun en yoğun olduğu bölge burası
görünmektedir.
»»

»»

Imaj D7. Bölge 3, çarşı alanı. Zemin katlar ve birinci katlar tamamen ticari fonksiyona sahiptir.

»»

Imaj D5. Alanın doğu kolunda kalan Bölge 2’den
bir fotoğraf. Düşük katlı bakımsız yapılar ve düzenlenmemiş yeşil alan yine dikkat çekmektedir.

Sayfa 54

Sayfa 55

»»
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Imaj D8. Bölge 4’e bakış. Yüksek katlı rezidans projelerinin bazılarının inşaatına başlanmıştır.
Bölgede genel bir yükseklik düzenlemesi olmadığı için, şu anki sokak algısı oldukça karışıktır; fotoğrafta
görüldüğü gibi aynı kadrajda 2, 3, 4, 5, 6 ve 35 katlı binalar bir arada görülmektedir.

««
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Imaj D9. Bu bölgeyi gösteren bir görselleştirme çalışması. İmaj, inşaat halinde olan yapının müteahhiti
olan Metsan’ın internet sitesinden alınmıştır (http://www.metsannexus.com).

Imaj D10, 11 ve 12. Bölge 5’ten fotoğralar.
Görüldüğü gibi yapılar genellikle 1-2 katlıdır ve
yoğun bir yeşil doku mevcuttur.
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D2 Bölgeleme stratejisi

BÖLGE 1
YÜKSEK KATLI KONUTLAR
Vatansever Caddesi ile E5 komşuluğun-

E5 komşuluğunda halihazırda yük-

da olan iki alan, ana caddelere yakınlığı

sek katlı rezidanslar bulunmaktadır ve

(1) Son 15 yılın emlak rayiçleri Kartal Belediyesi

ve mevcut emlak rayiçlerinin yüksekliği

güncel rakamlar değerlendirildiğinde (1)

internet sitesinden temin edilmiştir:

göz önünde bulundurularak yüksek katlı

birim alan iyatı en yüksek bölge tüm

konutlar/rezidanslar için uygun görül-

proje alanı içinde burası olarak görün-

müştür.

mektedir.

http://www.kartal.bel.tr/tr/ebelediye/RayicBilgileri.
aspx

Vatansever (Spor) Caddesi’nin rayici E5’e
kıyasla daha düşük olmasına rağmen,
geçmiş yıllarda yaşanan iyat artışı ve

YEŞIL KUŞAK PROJE ALANI
410. 358 m2

toplu taşıma hat ve durak frekansı göz
önünde bulundurulduğunda yüksek
katlı konutlar için uygun bir yatırım alanı
gibi görünmektedir.

B1

B2

B3

BÖLGELER
B2

B2

Farklı komşuluklara göre 5 adet proje bölgesi
belirlenmiştir.

B3
B5

B4

B2

Bölge 1: Yüksek katlı konutlar
Bölge 2: Alçak-orta katlı konutlar
Bölge 3: Ticaret + Konut
Bölge 4: Kültür merkezi ve ticari alan
Bölge 5: Yeşil alan/Kent parkı

B1

Imaj D13. Proje alanı ve alandaki farklı karakteristiklerine göre belirlenmiş proje bölgeleri.

Imaj D14. Bölge 1 için tanımlanan alanlar ve bu
alanların komşuluğundaki ana arterlerin emlak
rayic bilgileri.

Kartal
Yeşil
Kuşak

Kartal
Yeşil
Kuşak

Sayfa 58

Sayfa 59

BÖLGE 2
ALÇAK-ORTA KATLI KONUTLAR

BÖLGE 3
TİCARET + KONUT

Proje ağırlıklı olarak alçak-orta katlı

Ana arterlerin buluştuğu bölgelerde ze-

Özellikle Adnan Kahveci Caddesi ile

konut binalarından oluşmaktadır. Bu

min kotlarda ticari alan kullanımı öneril-

kurulan ringin, proje alanı ile şu anki ana

zonların her birinin 400 metrelik yü-

mektedir. Mevcut akslar ile birleşen yeni

aks arasında kalan bölgede yoğun bir

rüme mesafesinde bulunan konut dışı

önerilen bağlantı yolları, ticari bölgeler

ticari bölge yaratacağı düşünülmektedir.

fonksiyonlar incelenerek (2), her bölge-

etrafında ring oluşturmaktadır. Bu ringler

ye eksik olan fonksiyonların eklenmesi

sayesinde proje alanı dışında da kendi-

öngörülmüştür.

liğinden bir dönüşüm ve değerlenme
yaşanması beklenmektedir.

