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00. ÖNSÖZ
Alsancak Belediyesi sınırları içinde yer alan Menekşe Bölge için hazırlanmış söz konusu
kentsel tasarım rehberi; sürdürülebilir, güvenli, çevreye duyarlı ve kentsel kimliğini
koruyan bir yaşam çevresi yaratılabilmesi ve Menekşe Bölge’nin sahip olduğu özgün
yerel özelliklerinin sürdürülerek korunabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu
rehber, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Alsancak Belediyesi arasında 27 Şubat 2018
tarihinde imzalanan, Alsancak Menekşe Bölge Kentsel Tasarım Rehberi Oluşturulmasına
yönelik protokol kapsamında, DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG)
Başkanı Prof.Dr. Şebnem Hoşkara ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert
yürütücülüğünde, Alsancak Belediyesi, ilgili Meslek Odaları ve Şehircilik Dairesi’nden de
destek alınarak hazırlanmıştır.

Hazırlanmış olan

Alsancak Menekşe Bölge Kentsel Tasarım Rehberi, Kuzey

Kıbrıs’ın yerel değerlerinden biri olan Alsancak Menekşe Bölge’nin sahip olduğu tarihsel,
mimari, çevresel ve sosyo-kültürel değerlerle birlikte, kent dokusunun kent ölçeğinde
bölgedeki tüm yapılı çevre değerleri ile korunarak, belirlenecek vizyon çerçevesinde
geliştirilmesine ve bu gelişimin sağlanması sürecinde yapısal çevrenin doğru
tasarlanmasına hizmet edecek kentsel tasarım ilkelerinin oluşturulmasını sağlayacaktır.
Bu anlamda Kıbrıs’ın kuzeyinde hazırlanmış ilk örnektir ve bundan sonraki dönemlerde,
özgün özellikler taşıyan diğer yerleşim yerlerimiz için de bir örnek teşkil edecektir.

Söz konusu Rehber içinde yer alan ilkelerin, mevcut yürürlükte olan Emirname’nin
yürütülmesi kapsamına alınarak yasal bir dokümana dönüştürülmesi, ve ardında da,
yapılacak olan imar planı çalışmasının bir parçası olması beklenmektedir.
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01. TANIMLAR

Kentsel Tasarım Rehberi: “Tasarım rehberleri, kentsel büyümenin getirdiği fiziksel
mekânsal değişimleri disiplin altına almak, yeni tasarımları, kentsel yenileme ve koruma
çalışmalarını yönlendirmek amacıyla özellikle kent tasarımcısı, kent plancısı, belediyeler
ve diğer kent yönetim birimlerinin kullanmak durumunda oldukları kavram çerçeveleridir.
Bu

rehberlerin

amacı,

kentsel

sorun

alanlarına

ilişkin

projelerin sosyal ve fiziksel programlarını ve ifadelerini sistemleştirmek olarak da
tanımlanabilir (Karaman A.1992, s. 63 ).”

Girne İkinci Bölge Kapsamlı Emirnamesi: Bu Emirname, orman alanları, harup ve zeytin
ağaçları, tarım alanları, sahil şeridi, doğal kaynaklar, tarihi ve kültürel kaynaklar
bakımından zenginliğe sahip olan ve turizm ve konut kullanım amaçlı gelişmeler
nedeniyle hızlı, yaygın, yoğun ve düzensiz yapılaşma tehdidi altında bulunan “Girne 2.
Bölge”de, kamu yararı için, İmar Yasası uyarınca bir plan yapılıncaya kadar geçecek
sürede uygulanmak üzere,
1.

Ekolojik dengenin, zengin doğal kaynakların, tarihi ve kültürel mirasın

korunmasını sağlamak,
2.

Yeşil alanların, bitki örtüsünün, topoğrafyanın, estetik değerlerin yok olmasını

önlemek,
3.

Turizm ve konut yatırımlarını denetim altına alarak, doğal özellikleri ile tarihi ve

kültürel değerleri korumak, bu değer ve özellikleri ile düzenli gelişmeyi sağlamak,
4.

Konut, turizm ve tarımsal gelişmelerin ve/veya faaliyetlerin, kamu yararına uygun

olarak, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel kaynaklarını koruyarak, birbirini tamamlayacak
ve destekleyecek, bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasına fırsat ve olanak
yaratacak şekilde gerçekleştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
5.

Sağlıklı, işlevsel, adil, güzel, ekonomik, güvenli, kimlikli, yerel ölçeği, özgün kimliği

ve özellikleri korunmuş, yaşanabilir yaşam alanları yaratılmasını ve gelişmesini sağlamak,
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6.

Gelecekteki gelişmelerin genel planlama çerçevesi ile “Gelişmelerin” hedef, ilke

ve sınırını, kural ve koşullarını belirlemek, kullanımların akılcıl bir şekilde dağılımını
sağlamak amaçları ile hazırlanmıştır.

Menekşe Bölge: Girne II. Bölge, 55/89 İmar Yasası Altında Yayınlanmış 2007 Girne İkinci
Bölge Kapsamlı Emirnamesi’nin, 26 Mayıs 2016 Tarihinde Kadar Yayınlamış Değişiklikler
İle Birlikte Konsolide Edilmiş Kopyası olan ve 2007 Girne İkinci Bölge Kapsamlı
Emirnamesi’nin kullanılmasında kullanıcının, Esas Emirname ve Değişikliklerinin Birlikte
okumasını kolaylaştırma amacı ile hazırlanmıştır. Yasal doküman için KKTC Resmi
Gazetesinde yayınlanmış olan esas Emirname ve değişiklik metinlerini içeren metinden
bilgiler alınmıştır. Menekşe Bölge tanımı, bu Emirname amaçları ve kapsamı
bakımından, 5 Mart 1985 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yollar ve Binaları
Düzenleme Yasası’nın 14(1) altından yayınlanmış bildiri ile 3 Mayıs 1985 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası’nın 14(1) altından yayınlanmış
bildirinin 1. maddesinde anılan, Lapta ve Alsancak yerleşim birimlerinin 1/1250 ölçekli
tapu haritalarından oluşan köyiçlerini ve 1/2500 ölçekli tapu haritalarından oluşan köyiçi
etrafındaki yakın çevresindeki alanları kapsayan ve bu emirnameye ekli 1/25000 ölçekli
Gelişme Kararları Haritası’nda gösterilen ve aşağıdaki 8’inci maddenin (3)’üncü fıkrası
uyarınca tanımlanan, Ön İmar Sınırı içindeki alanı anlatır.

Harita Bölgeleme: Alsancak Menekşe Bölgedeki alan ayrımları Güney Bölgesi (mevcut
harita üzerindeki 7. ve 8. bölgeler), Kuzey bölgesi (mevcut harita üzerindeki 2,4 ve 6
numaralı bölgeler), Doğu bölgesi (mevcut harita üzerindeki 9.,10., ve 11. bölgeler), Batı
bölgesi (mevcut harita üzerindeki 1,3 ve 5 numaralı bölgeler) olmak üzere rehber
kapsamında 4 farklı karakter bölgesinde incelenecektir. (Bkz. Ek 1)
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02. AMAÇ VE HEDEFLER
Bu Rehber, Alsancak Belediyesi sınırları içinde yer alan Menekşe Bölge içinde yer alan
geleneksel doku ve yerel özelliklerinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere özgün
nitelikleri ile aktarılabilmesi; bu yolla, Alsancak Menekşe Bölge içinde sürdürülebilir,
güvenli, çevreye duyarlı ve kentsel kimliğini koruyan bir yaşam çevresi yaratılabilmesi
amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilgili Rehber, Alsancak Menekşe Bölge
dokusu içinde yeni yapılacak yapıların tasarımlarının ve/veya değişim ve iyileştirme
gerektiren mevcut yapıların tadilatlarının, özgün dokuya uyumunun sağlanması
amacıyla, mevcut dokunun özgün elemanlarının ve özelliklerinin belirlenmesini
hedeflemektedir.
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03.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE KAPSAM

Bu rehberin hazırlanma sürecinde, öncelikle, Alsancak Menekşe Bölge içinde arazi
çalışması yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında, (i) Yapı Dönem analizi, (ii) Kat Yüksekliği
analizi, (iii) Yapı Malzemeleri analizi (iv) Mimari Değer analizi ve (v) Yapısal Durum analizi
yapılmıştır; bölgedeki geleneksel niteliklere sahip tüm yapılar yerinde incelenmiştir. Bu
inceleme bağlamında geleneksel dokuya uyumlu yapılar esas alınmış ve bunların mimari
özellikleri tespit edilmiştir. Tespit çalışmalarında, tüm yapıların ve geleneksel yapıların
yoğun olduğu sokakların fotoğrafları çekilmiş, mimari öğelerin ölçüleri alınmış, malzeme
kullanım ve yapım teknikleri belgelenmiştir. Çalışma çerçevesinde, yapıların sokak
cepheleri üzerinde incelemeler yapılmış; ancak yapıların plan özellikleri, iç mekân
kurgusu ve elemanlarına dair analizler, çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca yeni
yapılacak yapılarda da bölgenin özgün niteliklerinin benimsenmesi ve dış mekânlarda yer
alan kamusal alanlarda kent mobilyalarının, ilan ve reklam panoları ile tabela
düzenlemeleri gibi öğelerinin uyumunun sağlanabilmesi için de yerinde tespitler
yapılmıştır.