(2) Konut dışı yapıların kaydı Kartal Belediyesi
internet sitesi kent rehberinden alınmıştır.

Imaj D15. Proje alanındaki 4-5 katlı konut yapıları
için tipik bir bina örneği.

http://belnet.kartal.bel.tr/keos/

Sağlık yapıları
Dini yapılar
Eğitim yapıları

Imaj D16. Bölge 2 için tanımlanan alanlar ve bu
alanların komşuluğundaki konut dışı fonksiyonlara
sahip (eğitim, sağık, din) yapıları. Çemberler 400
metrelik yürüme mesafelerini temsil etmektedir.

Imaj D17. Bölge 3 için tanımlanan alanlar ve bu
alanlardan halihazırda geçmekte olan yollar ile
yaratılması önerilen ringler.
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BÖLGE 4
KÜLTÜR MERKEZİ VE TİCARET
MEYDANI

BÖLGE 5
YEŞİL ALAN/KENT PARKI
Alanın doğu ucu, hem topografyanın

Bölge 4, hem proje alanının iki aksının

Bu özel konumu nedeniyle bu alan-

ki diğer kültür merkezlerinin yerlerine

en dik hale geldiği, hem de halihazırda

kesişiminde, hem de mevcut toplu

da ticari yapılar ile çevrili kamusal bir

bakıldığında da E5’in güneyinde pek çok

yoğun bir yeşil alanın olduğu bölgeye

taşıma ulaşım hatlarının yakınların-

meydan önerilmektedir. Bu meydanı ve

yapı olmasına rağmen, kuzeyinde hiçbir

denk gelmektedir. Alanda bulunan mev-

da bulunmaktadır. Aşağıdaki imajda

projeyi vurgulayacak ikonik bir yapının

kültür binası olmadığı görülmektedir.

cut yapılar ise bir veya iki katlı, seyrek

mevcut otobüs hatları gösterilmekte,

bu meydanda yer alması düşünülmek-

ve rotalara ufak bir müdahale ile traik

tedir.

yapısal olarak kötü durumda görün-

Sanayi
Caddesi

E5

akışının meydana göre kolay bir şekilde
uyarlanabileceği belirtilmektedir.

yerleşimli müstakil konutlardır ve çoğu
mektedir. Bu nedenle yeni proje öneri-

Alanın yakınlarında bulunan Kartal

sinde bu bölgede yapılaşma olmaması,

Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi
(YKYM), Hürriyet ve Cumhuriyet Ma-

alanın tamamen donatı alanı olarak

Hürriyet Mahallesi
Kültür Merkezi

Bülent Ecevit
Kültür Merkezi

değerlendirilip kent parkına dönüştürül-

hallelerinde bulunan çok sayıda eğitim
kurumu göz önünde bulundurularak

mesi önerilmektedir.

Hasan Ali Yücel
Kültür Merkezi

Imaj D20. Kent parkına dönüştürülmesi önerilen
alanın mevcut durumu.

meydana çok işlevli bir kültür merkezi
tasarlanması önerilmektedir. ÇevredeYunus Emre
Kültür ve Sanat
Merkezi

Atatürk
Kültür
Merkezi

Imaj D18. Üst ölçekte Kartal ve Pendik’teki kültür
merkezlerine bakış.

Imaj D19. Bölge 4 için tanımlanan alan, mahallenin içine giren otobüs hatlarının rotaları ve Yaşam
Kalitesi Yükseltme Merkesi. Turuncu ile gösterilen
çizgi, mevcut hatların rotasının B4 alanı sınırından
geçmesi için yapılması önerilen rota değişikliğidir.

Imaj D21. Bölge 5 için tanımlanan alan ve doğal
topografya. Halihazırda büyük bölümü yeşil
olan alan tamamen yeşillendirilerek kent parkına
dönüştürülür.
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D3 Yükseklik stratejisi
Mevcut yapıların kat yükseklikleri
incelendiğinde proje alanı içerisindeki
binaların çoğunun düşük katlı olduğu
görülmektedir. Proje sınırları dahilindeki
binaların yüzde 51’i tek katlı olup, 2-4
arası kat sayısına sahip bina yüzdesi
yüzde 36, 5 ve üzeri katlı bina sayısı
toplam bina sayısının yalnızca yüzde
13’üne tekabul etmektedir.
Yeni yapılaşmanın ortalama 5-6 katlı
binalardan oluşması, Zon 1 olarak belirtilen iki bölgede (Vatansever Caddesi
ile E5 komşuluğundaki bölgeler) ise 15
katlı rezidanslardan oluşan yükseklik
koridorları önerilmesi düşünülmektedir.
Ticaret yoğunluklu bölgelerde ise kat
sayıları 8-12 arası olarak orta yüksekliğe
çıkarılabilir.

Imaj D22. Proje alanı içindeki mevcut yapıların
kat sayıları
1
2

Imaj D23. Proje alanı içindeki mevcut yapıların
kat sayılarının oran ve adetleri

3
4

5
6

7
8

9
10

Imaj D24. Proje bölgelerinin önerilen kat sayıları
ve genel yükseklik stratejisi.

Kartal
Yeşil
Kuşak

Kartal
Yeşil
Kuşak

Sayfa 64

Sayfa 65

Imaj D26. Yüksek katlı konut yapıları (Bölge 1) için
tipoloji kesiti

Imaj D25. Kütlelerin havadan görünüşü. Proje alanının kuzey ve güney uçlarında yükselen kütleler,
mahallelerde çevre dokuya uyum sağlayacak
şekilde alçalmaktadır.

Imaj D27. Alçak katlı konut yapıları (Bölge 2) için
tipoloji kesiti
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Imaj D28. Konut + Ticaret karma bölgesi (Bölge 3)
için tipoloji kesiti

Imaj D29. Kültür ve ticaret merkezi (Bölge 4) için
tipoloji kesiti
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D4 Ulaşım stratejisi
Proje alanında kuzeydeki Vatansever

Ticaret ağırlıklı bölgelerin çevresinde

Kültür ve ticaret meydanı olarak ad-

Caddesi ile güneyde kalan E5’i bağla-

(Proje Bölgesi 3), önceden de bahsedil-

landırılan 4. proje bölgesinin araç girişi

yan tek bir araç yolu bulunmamaktadır.

diği gibi ana arterlerle birleşen ringler

olmayan bir yayalaştırılmış meydan

Vatansever Caddesi’nden başlayan

oluşturulur. Bu sayede ticaret bölgele-

olması önerilmiştir. araç yolları, topog-

Takdir Sokak ile E5’e uzanan Erler Sokak,

rindeki sirkülasyon kolaylaştırılır. Ek ola-

rafya farkını da kullanarak meydanın

ana cadde niteliği taşımamakla beraber

rak, ringlerin çizdiği sınırlar içinde kalan

üç kenarından dalış tünelleriyle aşağı

burada önerilmesi muhtemel bir cadde

bölgelerin, proje alanı dışında kalsa dahi

iner. Ek olarak burada kültür merkezi ve

için iz olarak alınmıştır. Yeşil Kuşak

zaman içinde kendi kendine gelişip

meydanın altındaki yollar ile bütünleşik

projesi ile bölgede artması düşünülen

dönüşeceği tahmin edilmektedir. Bu

bir otopark düşünülmektedir. Yüksek

kapasiteyi ve sirkülasyonu kaldırması

tarz müdahalelerin, proje alanının yakın

kapasiteli bu otopark, kültür merkezine

için bu caddenin şart olduğu düşünül-

çevresinin de kendi kendine kalkınma-

hizmet etmenin yanısıra Park & Ride

müştür. Cadde, yan yol ile E5’e bağlan-

sını sağlaması sebebiyle önemli olduğu

(Park et ve devam et) sistemi için gerekli

maktadır.