Rehberin hazırlanmasında ve raporlanmasında kolaylık sağlaması adına Alsancak
Menekşe Bölge içinde Çalışma Bölgeleri oluşturulmuştur. (Bknz. Ek 1)
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04. GENEL ÇEVRE ÖZELLİKLERİ
Alsancak, Kuzey Kıbrıs’ın Kuzey’inde Beşparmak dağlarının kuzeye bakan eteklerinde, ve
Girne kentinin 9 km batısında (35° 20' 30" N ve 33° 12' 00" E), Lapta ile Karaoğlanoğlu
arasında yer alan Beşparmak dağlarından (güney) deniz kenarına (kuzey) kadar uzanan
Akdeniz ve ada kültürü özellikleri taşıyan bir turizm yerleşim yeridir.

Harita 1: Çalışma alanı lokasyonu ve ulaşım

“Yarı Kurak” iklim kuşağı sınıfına giren Kıbrıs adasının kuzey ve kuzey-batısı, yaz aylarında
sıcak ve kuru; kış aylarında ise ılık ve az yağışlıdır. Meteoroloji Dairesi’nden alınan 2021’e
ait Girne İstasyonu verilerine göre; Kıbrıs genelinde en sıcak ay Ağustos ayı olup,
ortalama en yüksek sıcaklık 32,9 oC’dir. Kışları ise en soğuk ay Ocak ayıdır. Yıllık ortalama
sıcaklık 22,4 oC arasındadır. Yine aynı istasyon verilerine göre Girne bölgesinde, yıllık
ortalama en düşük sıcaklık 12,3 oC, en yüksek ortalama sıcaklık ise 23,8 oC’dir. En yüksek
hava sıcaklıkları Temmuz ve Ağustos aylarında görülmektedir. Rehbere konu olan
Alsancak Menekşe Bölge de, bu veriler kapsamında ele alınmıştır.

Zengin doğal özellikleriyle ve geleneksel doku örnekleriyle bölge, diğer bölgelerden
ayrışmaktadır. 1974 öncesinde kasabanın ismi Karavas olarak bilinmekteydi. Karavas
8

kelimesi, Rumca gemi anlamı taşımaktaydı ve önemli bir limanı bulunan bu yerleşim
yerine pek çok gemi gelmesinden dolayı buraya Karavas ismi verilmiştir. 20 Temmuz
1974 günü Adadaki barışı sağlamak üzere Türkiye’den gelen Türk Barış Kuvvetleri
çıkarmanın ilk adımını bu bölgede gerçekleştirmiştir. Çıkarmanın gerçekleşmesi ile
birlikte Türk Bayrağının Adaya ilk önce bu bölgeden girmesi dolayısıyla, kasabaya
‘Alsancak’, çıkartmanın yapıldığı sahile ise Çıkartma Plajı adı verilmiştir.

Alsancak’ta şu andaki nüfus 6000 kişi civarındadır; bu nüfus yaz aylarında 10000’i
bulmaktadır. Alsancak’ta 1985’lere kadar narenciye, özellikle limon yetiştiriciliği oldukça
gelişmiştir. Ancak yer altı su kaynaklarının kuruması ve inşaatların artması ile birlikte bu
sektör sekteye uğramış bölgede limon bahçesi sayısı azalmıştır. Alsancak bölge sınırları
içerisinde birçok tarihi yer ve turistik tesislerde mevcuttur. Menekşe Bölge, Alsancak
bölgesindeki ilk yerleşim birimini oluşturan ve mevcut dokusuyla özgün yerel kimliğe
sahip özellikli bir bölgedir.
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05. FİZİKSEL ÇEVREYE AİT ÖZELLİKLER
Çalışma alanı içerisinde düşük yoğunluklu ve konut alanlarının hakim olduğu bir çevre
bulunmaktadır. Geleneksel köyiçi dokusu ve onu çevreleyen modern bir yapılaşma karakteri
mevcuttur. Bu yapılaşma doğu-batı aksındaki ana arterlerler ve ana arterlerin üzerinde
oluşmuş karışık kullanım (konut, ticaret, hizmet, eğitim, kamusal kullanım vb) türleri ile
birlikte entegredir. Menekşe bölgenin merkezinde küçük bir köy merkezi yer almaktadır.
Merkez ikiye bölen ikinci derecedeki ulaşım hattının üzerinde de yine (Ankara Caddesi)
belediye, okul, süpermarket benzin istasyonu ve benzeri kullanımlar mevcuttur. Söz konusu
caddenin güneyinden başlayan ve gittikçe artan bir eğimli bir arazi söz konusudur.
Kuzeyinden sahil şeridine kadar olan bölgede ise çok az bir eğim mevcuttur. Menekşe
bölgede güneye gidildikçe eğim artmaktadır.

Harita 2: Çalışma alanı ve eğim durumu

Şekil 1'de verilen hava fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere çalışma alanının özellikle kuzey
ve doğu kesimlerinde çok sayıda yeni yapı bulunmaktadır. Bu binalar son zamanlarda
gelişmiştir ve modern tip apartman tarzı binalara sahiptir. Bölge planlama belgesine göre
seçilen parselin çevresine ve alanın özelliklerine göre 3 veya 2 katlı olarak yapılması
mümkündür. Ancak yeni binaların birçoğu 3 katlı ve apartman tipi konut tipi olarak
10

geliştirilmiştir. Ana arterler üzerinde yer alan karma yapıların bir kısmı zeminde ticari
ünitelere sahip olup ayrıca ek asma katlara sahiptir ve bu da geleneksel konut bölgesi gibi
geleneksel köy karakterini ticari bir yapıya dönüştürmektedir.

Şekil 1-a: Çalışma Alanının Kuzey Kısmı

Şekil 1-b: Çalışma Alanının Kuzey-doğu Kısmı

Şekil 1-c: Çalışma Alanının Güney Kısmı

Şekil 1-d: Çalışma Alanının Güney-batı Kısmı
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06. MİMARİ ÖZELLİKLER
Alsancak Köyü, Kıbrıs'ta farklı gelişim dönemlerine ait çeşitli özellikleri temsil eden birçok
mimari yapıya sahiptir. Bu köyde Osmanlı, İngiliz, Kıbrıs Hükümeti ve 1974 sonrası yapılar
mevcut. Bu yapılar dar sokaklar ve hafif-orta eğimli bölgelerin içerisine dağılmış durumda.
Bu, kültürel ve tarihi unsurları kullanarak komünal ekonomiyi geliştirmek için çok faydalıdır.
Karavas, kıyı bölgeleri olarak da turizm yatırımları için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu
nedenle geleneksel kültür öğelerini farklı turizm etkinlikleriyle birleştirmek mümkündür.

Çalışma alanı içerisindeki tüm yapılar, mimari değerlendirme formu alanları veya elemanları
kullanılarak analiz edilmiştir. Alan içerisinde gelişim dönemi, yapı malzemesi, yapısal durum,
mimari koşullar, mimari özellikler ve birçok alan incelenmiştir. (Haritalar 3-8)

Harita 3'te yapılan analizlerde görüldüğü üzere, çalışma alanı içerisindeki yapılar farklı
gelişim dönemlerine sahiptir. Saha gözlemlerine göre toplam binaların yaklaşık yüzde 30'u
1878-1930 yılları arasında geliştirilmiştir. Kilise gibi önemli anıtsal yapılar mevcuttur ancak
bunlar çok sınırlıdır. Yeni gelişme nedeniyle, 1974'ten sonra binaların kapladığı alanın yüzde
60'ını kapsamaktadır.