düşünülmektedir.

altyapıyı sağlayabilir: Yakacık metro
durağının açıldığı zaman meydandan

Doğu-batı aksındaki yollar ise haliha-

yürüme mesafesi ile yaklaşık 10 dakika

zırdaki akslar ve arterler incelenerek

olması beklenmektedir. Şahsi araçlarını

oluşturulmuştur. Mevcut yollar, proje

meydanın altındaki otoparka park eden

bölgelerinin karakteristiklerine ve diğer

yolcular, metro durağından geçen M4

yolların durumlarına uygun şekilde

hattı ile Kadıköy’e geçebilir.

Imaj D31. Proje alanı içinde kalan ana sokak ve
caddeler

diğer akslara bağlanmıştır.

Imaj D30. M4 metro hattı. Yakacık durağı Kartal
ve Pendik gibi ulaşım merkezlerinin ortasında
yer almaktadır (Noktalı gösterilen duraklar henüz
işlevsel değildir.)

Imaj D32. Önerilen yeni caddeler. Caddeler
sürekli bir şekilde Yeşil Kuşak proje alanının tüm
uçlarına kadar devam eder.
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Imaj D33. Proje alanını bölen sokaklar ve caddeler

Imaj D34. Önerilen yeni sokaklar. Mevcut sokak
ve caddeler, proje bölgesi karakteristiklerine göre
uygun şekilde uzatılmış ve yine başka mevcut
sokaklarla birleştirilmiştir.

Imaj D35. Ulaşım stratejileri ve bu stratejilere göre
oluşturulan yeni yapı adaları.
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D5 Yapı tipolojileri
Proje bölgelerinin farklı karakteristiği göz

araç yollarının arasında yaratılan yoğun

önünde bulundurularak, her bir proje

yeşil bant ise yol ile konutların arasında

bölgesi için farklı yapı tipolojileri öne-

görsel ve işitsel bariyer oluşturur.

rilmiştir. Bölgedeki parçalı ve niteliksiz
yeşil alanları birleştiren, ortak, daha

İkinci konut tipolojisi ise paralel ara so-

büyük bir yeşil alan yaratacak U formlu

kaklara ve topografyaya uyum sağlaya-

yapılaşma, mevcut ayrık nizamlı nokta

cak şekilde yerleştirilen lineer bloklardan

yapılaşmaya alternatif olarak önerilmiş-

oluşmaktadır. Bu tipoloji, ara sokakları

tir. Bu sayede tanımsız ve kullanılmayan

kendi içinde de devam ettirerek mevcut

yan ve arka bahçeler kaldırılarak, TAKS

dokuyu Yeşil Kuşak içine taşır.

hakkının daha verimli kullanıldığı düşünülmektedir.

Ticaret bölgeleri için ise, konut bölgelerindeki U formun tam tersi önerilmiştir:

Orta katlı konut bölgelerinde komşu

Uzun cepheler yola yakın ve paralel

yapılardaki dokusal değişim göz önünde

yerleştirilerek ticari birimlerin cephe-

bulundurularak iki farklı tipoloji olması

lerinin yoldan rahatlıkla görünmesi

öngörülmüştür: Birinci tipoloji, Yeşil

amaçlanmıştır. Arkadlı yapılar sayesinde

Kuşak’ın orta aksını belirleyen araç

yayalar dükkanların, kafelerin önlerinden

yoluna dönük avluları olan U formlu

yürüyerek geçer. Zemin kottaki açıklıklar

konut bloklarıdır. Bu avlular, sert zeminle

ile doğrudan arka taraftaki avluya geçilir;

karışık yeşil alanlardır ve tüm konutların

avlu dükkan ve kafelerin ortak alanıdır.

girişleri buradan yapılır. Çocuk oyun

Yoğun yeşilliğin içinde oturma alanla-

alanları, oturma alanları gibi ek dona-

rı, açık hava aktiviteleri için mekanlar

tılar ile desteklenerek yarı kamusal ve

bulunur.