Kat olarak binaların yarısı 3 katlı ve yaklaşık yüzde 33'ü iki katlıdır. Diğerleri ise tek katlı
binalardır. (Harita 4) Binaların yüzde 56'sı düz, 36'sı eğimli çatı tipine sahiptir. (Harita 5)
Yapısal durum açısından binaların genel olarak yüzde 87'si iyi durumda olduğu tespit
edilmiştir. Kötü durumdaki veya harap durumdaki binalar, toplam binaların yüzde 5'ini
geçmemektedir. Geleneksel köyün yapısal açıdan iyi durumda olduğu açıktır. (Harita 8)

Çalışma alanında çevrenin değerini artıran farklı tipte yapılar bulunmaktadır. Anıtsal
karaktere sahip, mimari, sanatsal, çevresel değerlere veya tamamlayıcı karakterlere sahip
yapılar vardır. Üstelik buna aykırı binalar da var ve sayıları son zamanlarda çarpıcı bir şekilde
artıyor. Anıtsal yapılar çok nadirdir. Mimari, çevresel, tamamlayıcı yapılar sırasıyla yüzde 23,
yüzde 30 ve yüzde 5'tir. Binalardan 42'si dokuya aykırı özelliklere sahiptir. (Harita 7)
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Harita 3: Yapılaşma Dönemi

Harita 4: Kat Yüksekliği

Harita 5: Çatı Türü

Harita 6: Yapı Malzemesi
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Harita 7: Mimari Değer

Harita 8: Yapısal Durum

Harita 9: Menekşe Bölge 2 kat sınırı
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07. GENEL İLKELER
1.

Alsancak-Menekşe Bölge’nin yöresel ve tarihi dokusunun korunmasına yönelik

kararlar alınırken, kent estetiği, doğal ve yapılaşmış çevre, mimari özellikler gibi
konularda, bu Rehber içinde tanımlanmamış ve / veya tereddüt oluştuğu durumlarda,
Belediye Başkanlığı tarafından Belediye dışındaki uzmanları kapsayarak oluşturulmuş
olan ‘Mimari Proje Değerlendirme Kurulu’nun görüşüne başvurulur. Bu görüş
doğrultusunda, Belediye Meclisi’nin ilgili konularda alacağı kararlar geçerlidir.
2.

Yapı bazında hazırlanacak tüm yeni projelerde ve tadilat projelerinde, sokak

silüetleri hazırlanmalı, cephe düzeni (renk, malzeme, doku, vb.) ve mimari elemanlar bu
silüetlerle birlikte şekillenmelidir.
3.

Alsancak-Menekşe Bölge’nin vizyonunu, Bölge’nin özgün doğal, yöresel ve tarihi

değerleri ile Kıbrıslı olma bilinci oluşturur.
4.

Planlama yaklaşımında temel hedef, Alsancak’da ‘kentlilik’ kültürünün değil,

mevcut olan ‘Adalı olma’ kültürünün korunması ve geliştirilmesidir.
5.

Menekşe bölge içindeki yapılaşmada yataylık (2 kat sınırı), topoğrafyaya uyum,

sakinlik ve sadelik gibi özellikler aranır. (Bknz. Harita 9)
6.

Menekşe bölge içinde bölge halkının kullanabileceği ortak kamusal alan kullanımı

artırılacaktır.
7.

Alsancak bölgesi için hazırlanacak olan imar planı kapsamında, Menekşe Bölge

içinde, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını desteklemek üzere turizm ve eğitim
faaliyetleri, yerleşimin dokusuna zarar vermeyecek şekilde geliştirilecektir.
8.

Menekşe bölgede konaklamaya yönelik ev pansiyonculuğu ve butik otel türünde

turizm yatırımları yapılabilecektir. Konaklama olanaklarının restore edilmiş eski binalarda
veya tarihi dokuya ve topoğrafyaya uygun olarak inşa edilmiş veya edilecek olan yeni
binalarda sağlanması teşvik edilecektir.
9.

Menekşe bölgede, Madde 7’de bahsedilen turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirlik

ve taşıma kapasitesi temelinde kontrollü gelişim hedeflenir. Bu amaçla çevreye duyarlı
ve deneyim temelli bireysel turizm türleri benimsenecektir.
10.

Çevrede kirlilik, gürültü, trafik vb. sorununa yol açmayacak, konut alanlarının

bütünlüğünü bozmayacak, korunacak bina olarak öngörülen binalarda, binanın özgün
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mimarisini bozmayacak, turizm amaçlı ev pansiyonu, restoran, kafe vb. eğlenceye
yönelik konut dışı kullanımların yer alabilmesi öngörülecektir. Gelişmenin, ilgili olduğu
parselin konumu, yollarla ilişkisi, yaratacağı trafik, gürültü vb. konular ile ilgili yapılacak
değerlendirmeye göre karar verilecektir.
11.

Yapı arsa/alanı; konutlarda taban alanı %35, toplamda %70; butik otel ve turizm

nitelikli konaklamalarda, tabanda %45, toplamda %90 olacaktır.
12.

Menekşe bölge içinden veya yanından geçen dere yataklarında mesafe

belirlenirken, derenin kadastral sınırlarından itibaren en az 5 metrelik dere yaklaşma
mesafesi bırakılması sağlanacaktır. Bu alanlara yapı yapılmayacak, sadece yeşil alan
düzenlemesi ağaçlandırma, v.b. gibi düzenlemeler getirilecektir.
13.

Köy içi koruma alanlarının geleneksel dokuya uygun olarak gelişmesinin,

bütünlüğünün sağlanması ve geleneksel dokunun bozulmasının önlenmesi için, köyün
sosyal ve kültürel yaşamına uyumsuzluk oluşturacak kullanımlar, bu alanlarda
önerilemeyecek, uygulanamayacaktır.
14.

Menekşe bölgede sende katlı yapılar, doku bütünlüğü ve yükseklik sorunu

yaratacağından dolayı yapımı uygun değildir; sende katlı bina önerileri kabul
edilmeyecektir.
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08. ÖZEL İLKELER
08.1. Genel Fonksiyon Alanları

Konut alanları: Konut alanları bölgede genellikle homojen yayılım göstermektedir.
Özellikle bölgenin kuzeyindeki yeni yerleşim bölgelerinde iki katlı konutlar farklı
tipolojilerde gözlemlenirken güney ve doğu bölgelerinde daha geleneksel iki katlı
genellikle bitişik düzende devam eden konutlara ek olarak karma fonksiyonlara da
rastlanmaktadır. Doğu bölgesinde ise konut ve farklı diğer fonksiyon alanları mevcuttur.
Bahsedilen ve belli tipolojilerde devam eden dokunun sürekliliğinin bozulmadan devam
etmesi Menekşe bölgenin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Ticaret alanları: Ana ticaret aksı 2, 4 ve 6. Bölgede yer almakta, şu anda bölgenin
eskimesinden dolayı bazı ticari yapıların boş olduğu gözlemlenmektedir. Bu kapsamda
boş olan ticari binaların tipolojileri tutularak yeni önerilecek ticari yapıların da süreklilik
göstermesi

gerekmektedir.

Kuzey

güney

yönünde

konumlanan

ticari

aksın

canlandırılması ve bütünlükçü ele alınması esastır.

Turizm alanları: Alsancak Menekşe Bölge’de yerel özellikler gösteren turizm alanları
mevcut değildir. Tüm bölgede aralara serpiştirilerek, dokuya uyumlu olarak tasarlanacak,
karma kullanımlı yerel turizm alanları oluşturulması desteklenecektir.