Imaj D36. İmajda gösterilen yeşil alanların şu anki durumu.

korunaklı alanlar yaratılır. Bu avlular ile

Imaj D37. Mevcut yapılaşma ve önerilen avlulu düzen.

Ref: Bingöl Barka Mimarlık & Danışmanlık

Imaj D39. Mevcut mahalle dokuları.
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Imaj D38. Orta ve düşük katlı konutlar için tipoloji önerisi.
Imaj D40. Ticaret + konut karma yapılar için tipoloji önerisi.

Imaj D39. Orta ve düşük katlı konutlar için tipoloji önerisi.

Imaj D41. Yüksek katlı konutlar için tipoloji önerisi.
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D6 İklimsel önlemler
Kartal Meteoroloji İstasyonu’ndan alınan

Meteoroloji istasyonundan daha da

Bu nedenle kütlesel yerleşimler kurgula-

son 30 yıllık ortalama iklim verileri

yüksek rakımlı olan Cumhuriyet ve

nırken, dış mekanlarda ve yapı cephele-

doğrultusunda proje alanı üst ölçeğinde

Hürriyet Mahalleleri, alınan iklim veri-

rinde kış aylarında mümkün olduğunca

dikkat edilmesi gerekilen iklimsel koşul-

lerinden daha düşük sıcaklıklara, Aydos

birbirini gölgeleyen ve hakim rüzgar

lar incelenmiştir.

Ormanı’na yakınlığı sebebiyle daha sert

yönüne paralel olacak şekilde yerleşerek

ve sık rüzgarlara maruz kalabilmektedir.

rüzgar koridoru oluşturan kompozisyonlardan kaçınılmıştır.

Imaj D42. Kartal yıllık güneş diyagramı.

Imaj D43. U formlu yapıların oluşturduğu avlular, yapılar güney yönüne sırtını döndüğü zaman gölgede kalabilir. Kış aylarında dış mekan konforu sağlamak için güneş ışığı kritiktir. Bu nedenle bloktaki
yapılar güney yönüne doğru alçalarak avluya daha çok güneş gelmesi sağlanabilir.

Imaj D44. Kartal yıllık rüzgar diyagramı. Hakim
rüzgar yönünün Aydos Ormanı’nın bulunduğu
kuzeydoğu/kuzey-kuzeydoğu olduğu görülmektedir.

Imaj D45. Lineer tipolojide potansiyel problem, hakim rüzgar yönüne paralel yapıların rüzgar koridoru
oluşturma riskidir. Bu durumu önlemek adına yapılan hassasiyet simülasyonları sonucunda, yapıların
kuzeydoğu yönünün -15° ve +15° rotasyonları içinde hizalanmadığı sürece rüzgarın yapılar arasında
kanyon etkisi yaratmayacağı, cephelere çarparak kırılacağı anlaşılmıştır.

Imaj D46. Tüm projede kütleler hakim rüzgar yönüne paralel olmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Bazı
durumlarda avlular rüzgar yönüne açık dönmek zorunda kaldığında ise, zemin kotta rüzgardan kaynaklı
konforsuzluk yaşanmaması adına rüzgar kırıcı görevi görecek şekilde sık ağaçlı yeşil bantlar yerleştirilmiştir. Bu sayede rüzgar, avlularda türbülansa yol açmadan kırılmış ve şiddeti hailetilmiş olur.
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D7 Tasarım aşamaları
Yapılan analizler, önerilen karakteristik
proje bölgeleri, yapı tipolojileri, yeşil aks
ve araç ve yaya yolları kurgusunun tasarıma aktarımı aşağıdaki tasarım adımları
şemalarında işlenmiştir.

Imaj D47. Yerleşim önerisinin iskeleti, önceki bölümlerde anlatıldığı
şekilde mevcut yolların birbirine bağlanması ile oluşturulan yapı
adaları ve yeni ana yoldan oluşmaktadır.