Yeşil alanlar ve Rekreasyon alanları: Alsancak Menekşe Bölge’yi doğu batı yönünde ikiye
bölen vadi eşsiz güzellikte jeomorfolojik özellikler de taşıyan bir rekreasyon ve yeşil
alandır. Rekreasyon alanları bu aks üzerinden olup, tüm bölgede kesintisiz dolaşım
sağlamakta ve dokuyu diğer elemanlar ile birlikte bütünlemektedir. Bu alan, güneyde
konumlanan Beş Parmak dağları ile bütünleşmekte, aynı zamanda yakın çevredeki
ekolojik oluşumlar ile bağlantı sağlayarak yeşilin ve rekreasyonun sürekliliği
sağlanmaktadır. Bu kapsamda bu dokunun korunması, ve bölgedeki bitki örtüsü ile
buradaki türler ve ekosistemlerin bütüncül olarak düşünülmesi gerekmektedir. Bu
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bölgede yapılacak her türlü uygulamanın ekolojik değerler üzerinden, doğaya zarar
vermeyecek şekilde ele alınması gerekmektedir.

08.2. Yapılaşmaya İlişkin İlkeler

Yapılaşmaya ilişkin ilkeler, Alsancak Menekşe bölgenin bütünü gözetilerek yapılmıştır.
Sokak özelinde öneri yapılmamasının sebebi, her sokakta birden fazla dönemin
gözlemlenmesi sonucunda genel bir sokak tipolojisine ulaşılamayacağının saptanmasıdır.
Genellikle her sokakta çatıl ve çatısız, iki katlı veya tek katlı, boyalı veya ham malzeme,
farklı doluluk boşluk oranları ve farklı parsel büyüklükleri olduğu saptanmıştır. Bu
kapsamda bütünlüğü bozmadan yapılacak yapılaşmalar tadilat projelerinde ve/veya yeni
yapılacak binalarda sokağın bütünü göz önüne alınarak yapılmalıdır. Alsancak Menekşe
Bölge sınırları içerisinde tüm binalar yol çizgisi ile aynı düzende başlayabilmekte, özellikle
1960 sonrası yapılaşmalarda ise geri çekilmeler gözlemlenmektedir. Bu doku özellikleri
içinde yapılacak her türlü tadilat, restorasyon ve/veya yeni yapılaşmada, ilgili yapının yer
aldığı sokaktaki dokunun çizilerek değerlendirilmesi ve belediyeye sunulması önerilir.

08.2.1 Yapılaşma özellikleri

Mimari Değeri Olan Binalar
Herhangi bir değişiklik yapılmadan korunması gereken binalar: Alsancak’ta 1192-1489
yılları arasında yapılmış iki tane kilise bulunmaktadır. (Bkz: Alsancak Menekşe Bölge
dönem özellikleri haritası) Mevcut durum gözetildiği zaman bu binalarda herhangi bir
ilave veya tadilat yapılmadığı gözlemlenmiştir. Bu iki binanın ekleme veya yıkım
yapılmadan olduğu gibi korunması önerilir.

Mimari Değeri Olan binalar (1878-1930): Bu kapsamda olan binalar Alsancak Menekşe
Bölge Dönem Özellikleri haritasında mavi renk ile kodlanmış binalardır. Bu binalardaki
mevcut durum tespitinde her bina kapsamında farklı (pencere, kapı, malzeme, renk, çatı,
ek kat gibi) tadilatların bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu binalarda tadilat gerektiği
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durumlarda mülk sahibinin, Alsancak Belediyesi’ne başvurarak belediyenin ve/veya
önereceği kurul/kurumlardan görüş alarak tadilatlarını yapması önerilir. Bu bağlamda,
hazırlanmış olan Kentsel Tasarım Rehberi, söz konusu tadilatlara ve/veya yeni
tasarımlara ışık tutmakta, mevcut dokunun ve kimliğin korunup iyileştirilmesine yönelik
tasarım ilkelerini belirlemektedir ve bir başvuru kılavuzu niteliği taşımaktadır.

Çevresel Değeri Olan Binalar (1930-1960: Bu dönemde yapılan binaların çevresel değeri
olduğundan dolayı yapılacak müdahalelerde belediye onayı alınması önerilir. Bu binalar
Alsancak Menekşe Bölge Dönem Özellikleri haritasında kırmızı ile işaretlenmiş olup
dönem özellikleri korunarak günümüze kadar gelmiştir. Bu binalarda tadilat gerektiği
durumlarda mülk sahibinin, Alsancak Belediyesi’ne başvurarak belediyenin ve/veya
önereceği kurul/kurumlardan görüş alarak tadilatlarını yapması önerilir. Bu bağlamda,
hazırlanmış olan Kentsel Tasarım Rehberi, söz konusu tadilatlara ve/veya yeni
tasarımlara ışık tutmakta, mevcut dokunun ve kimliğin korunup iyileştirilmesine yönelik
tasarım ilkelerini belirlemektedir ve bir başvuru kılavuzu niteliği taşımaktadır.

Eklektik Binalar (1960-74): Alsancak Menekşe Bölge Dönem Özellikleri haritasında yeşil
ile işaretlenmiş binaları göstermektedir. Bu binalar haritadan da görüleceği üzere
menekşe bölgede düşük yoğunluktadırlar. Herhangi bir dönem özelliği göstermemekle
beraber morfolojik olarak doku bütünlüğünü bozmamaktadırlar. Bu yapılarda tadilatların
yapının bulunduğu sokaktaki bina karakterleri göz önünde bulundurularak çevre ile
çelişmeyerek yapılması önerilir.

Yeni dönem binaları (1974 - günümüz): Bu binaların çoğu geleneksel kent dokusu ile
uyum göstermemekte sadece kat yükseklikleri ve Fasıl 96’dan kaynaklanan çatı
tipolojileri ile dokuya uyum sağlamaktadırlar. Fasıl 96’nın önerdiği geriye çekilmeler ile
dokudan ayrışarak şekillenmişlerdir. Bu binalarda tadilat gerektiği durumda mevcut
dokudaki doluluk boşluk oranları, malzeme kullanımı ve sokak ile ilişkisi ve bütünlüğü
gözetilerek ele alınması önerilir. Yapılacak önerilerin özellikle yeni bina kapsamında
belediyeye ve/veya belediyenin önereceği kurumlara başvurarak gerekli izinler
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alındıktan sonra yapılması önerilir. Bu bağlamda, hazırlanmış olan Kentsel Tasarım
Rehberinden faydalanılması beklenir.

Yapı malzemesi
Alsancak menekşe bölgede her sokak bağlamında farklı yapı malzemelerine
rastlanmıştır, bu da sokak ölçeğinde homojen bir yapının olmadığını göstermektedir.
Yeni önerilecek veya tadil edilecek yapılarda, yapı malzemeleri her sokak özelinde
değerlendirilerek tasarlanmalıdır; bu kapsamda tasarımcı, sokak siluetini de çizerek
önerilecek yapının doku ile uyumunu da gösteren taslağı Alsancak Belediye’sine
sunmalıdır. Bu ilke doğrultusunda:
1.

Yapılar, eğer sokakta gözlemlenen baskın doku taş ise, taş malzeme ile inşa

edilecektir. Tüm yapı olmasa da, cephede bazı bölgeler taş diğer kısımlar sıva boya
(tercihen beyaz veya krem) olabilecektir. Eğer sokak dokusunda böyle bir yapılaşma
gözlemlenmemişse betonarme veya çelik yapı da önerilebilecektir.
2.

Yapılarda prefabrik uygulamalar ve yerel kimliğe aykırı yapı malzemesi, plastik

cephe malzemeleri (örneğin Pak Siding), strafor cephe malzemeleri ve süslemeleri,
çimentodan imal edilmiş sıva ile yapılan süslemeler ve benzeri yapay görünümlü
malzemeler kullanılmayacaktır.
3.

Dış cephe malzemesi olarak, düz beyaz sıva, bölgedeki taş örme tekniğine ve taş

türüne uygun olarak taşın kullanılması uygundur.

Yapı yoğunluğu
1.

Alsancak Menekşe Bölge içinde yapılaşma bir veya iki katlı yapılardan

oluşmaktadır.

Mevcut durumda yaygın olarak görünen silüetin üzerindeki yapılar,

dokunun özgün kimliğini bozacaktır. Bu nedenle, Bölgede sınırları belirtilmiş olan alan
içindeki yapılaşmanın en fazla iki katlı (Yençok:8.20m.) olması zorunludur.
2.

Kat yüksekliği, kentsel silüete olumsuz etki bırakan ve cepheleri açısından dokuya

aykırılık gösteren yapıların ekonomik ömürleri tamamlanıncaya kadar cephelerin
iyileştirilmesi ve çevreleri ağaçlandırılarak cephelerin olumsuz etkilerinin gizlenmesi
sağlanacaktır.

20

08.2.2. Parsel özellikleri

Geleneksel Köy İçi Alanlarında, parsel ve bina cephe genişlikleri, korunacak sokaklar
esasında ele alınarak, parsellerin oranlarını bozmadan üzerine yapı yapılacaktır. Eğer
parselasyon yapılacaksa parselin bulunduğu sokaktaki parsel oranları gözönünde
bulundurularak bölünme yapılacaktır.

Parsel tipolojisi
Alsancak Menekşe Bölgedeki parsel tipolojileri genellikle dar-uzun dikdörtgen ve L
biçiminde parsel tipolojileri gözlemlenmektedir. Yaygın tipolojik parsel gelişiminin
korunarak devam ettirilmesi Menekşe Bölgedeki dokunun sürdürülesi açısından
önemlidir.
1.

Geleneksel dokudaki parsellerin, doku sürekliliğinin sağlanması açısından

amalgame edilmesi uygun değildir.
2.

Bitişik düzende devam eden geleneksel dokuda parsellerin ön cephesinin tümü

kullanılacaktır.
3.

Yapının önerileceği sokakta eğer bitişik nizamda devam eden yapılaşma düzeni

varsa, çekme mesafesi olmadan parselin ön cephesinin tümünün bina kullanım alanı
olarak kullanılması zorunludur. Bu tür uygulamalarda, bina parsel oranı, Emirname
kapsamında olacaktır, fakat ön cephe ve bitişik düzende devam eden doku tipolojisi
bozulmadan projelendirilmesi gereklidir.

Yapı düzeni
Bölgede iki tip yapı düzeni gözlemlenmektedir. Bunlar, geleneksel doku diye adlandırılan
ve bitişik nizamda devam eden yapı düzenleridir. Bu tip yapı düzenlerinde, sokak
silüetinde binaların arasında boşluk bulunmamakta ve süreklilik göstermektedirler. Diğer
formasyon ise Fasıl 96 Binalar ve Yollar Tüzüğü ile birlikte çekme mesafesi göz önünde
bulundurularak devam eden yapı düzenleridir.
1.

Yeni yapılacak yapıların, bulunduğu sokak ve özellikle yakın çevresi ile uyumlu

olması gerekir; fakat bu uyum herşeyi birebir kopyalamak yerine mevcut düzen
yorumlanarak yakalanmalıdır.
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2.

Geleneksel doku haricindeki yapılaşmada, sokaktaki yapı düzeni göz önünde

bulundurularak yeni önerilecek yapı, çağdaş ve sokak yapı düzenine aykırı yapılaşma
göstermeyecek biçimde, taklit yapılmayarak tasarlanmalıdır.
3.

Ayrık düzende devam eden parsellerde, eğer sokakta bahçe duvarı yapı

düzeninin bir parçası ise, önerilecek projelerde de aynı şekilde düşünülmelidir.
4.

Tasarlanacak proje, yeni yapılaşma bölgesinde ise ve bulunduğu sokakta

geleneksel dokuya rastlanmamış ise, önerilecek yapı düzeni topoğrafya ile uyumlu ve
köy dokusu ile ayrışmayacak karakterde düşünülmeli ve tasarlanmalıdır.

Parsel ve yapı girişleri
C1b başlığı altında bahsedilen yapı ve parsel tipolojileri göz önünde bulundurulduğunda,
parseller geleneksel dokuda L şemasında, dar-uzun ve dikdörtgen olarak şekillenirken,
doğu ve güney bölgesinde genellikle daha büyük ve kareye yakın parsel karakterleri
gözlemlenmektedir. Güneydeki bazı bölgelerde ise bölgedeki dokuya nispeten daha
küçük ve kare formasyonlu parseller de gözlemlenmektedir.
1.

Geleneksel dokuda parsele bağlı olarak cepheler daha dar ve yapı girişleri

doğrudan sokaktan yapılmaktadır. Sokak yapı ilişkisi sokağa cephe veren, ön bahçesiz,
arka bahçe/avlulu yapılardan oluşan, ve yapı girişinin de doğrudan sokaktan girilen
parseller şeklindedir. Bu kapsamda geleneksel dokudaki yapı dizininin ve önerilerinin
sokak ile aynı hizada bitişik düzende ve sokak siluetini bozmadan devam etmesi
zorunludur. Eğer garaj girişi yapılacaksa, yine sokak cephesini bozmandan bitişik
nizamda ve sokaktaki baskın/yoğun cephe oranları göz önünde bulundurularak garaj
kapısı girişi önerilebilir, fakat binadan ayrık veya silueti bozmaması ana tasarım ilkeleri
arasında olmalıdır.
2.

Ayrık düzende ‘Fasıl 96’ kapsamında olan parsellerde ve yapı adalarında, cephe

sürekliliğinin sağlanması için:
a.

Eğer sokak dokusunda duvar sürekliği veya benzeri uygulamalar var ise,

aynı/benzer malzemeler kullanılarak sokak sürekliliğinin devam ettirilmesi gerekir.
Duvarlar bölgedeki geleneksel duvar tipolojileri ve malzemeleri göz önünde
bulundurularak süreklilik sağlayacaktır. Bu malzemeler arasından, sıklıkla gözlemlenen
taş, beton, işlenmiş demir türevleri ile harmanlanmış öneriler yapılmalıdır.
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b.

Eğer sokak dokusunda herhangi bir duvar ve benzeri uygulama yoksa ve sokak

doğrudan bahçe ile ilişkili devam ediyorsa, aynı prensip çerçevesinde sokak sürekliliğinin
devam ettirilmesi gerekecektir.
c.

Garaj girişlerinin yandan ve sokak siluetini bozmayacak biçimde tasarlanması

önerilmektedir.
d.

Bahçe bitkilendirilmesinin mevcut sokak dokusundaki ağaçlar ve çalı grupları göz

önünde bulundurularak tasarlanması uygun olacaktır.
3.

Projelendirme yapılırken sokak siluetlerinin çizilmesi; yeni önerilecek yapının

parsel- sokak–bina ile ilişkisinin gösterildiği sokak siluetleri ile yol en kesitlerinin de
Alsancak Belediyesi’ne sunulacak dosyaya eklenmesi zorunludur.
4.

Geleneksel dokuda zemin katların otopark olarak kullanılmadığı gözlemlenmiştir,

bu kapsamda kolonlar arasında otopark veya siluette gözlemlenecek otopark çözümleri
yapılmamalıdır.

08.2.3. Yapı planı ve cephe özellikleri

Mimari plan tipolojisi ve mimari karakter
1.

İlave veya tadilat yapılacak binalardaki uygunsuz her türlü ilave ve ekler

kaldırılmalı ve/veya özgün yapısına uygun hale getirilmelidir.

Cephe özellikleri
2.

Aynı sokak üzerinde farklı cephe tipolojileri mevcut ise, bu kapsamda binanın 2

parsel sağındaki ve 2 parsel solundaki cepheleri de içeren çizim yapılıp cephelerin
bütünlüklü çözümlemeleriyle ve aynı/benzer cephe oranlarıyla, günümüz çağdaş
yorumlamaları ile birlikte önerilmelidir. Buna ek sokak siluetlerini krokisi de teslim
edilecek dosya içerisinde belediyeye sunulmalıdır.
3.

Yapılarda televizyon antenleri, su depoları, vb. gibi bina üzerine yerleştirilecek

elemanlar gizlenmeli ve görsel olumsuz etkisi azaltılmalıdır.
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Renk
4.

Aynı sokak üzerinde farklı renkte cephe örnekleri bulunabilmektedir. Bunun bir

sebebi kullanılan malzeme olabilmekte (taş, vb.) diğer sebebi dönemsel bozulmalardan
kaynaklanan renk deformasyonu olabilmektedir. Bu durumda sokak silueti çizilip
sokaktaki genel renk özellikleri göz önünde bulundurularak bina malzeme ve
renklendirilmesi yapılacaktır.

08.2.4. Yapı elemanları

Cephe malzeme ve detayları
1.

Bölgenin yöresel mimari özelliklerine aykırı olabilecek malzeme ve detay

kullanımından kaçınılacaktır.
2.