Imaj D48. Ana yol orta aks olarak düşünülerek, etrafındaki yapılaşma
sınırı belirlenir. Yapıların bu çizilen sınırın içine girmemesi, bu sınırın
içinin tamamen yeşil alan, meydan ve yürüyüş yollarından oluşması
önerilmektedir.
Bu sınırı oluşturmak için yapı adalarının kendi içlerinde kalan meydanlar ve belirli buluşma noktaları, konumlarına ve hizmet edecekleri alanların büyüklüklerine göre bir hiyerarşiye oturtulmuştur.
Bu hiyerarşiye uygun çizilen sınır, bazen yerlerde yalnızca kaldırım,
bazen de tüm mahalleyi toplayacak kadar büyük kamusal meydanlar oluşturacak şekilde genişleyip daralır, fakat yeşil iz hiçbir zaman
kesintiye uğramaz.

Imaj D49. Araç yolları ile yapı adaları şekillendirilirken, mevcut yaya
yolları proje alanına uzatılarak yapılaşma alanları, yani parseller
belirlenir.

Imaj D50. Oluşturulan yaya yolları, proje alanının ortasında devam
eden yeşil alanı proje sınırlarına taşır. Yaya yollarının kenarlarından
devam eden yeşil alanlar, proje dışındaki yeşil alanlar ile Yeşil Kuşak’ı
birbirine bağlayan kılcal damarlar gibi kurgulanmıştır.
Yeşil hat, arazinin vadileştiği yüzeyden devam etmektedir. Vadi
boyunca dere hatları bulunduğu bilinmektedir fakat şu an arazide
sağlıklı bir dere veya doğal su bulunmamaktadır. Yeşil alanların içinde
su öğesi çeşitli ölçeklerde kullanılmış olmasına rağmen bunlar ıslah
edilmiş dereler olarak değil yansıtma havuzları olarak düşünülmüştür.
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IMAR ADALARI
33 ada, 360.373 m2

Imaj D51. Yeşil Kuşak proje önerisi
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YEŞIL ALANLAR
Yoğun yeşillik
81.795 m2
Ağaçlandırılmış yarı yeşil
yarı sert zemin
88.840 m2
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BINA SAYISI
470 bina

TABAN ALANI
103.955 m2

TAKS
0.29 m2

TOPLAM BINA
ALANI
796.801 m2

KAKS
2.21
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KONUT DIŞI
YAPILAR
01 Sağlık yapısı, 5.000 m2
02 Kültür merkezi, 7.000 m2
03 Eğitim yapısı, 8.000 m2
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D8 Bölge 1: Yüksek katlı konutlar
Yüksek katlı konut tipolojisi proje alanının en kuzey ve en güney uçlarında olmak üzere, iki ayrı alanda uygulanmıştır.
Tablo ve graiklerde bu alanlarda yapılan
önerilerin, mevcut duruma göre nasıl
değişiklikler getirdiği gösterilmektedir.
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D8 Bölge 1: Yüksek katlı konutlar
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D8 Bölge 1: Yüksek katlı konutlar
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D8 Bölge 1: Yüksek katlı konutlar

Imaj D52. 1A bölgesi toplam bina alan ve sayıları, mevcut durum ile Yeşil Kuşak projesi karşılaştırması

Imaj D53. 1A bölgesi (ölçeksiz)

Imaj D54. 1A bölgesine ait ada alanı, bina oturum, yeşil alan, su ve sert zemin, donatı alanı oturum bilgileri, mevcut ile Yeşil Kuşak karşılaştırmalı

Imaj D55. 1B bölgesi (ölçeksiz)

Imaj D56. 1B bölgesi toplam bina alan ve sayıları, mevcut durum ile Yeşil Kuşak projesi karşılaştırması

Imaj D57. 1B bölgesine ait ada alanı, bina oturum, yeşil alan, su ve sert zemin, donatı alanı oturum bilgileri, mevcut ile Yeşil Kuşak karşılaştırmalı
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D9 Bölge 2:
Alçak-orta katlı konutlar
Alçak-orta katlı konut bölgeleri için
avlulu ve lineer olmak üzere iki farklı
tipoloji önerilmiştir. Toplam dört farklı
alanda uygulanan konut bölgelerine
dair önerilerin, mevcut duruma göre
nasıl değişiklikler getirdiği tablo ve graiklerde gösterilmektedir.