Özellikle geleneksel dokuda sokak silüetleri çizilerek cephedeki malzeme

kullanımları ve detay çözümleri açıklanacaktır.
3.

Özellikle ticari alanlarda tabela ve aydınlatma elemanları, çevre kirliliğine ve

kimlik kaybına sebep olmayacak şekilde, tek tip olacaktır. Önerilecek tabela ve levhaların
uygunluğu Alsancak Belediyesi ve/veya Menekşe Bölge Değerlendirme Komitesi
değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

Pencereler, kapılar, çatılar
4.

Doku ve mimari kimlik özelliklerine uygun pencere ve kapı detayları, malzeme ve

renkleri seçilerek proje üretilecektir. Tüm üretilen projeler, Alsancak Belediyesi Meclisi
ve/veya Menekşe Bölge Değerlendirme Komitesi değerlendirmesinin onayına tabi
tutulacaktır.
5.

Çatılar genelde düz ve/veya az eğimli olarak yapılmıştır. Yeni projelerde bu yapıya

uyum gösterilmesi önerilir. Düz çatılarda çatı eğimi %10’a kadar, az eğimli çatılarda
%25’e kadar olabilecektir. Az eğimli çatılarda beşik çatı tercih edilecektir. Saçak ucu ve
yağmur oluğu detayı, bölgedeki geleneksel yapılardaki gibi olacaktır. Düz çatılarda beton,
az eğimli çatılarda ise oluklu kiremit ön görülecektir.
6.

Cephe tasarımında mevcut dokudaki ve/veya sokaktaki oranlar dikkate alınarak

projenin yorumlanması gereklidir.
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Duvarlar ve diğer özellikler
7.

Bahçe duvarları taş örgü yapılmış ise sıvanması gerekli değildir, isteğe bağlıdır.

Ancak, tuğla, beton, briket vb. diğer yapı malzemeleri kullanılarak inşa edilen duvarlarda
sıva boyanacaktır. Güney bölgesi yeni yapılaşma alanları hariç, bahçe duvarları üzerine
aydınlatma armatürü ve süs nişleri yapılmayacaktır.
8.

Bahçe duvarı önerilecek projelerde, sokak silueti çizilip projenin doku ile

uygunluğu ve bütünlüğü gösterilecektir.
9.

Bahçe duvarının yüksekliği hiçbir koşulda 2.00 metreyi aşmayacaktır.

Şekil 2: Örnek cephe doluluk-boşluk
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08.3. Ulaşım ve Sokak Dokusu
08.3.1. Ulaşım türleri - taşıt, yaya ve bisiklet erişimi

1.

Bölge içinde ana taşıt erişim aksları haricindeki yollarda yaya erişiminin artırılması

ve rahatlatılması için taşıt erişimi sınırlandırılacaktır.
2.

Bölge’nin Girne anayolu ile yaya bağlantısının artırılmasına yönelik küçük ölçekli

toplu taşıma hizmetleri başlatılması öngörülmüştür. Söz konusu toplu taşıma hizmetleri,
merkezi bölgeden dağ yönüne (güneye) kadar gidecek şekilde Bölge içinde bir ring
oluşturmak üzere düşünülecektir.
3.

Vadi içerisinde de yaya ve bisiklet dolaşımının sağlanacağı ara bağlantı yollarının

sağlanması ulaşım sürekliliğini sağlayacaktır. Bu kapsamda kuzey-güney ekseni üzerinde
devam eden yaya ve bisiklet yollarının sürekliliğinin sağlanması, ayrıca doğu batı
ekseninde devam eden yollara vadiden yatay yaya ve bisiklet ulaşımının sağlanması
uygun olacaktır.
4.

Menekşe bölge genelinde rahat bisiklet ve yaya sirkülasyonunun sağlanabilmesi

için özellikle güney bölgesi, doğu ve batı bölgelerinin dış çeperlerinde ‘yeşil yol’
düzenlenmesi yapılacaktır. Bu kapsamda mevcut yolların düzenlenmesi ve dokudaki yeşil
sürekliliğinin sağlanması düşünülecektir.

08.3.2. Sokak dokusu

Yapısal karakter
1.

Bölge içinde yıkılan ve/veya yıkılmış ve yerine yeni yapılacak binalarda, sokak

dokusunun genelinde geri çekme olmadığı durumlarda, bina, çekme mesafesi alınmadan
yapılması gereklidir.
2.

Bölge içinde yıkılan ve/veya yıkılmış ve yerine yeni yapılacak binalarda, sokak

dokusunun bitişik düzende olduğu durumunda yeni yapılacak yapının da bu düzende
devam etmesi gerekecektir.
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3.

Sokak silüetlerini olumsuz yönde etkileyecek olan yeni yapılaşmalara izin

verilmez. Yeni yapılaşmalarda, tek ve iki katlı yapılaşmanın ve mimari özelliklerin
sergilediği çeşitlilik ve cephe oranları için mevcut sokak silüetleri örnek alınabilir.
4.

Yeni tasarlanacak binaların bina boyutu ve ölçeği ile sokağın ilişkilendirilmesi

gerekecektir.
5.

Her bir bina, bütünlüklü kentsel yapılaşma ile tipolojik olarak ilişkilendirilmelidir.

6.

Önerilen bina yüksekliği ile çevresi arasında ölçek ilişkisi kurulmalıdır. Bu

bağlamda önerilecek tüm yeni binalar, yapısal karaktere uygunluk açısından Alsancak
Belediyesi ve/veya Menekşe Bölge Değerlendirme Komitesi’nin değerlendirmesine tabi
tutulacaktır.

08.3.3. Yol altyapısı

Yol enkesitleri, yol malzemesi ve otoparklar
1.

Bölgede yol enkesitleri mevcut doku korunarak düşünülecektir. Mevcut yol

enkesitlerinin karakterini değiştirecek herhangi bir müdahale yapılmayacaktır. Örneğin
kaldırımların genişletilmesi ve daraltılması, devam eden malzeme sürekliliğinin farklı bir
malzeme kullanımı ile kesilmesi vb. müdahalelerin yapılması uygun olmayacaktır.
2.

Önerilen dış çeperdeki bisiklet yolunun projelendirme aşamasında projeye

katılarak yol enkesitlerinde gösterilmesi gerekecektir.
3.

Kent merkezi içinde ana taşıt erişim akslarında kaldırım genişliği en az bir yönde

ve iki kişinin geçebileceği yaklaşık 1.5m. genişliğinde olacaktır ve sürekliliği sağlanacaktır.
Bu kaldırımlar engelli erişimine olanak verecek şekilde düşünülecektir.
4.

Kent merkezinde ve geleneksel dokuda kaldırımların sürekliliği sağlanacak ve yeni

yapılacak kaldırımlarda, kesintisiz, mevcutta var olan malzeme ile aynı özellikleri
taşıyacak malzeme kullanılacaktır.
5.

Mevcut dokuda yeni önerilecek yol kesitlerindeki uygulamalar, evrensel tasarım

ilkeleri kapsamında mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
6.

Özellikle menekşe bölgenin güney, doğu ve batı bölgesinin dış çeperindeki

gelişimlerde kaldırımın 1.5m. olduğu alanlarda 80cm. ağaçlandırma bandı bırakılmalıdır
ve bu banda, dokuya uygun ağaç türleri yerleştirilmelidir (Portakal, Zeytin, Badem,
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Hurma, vb.). Ayrıca bisiklet yolunun da bu alanda yaklaşık 0.9m. ile 1.20m. arasında
düşünülmesi gereklidir. Bisiklet yolunun, yolun hangi tarafından geçeceği bir sonraki
aşamada belirlenerek, Alsancak Kent Rehberinde yapılacak olan Alsancak bölgeleme
haritasından takip edilecektir.
7.

Menekşe bölge yeni gelişim alanlarında otopark girişleri, yandan ve sokak

siluetini bozmayacak şekilde düşünülecektir. Otoparkların üzerlerinin kapatılması
durumunda dokuya uygunluk esas ilkeler arasında olacaktır.
8.

Merkezde ve geleneksel dokuda otoparka olanak bulunmayan durumlarda,

kamusal parsellerde cep veya 5-10 araçlık otopark alanları bırakılması zorunludur.
9.

Otoparkların bodrum katta çözülmesi uygun olacaktır. Bodrum sadece her yerde

120 cm toprak üzerinde olabilir. Menekşe Bölge içerisinde kolonlu otopark
yapılmayacaktır.
10.

Yol ve kaldırım malzemeleri mevcut doku gözetilerek düşünülecektir. Bu

kapsamda önerilecek malzemelerin mevcut dokunun özellikleri ile aynı veya benzer
şekilde düşünülerek tasarlanması uygun olacaktır. Kaldırım malzemesi, özellikle binanın
bulunduğu sokaktaki döşeme malzemesi ile aynı olacaktır.

08.4. Kentsel İmgelem ve Kamusal Alan Kullanımı
08.4.1. Kentsel İmgelem

Kent algısı, kent silüeti ve vistalar
1.

İki kat sınırlaması getirilmiş olan alan içindeki boş parsellere yapılacak olan yeni

yapılarda, yapı formları, kat yükseklikleri, yöresel mimari özellikleri ve kullanım türleri
itibariyle dokuya uyumlu yeni yapılaşmalar olması gerekmektedir. Yeni yapılaşma
ve/veya mevcut binaların cephelerinde yapılacak tadilatlar için, ayrıntıları Ek 7’de verilen
ve Şekil 3’te sunulan örneğe benzeyen sokak cephesi çalışması yapılarak onaya
sunulmalıdır.
2.

Eğimin elverdiği durumlarda yol kodunun altına inilerek bodrum kat uygulaması

yapılabilir; ancak, iki kat yükseklik sınırı bulunan alan içinde yapı her açıdan bodrum kata
ek olarak iki kattan fazla olmayacaktır.
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3.

Konut / site içi konut yapılaşmalarında tek-tiplilik ve tek-düzelikten kaçınılması,

hantal yapı kitlelerinin önlenmesi, araziye uyum sağlanması amacıyla farklı tiplerin
kullanılması, parçalı ve/veya kademeli yapılaşma önerilerine gidilmesi uygun olacaktır.
Site duvarları mevcut doku ile uyumlu olmalıdır.

08.4.2. Kamusal alan kullanımı

Merkez alanı
Merkez alan, Gençlik Sokak ve Özgür Sokak, hattında ticari aktiviteler ile devam eden
alandır. Bu alanın karakterinin kamusal alan olarak devam ettirilmesi, yok kesitinin de
paylaşımlı alan olarak kullanılmasını merkez alanının kamusal alana dönüşmesini
sağlayacaktır. Bu alanda önerilecek yapılar, Şekil 3’teki örneklerdekine benzer biçimde
olup bu kapsamda değerlendirilecektir. (Ayrıntılar için Bakınız Ek 7)

Şekil 3: Öneri sokak sağlıklaştırması: Gençlik Sokak (Bknz. Ek 7)

Vadi
Ekolojik koridor özelliği taşıyan vadi, yerel kimliğe yönelik ekolojik karakteristiklerin
ortaya çıktığı dokuya sahiptir. Bu bağlamda, vadinin yeşil dokusunun korunması ve bu
dokudaki bitki türleri haricinde doku ile uyuşmayan melez ve yerel olmayan türlerin bu
alanda türetilmemesi gerekir. Vadinin sürekliliği ve kamusal yeşil alan kullanımı Alsancak
Menekşe bölgenin önemli tasarım unsurlarındandır. Vadi içi kamusal alan kullanımlarının
iki yakayı birleştirici ve bütünleyici olması gereklidir.
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Kentsel mobilya
1-

Özellikle konut bölgelerinde televizyon antenleri, su depoları, vb. gibi bina

üzerine yerleştirilecek elemanlar gizlenecek ve görsel olumsuz etkisi azaltılacaktır.
2-

Sokak aydınlatmaları ve kent mobilyalarının tasarımı için özel gayret gösterilecek

ve bütün yeni gelişmelerle ilgili tasarımcılar taraf tasarım standartları yüksek tutulacak,
bölge dokusuna uygun projeler üretilecektir.

Kentsel peyzaj ve aktif yeşil alanlar
1-

Geleneksel Köyiçi Koruma Alanlarının karakterini oluşturan unsurlardan birisi de

ağaçlık alanlarıdır. Zeytin, harup, badem ve narenciye ağaçları bölgeye yeşil karakter
sağlayan bitki gruplarındandır. Bu alanların olduğu gibi korunması, gelişmeler sonucunda
bozulmaması ve yok olmaması, alanların karakterini sürdürmesi açısından önemlidir.
Yoğun ve düzenli zeytinlik, harupluk ve çeşitli meyve ağaçlarından oluşan bahçeler ve
parsel kenarlarında yer alan yoğun ağaçlar dokularının gelişme yapılırken korunması
veya aynı tipolojide bitki gruplarının kullanılması gerekecektir. Geleneksel Köyiçi Koruma
Alanlarının yeşil ve ağaçlık karakterinin korunması da köy dokusunun bozulmaması için
esastır. Yapılacak gelişmenin türüne ve kapasitesine göre mümkün olduğu kadar az ağaç
kaybı ile gelişmeler yapılabilmesi ve mevcut ağaçların korunması büyük önem
taşımaktadır. Bu alanlarda ağaçlık alanlar ile uyumlu ve kaybına veya azalmasına neden
olmayacak gelişmelerin yer alması gerekecektir.
2-

Özellikle güney ve doğu bölgelerdeki yeni gelişme alanlarında önerilecek bitki

türlerinin de geleneksel köy dokusu ile örtüşmesi ve sürekliliğinin sağlanması gerekir.
3-

Parsel-Bitkisel Peyzaj: Menekşe bölgede yer alan ve parsellerde gözlemlenen

bitki türleri aşağıdaki gibidir:
Latince Adı
Olea europea
Prunus sp.
Phoenix
Querqus sp.
Vitex sp.
Citrus sp.
Cupresus sempervirens
Cupresus shemapisaris
Pinus pinea
Pinus nigra

Yerel Adı
Zeytin
Badem
Hurma
Çınar
Asma
Turunçgiller
Selvi
Adi Selvi
Fıstık Çamı
Kara çam
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Bulunduğu Bölge
Tüm bölgede
Doğu batı kuzey
Tüm bölgede
Güney bölge (Vadi)
Tüm bölgede
Tüm bölgede
Tüm bölgede
Tüm bölgede
Vadi
Tüm bölgede

4-

Mespilus sp.
Myrtus sp.
Oputinua sp.
Wahingtonia filifera
Prunus sp.
Eribotrya japonica
Pistacia lentiscus

Muşmula
Mersin
Babutsa
Palmiye
Erik
Yeni Dünya
Şinya

Tüm bölgede
Tüm bölgede
Kuzey, Doğu ve Batı
Tüm bölgede
Tüm Bölgede
Tüm Bölgede
Tüm Bölgede

Plumeria rubra
Jasminum sp.
Ceratonia siliqua

Fitne
Yasemin
Harup

Kuzey, Doğu ve Batı
Tüm bölgede
Tüm bölgede

Mevcut ağaçlar, yeşil ve açık alanlar korunacak ve geliştirilecektir. Gerekli bakım,

onarım ve çevre düzenlenmesi çalışmaları yapılacak ve kamusal yeşil alanlar
artırılacaktır. Bu kapsamda vadi Alsancak bölgesini özel kılmakta ve beldenin kimliğine
katkı koymaktadır.
5-

Yeni gelişen bölgelerde özellikle geleneksel doku dışındaki bölgelerde ön

bahçelerde geleneksel dokuya da referans verilerek peyzaj düzenlemelerinin yapılması
uygun olacaktır.
6-

Yol silüeti alınarak yeşil dokunun sürekliliğinin nasıl oluşturulduğunun

gösterilmesi gerekecektir.

08.5. Kültürel ve Doğal Miras Alanları
08.5.1. Kültürel miras alanları

1.

Menekşe Bölge, ‘Kentsel Sit Alanı’ olarak korunmaya değer tarihi alan statüsüne

kavuşturulmalıdır. Kendine ait özel dokusu ile koruma altına alınacak binaların
listelenmesi ve koruma altına alınması kimliğin sürekliliği için önemlidir. Bu bağlamda
Alsancak Menekşe bölgenin geleneksel dokusunun kültürel miras kapsamında ele
alınması ve yapılacak her türlü müdahale ve/veya yeni inşaatın doku kimliğini
bozmayacak biçimde düşünülmesi gerekir.
2.