Kartal
Yeşil
Kuşak

Kartal
Yeşil
Kuşak

Sayfa 98

Sayfa 99

D9 Bölge 2: Alçak-orta katlı konutlar
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D9 Bölge 2: Alçak-orta katlı konutlar
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D9 Bölge 2:
Alçak-orta katlı konutlar

Imaj D58. 2A bölgesi toplam bina alan ve sayıları, mevcut durum ile Yeşil Kuşak projesi karşılaştırması

Imaj D59. 2A bölgesi (ölçeksiz)

Imaj D60. 2A bölgesine ait ada alanı, bina oturum, yeşil alan, su ve sert zemin, donatı alanı oturum bilgileri, mevcut ile Yeşil Kuşak karşılaştırmalı

Imaj D61. 2B bölgesi (ölçeksiz)

Imaj D62. 2B bölgesi toplam bina alan ve sayıları, mevcut durum ile Yeşil Kuşak projesi karşılaştırması

Imaj D63. 2B bölgesine ait ada alanı, bina oturum, yeşil alan, su ve sert zemin, donatı alanı oturum bilgileri, mevcut ile Yeşil Kuşak karşılaştırmalı
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D9 Bölge 2: Alçak-orta katlı konutlar

Imaj D64. 2C bölgesi toplam bina alan ve sayıları, mevcut durum ile Yeşil Kuşak projesi karşılaştırması

Imaj D65. 2C bölgesi (ölçeksiz)

Imaj D66. 2C bölgesine ait ada alanı, bina oturum, yeşil alan, su ve sert zemin, donatı alanı oturum bilgileri, mevcut ile Yeşil Kuşak karşılaştırmalı

Imaj D66. 2D bölgesi (ölçeksiz)

Imaj D67. 2D bölgesi toplam bina alan ve sayıları, mevcut durum ile Yeşil Kuşak projesi karşılaştırması

Imaj D68. 2D bölgesine ait ada alanı, bina oturum, yeşil alan, su ve sert zemin, donatı alanı oturum bilgileri, mevcut ile Yeşil Kuşak karşılaştırmalı
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D10 Bölge 3: Konut + Ticaret karma bölgeler
Ticaret ve konut karma kullanım tipolojisi, Yeşil Kuşak proje alanının her iki
aksında da birer adet olmak üzere, iki
ayrı alanda uygulanmıştır. Tablo ve graiklerde bu alanlarda yapılan önerilerin,
mevcut duruma göre nasıl değişiklikler
getirdiği gösterilmektedir.
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D10 Bölge 3: Konut + Ticaret karma bölgeler
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D10 Bölge 3: Konut + Ticaret karma bölgeler

Imaj D69. 3A bölgesi toplam bina alan ve sayıları, mevcut durum ile Yeşil Kuşak projesi karşılaştırması

Imaj D70. 3A bölgesi (ölçeksiz)

Imaj D71. 3A bölgesine ait ada alanı, bina oturum, yeşil alan, su ve sert zemin, donatı alanı oturum bilgileri, mevcut ile Yeşil Kuşak karşılaştırmalı

Imaj D72. 3B bölgesi (ölçeksiz)

Imaj D73. 3B bölgesi toplam bina alan ve sayıları, mevcut durum ile Yeşil Kuşak projesi karşılaştırması

Imaj D74. 3B bölgesine ait ada alanı, bina oturum, yeşil alan, su ve sert zemin, donatı alanı oturum bilgileri, mevcut ile Yeşil Kuşak karşılaştırmalı
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D11 Bölge 4: Kültür ve ticaret merkezi
Kültür ve ticaret merkezi, Yeşil Kuşak proje alanının iki kolunun kesişim
noktasında konumlanmaktadır. Tablo ve
graiklerde bu alanda yapılan önerilerin,
mevcut duruma göre nasıl değişiklikler
getirdiği gösterilmektedir.
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D11 Bölge 4: Kültür ve ticaret merkezi
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D11 Bölge 4: Kültür ve ticaret merkezi

Imaj D75. 4 bölgesi toplam bina alan ve sayıları, mevcut durum ile Yeşil Kuşak projesi karşılaştırması

Imaj D76. 4 bölgesi (ölçeksiz)

Imaj D77. 4 bölgesine ait ada alanı, bina oturum, yeşil alan, su ve sert zemin, donatı alanı oturum bilgileri, mevcut ile Yeşil Kuşak karşılaştırmalı
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D12 Bölge 5: Kent parkı
Kent parkı, halihazırda yoğun bir yeşil
dokuya sahip olan batı ucunda tasarlanmıştır. Tablolarda bu alanda yapılan
önerilerin, mevcut duruma göre nasıl
değişiklikler getirdiği gösterilmektedir.