Bölgedeki korunacak binaların tescillenmesi ve koruma altına alınması

gerekmektedir. Bu süreç tamamlanana kadar, geleneksel köy dokusunda ve korunacak
binalarda yapılacak müdahaleler, restorasyon, renovasyon gibi işler, Alsancak Belediyesi
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ve/veya Menekşe Bölge Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecektir gerekli
görüldüğü durumlarda ilgili resmi kurumlara yönlendirilecek/görüş alınacaktır. Bölgedeki
korunacak binaların tescillenmesi ve koruma altına alınması süreci tamamlandıktan
sonra bu alanlar yasada belirtildiği gibi Eski Eserler Dairesi ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun
değerlendirmesine tabii olacaktır.
3.

Menekşe bölgede boş parsellerde yapılacak binaların iki katı aşmayan (en fazla

8.20), sokaktaki malzeme ve doluluk boşluk oranlarına saygılı, fakat tarihi dönemi de
taklit etmeyen, içinde bulunduğumuz dönemi yansıtan çağdaş ve çevreye saygılı binalar
olması gerekmektedir. Bu kapsamda kültürel miras alanlarının bütünlüğü bozulmamış ve
sürdürülmüş olacaktır.
4.

Kamusal alanlarda (sokak, meydan, vadi vb.) da aynı müdahalelerin yapılması,

Alsancak Menekşe Bölgenin Kültürel Miras Kapsamına alınmasını sağlayacaktır.
Önerilecek olan sokak malzemelerinin ve elemanlarının, dokunun sürekliliğini sağlaması
ilkesi göz önünde bulundurularak düşünülmesi gerekir.
5.

Menekşe bölge içinde bulunan Kilise, anıtsal yapı niteliğinde olup, mevcut haliyle

cami olarak kullanılmaktadır. Bu yapının yakın çevresi ile birlikte kamusal alan olarak
yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Bu kapsamda bir kentsel tasarım projesi
hazırlanmalıdır.

08.5.2. Doğal miras alanları

Özellikle köyün güney kısmında dağ eteklerindeki flora eşsiz özellikte olup doğal miras
statüsüne kavuşturulmalıdır. Alsancak güney bölgesinde yer alan çamlar, çınarlar ve
şinyalar bölgedeki doğal bitki örtüsünün ana omurgasını oluşturmaktadır. Bu oluşum ise
bölge kimliğinin oluşmasında fayda sağlamaktadır.

Dağ eteklerinden köyün içerisine uzanan vadi, Doğal Mirasın eşsiz örneklerinden birisidir
ve aktif olarak kullanımı ise, doğal miras alanlarının Kıbrıslılar tarafından bilinmesi ve
çevre bilincinin oluşması için önemlidir. Güney bölgesinden başlayan ve köyü ikiye bölen
vadi rekreasyon ve yeşil kamusal alan kullanımı kapsamında doğal miras alanlarının
bölgedeki örneklerindendir.
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1.

Özellikle güney bölgesinde inşa edilecek binaların çevresine önerilecek bitki

türlerinin bölgedeki bitki türlerini etkilemeyecek, dokuya uygunluk gösterecek biçimde
tasarlanmaları gerekmektedir.
2.

Doğu ve Batı bölgelerinde önerilecek yapılaşmaların peyzajının, hem vadinin

doğal dokusu hem de güneyden devam eden yeşil doku karakteri göz önünde
bulundurularak tasarlanması uygun olacaktır. Bu kapsamda doğal miras alanlarının
kimliği yok olmayacak ve zarar görmeyecektir.

08.6. Kentsel Teknik Altyapı
Kentsel teknik alt yapılar henüz tamamlanmamış olsa da ileriki yıllarda tamamlanacağı
varsayılmaktadır.
1.

Alsancak Menekşe Bölgede yapılacak her türlü kamusal yapı ve açık mekan bölge

kimliğini etkileyeceğinden, ulusal/uluslararası yarışma ile elde edilecektir.
2.

Bölge içerisinde zaman içerisinde yapılmış kentsel siluetlere ve kimliğe uymayan

her türlü kentsel donatı, yapı, alt yapının temizlenmesi için gerekli projeler yapılacak ve
uygulanacaktır.
3.

Geleneksel dokuda Belediye tarafından uygulanacak olan altyapı hizmetleri

doğrultusunda, proje tamamlandığı zaman kaldırıma cephesi olan tüm binalarda
altyapıya katkı sağlayacak elemanlar değiştirilecektir. (Örneğin yağmur suyu oluklarının
kaldırımın altına kadar uzatılması, veya cephe bakımı vs.) Bu konuyla ilgili projelendirme
ve maddi kaynak arayışı Alsancak Belediyesi tarafından yürütülecektir.
4.

Bu kapsamda projelendirilecek yapılarda kanalizasyon bağlantısı, drenaj

bağlantılarının projelendirilmesi ve şebekeye bağlanacak biçimde sonuçlandırılması
gerekecektir.
5.

Yeni kaldırım inşasında güneyden gelecek yağmur suyu drenaj hatları göz önünde

bulundurularak, kaldırımların sürekliliğinin de sağlanması için yol kesitlerinde yağmur
suyu drenaj kanallarının projelendirilmesi gerekecektir.
6.

Tüm Menekşe Bölge içinde, başta yoğun kullanımlı kamusal açık alanlar (meydan

ve sokaklar) için özel bir ışıklandırma ve aydınlatma projesi hazırlanmalıdır. Söz konusu
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proje kapsamında, yerel kimliğe uygun ve ekolojik özellikler içeren aydınlatma
elemanlarının seçilmesi uygun olacaktır.

08.6.1 Arıtma tesisi, kanalizasyon, su, elektrik, enerji, vb.

Bu konunun detayları, hazırlanan rehber kapsamı dışında tutulmuştur. Ancak konuyla
ilgili yapılacak projelendirme ve uygulamalarda gerekli kurumlardan izinler alınmadan
önce, Alsancak Belediyesi ve/veya Menekşe Bölge Değerlendirme Komitesinden görüş
alınması uygun olacaktır.

08.7. Kentsel Sosyal Altyapı
08.7.1. Eğitim, sağlık, kültür ve spor

Alsancak Menekşe Bölgesi bölgedeki çeper kuşaklar göz önünde bulundurulduğu zaman,
İç Çeper Kuşak’ta bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu bölgedeki kullanımları göz önünde
bulundurulduğunda, Eğitim, Sağlık, Kültür, ve Spor alanlarının yanı sıra kamusal ve yarı
kamusal parsel, bina tipolojileri ve mevcut arazi kullanımları korunarak, kentsel sosyal
altyapı alanları geliştirilmesi uygun olacaktır. İç Çeper Kuşak’ların oluşturduğu bu
kamusal bağlar bölge gelişim planlarında önemli elemanlar olduğundan formlarının ve
yapılarının

bozulmadan

sürdürülebilmesi

bozulmamasında esastır.
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Menekşe

Bölgenin

dokusunun

EKLER
EK 1 Alsancak

Menekşe

Bölge
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–

Çalışma

Bölgeleri

EK 2 Menekşe 1. Bölge Yapı Fotoğrafları
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EK 3 Menekşe 2. Bölge Yapı Fotoğrafları
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EK 4 Menekşe 3. Bölge Yapı Fotoğrafları
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EK 5 Menekşe 4. Bölge Fotoğrafları
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EK 6 Haritalar
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44

45
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EK 7 Örnek Sokak İyileştirmesi: Gençlik Sokak
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Gençlik sokak Güney yönünden

Gençlik Sokak

Doku bütünleme örneği

Doku bütünleme örneği

Boş parseller için örnek öneri

Boş parseller için örnek öneri
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Doku sürekliliği yeşil alan öneri

Doku sürekliliği yeşil alan öneri

Doku sürekliliği yeşil alan öneri - gece

Gençlik sokak Güney yönünden

Gençlik sokak cephe örneği

Gençlik sokak cephe örneği

Gençlik sokak cephe örneği

Gençlik sokak cephe örneği
49

Mevcut bozulmuş cephe önerisi

Mevcut bozulmuş cephe önerisi

Mevcut bozulmuş cephe önerisi

Mevcut bozulmuş cephe önerisi

Öneri mekanlar gece görünümü

Öneri mekanlar gece görünümü
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