Imaj D78. 5 bölgesi toplam bina alan ve sayıları, mevcut durum ile Yeşil Kuşak projesi karşılaştırması

Imaj D79. 5 bölgesi (ölçeksiz)

Imaj D80. 5 bölgesine ait ada alanı, bina oturum, yeşil alan, su ve sert zemin, donatı alanı oturum bilgileri, mevcut ile Yeşil Kuşak karşılaştırmalı
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D13 Genel değerlendirme
Bu bölümde Yeşil Kuşak projesi kap-

LEJAND
1

samında önerilen yeni yapılaşma ile
mevcut yapı stokunun karşılaştırılması

Vatansever (Spor) Caddesi komşuluğundaki yüksek katlı konutlar.

2

Avlu formlu alçak-orta katlı konutlar. Bu

yapılmıştır. Yazının devamındaki tablo

bölgede bir sağlık yapısı da bulunmak-

ve graikler, proje toplamına dair verileri

tadır.

görselleştirmektedir.

3

Ticaret+konut karma yapı bölgesi. Adnan Kahveci Caddesi ile oluşturulan ring
gösterilmiştir.

4

Lineer formlu alçak-orta katlı konut
tipolojisi.

5

Kültür ve ticaret meydanı. Meydan
yayalaştırılmıştır ve toplu taşıma dahil
tüm araçlar bölgenin etrafında gösterilen ringden dolaşır. Burada bir kültür
merkezi ve büyük bir kamusal meydan
bulunmaktadır.

6

E5 komşuluğundaki yüksek katlı konutlar.

7

Avlu formlu alçak-orta katlı konutlar.

8

Ticaret+konut karma yapı bölgesi. Çevredeki yollar ile oluşturulan ring imajda
belirtilmiştir. Ek olarak bu alanda bir
eğitim yapısı önerilmiştir.

9

Lineer formlu alçak-orta katlı konut
tipolojisi. Binalar doğal topografya ve
hakim rüzgar yönüne göre yerleştirilmiştir.

10

Kent parkı. İmajda belirtilen proje dışı
alan, halihazırda yeşil alandır ve oluşturulan kent parkının bir uzantısı olacağı
düşünülmüştür.

Kartal
Yeşil
Kuşak

Kartal
Yeşil
Kuşak

Sayfa 122

Sayfa 123

D13 Genel değerlendirme
Bu bölümde Yeşil Kuşak projesi kapsamında önerilen yeni yapılaşma ile
mevcut yapı stokunun karşılaştırılması
yapılmıştır. Yazının devamındaki tablo
ve graikler, proje toplamına dair verileri
görselleştirmektedir.

Imaj D81. Projenin tamamına ait ada alanı, bina oturum, yeşil alan, su ve sert zemin, donatı alanı oturum bilgileri

Imaj D82. Projenin tamamına ait ada alanı, bina

Imaj D83. Projenin tamamına ait ada alanı, bina

oturum, yeşil alan, su ve sert zemin, donatı alanı
oturum bilgileri: Yeşil Kuşak projesi

oturum, yeşil alan, su ve sert zemin, donatı alanı
oturum bilgileri: Mevcut durum

Imaj D84 Projenin tamamına ait toplam bina alanı, TAKS, KAKS ve bina adedi bilgileri, mevcut durum ile Yeşil Kuşak projesi karşılaştırmalı.
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D13 Genel değerlendirme
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D13 Genel değerlendirme
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D13 Genel değerlendirme
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D13 Genel değerlendirme

KARTAL

YEŞIL KUŞAK
PROJESI
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