ÇEVRESEL ANALİZLER PAFTASI ANTETİ
SENARYO
Arsanın potansiyeli ve tasarım
konsepti birkaç paragraf ile antılacak,
çevreyi anlatırken, tasarım üzerinde de
etkisi olmuş olabilen, o çevredeki
mimari doku, yaşam tarzı, kültür ve
tarihi yapı ile ilgili birkaç küçük görsele
yer verilebilir.

UYDU
GÖRÜNTÜSÜ








Mahalle ölçeği 200m civarı bakış açısı,
Önemli yok ve caddeler işlenmiş
Önemli binaların (kamu yapıları, hastane, cami, toplu taşıma
durakları vb.) konumları işlenmeli, Yazılar imaj üzerinde
okunabilir olmalıdır.
Eğer yakınsalar, çevre yolu (İstanbul/Edirne/Ankara istikameti
okla işlenmiş) ve denizi gösteren
Yakın mahalle ve semt adları yazılmış
Arsa görünür bir şekilde renkle vurgulanmış olmalıdır.

BİNA İŞLEV ANALİZİ



>=1/2000
Arsa yakın çevresindeki binalar
kullanım biçimlerine göre
renklendirilmelidir.
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KAT YÜKSEKLİĞİ (BOŞLUKDOLULUK) VE ULAŞIM
ANALİZİ






>=1/2000
Farklı kat yükseklikleri için aynı
rengin tonları seçilmelidir (örn. Gri
veya kahverengi tonları)
Ulaşım renkleri için kırmızı:
yoğun turuncu: az yoğun sarı:
açık ifade edecek şekilde
seçilmelidir.
Fotoğraf çekilen açılar arsa
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Arsa Panorama fotoğrafları

PAFTA ANTETİ
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ÖNERİLEN, İHTİYAÇ
PROGRAMI
Önemli mekanlar m2’leri ile
işlenmiş olmalı.

ÖRNEK PROJELER PAFTASI ANTETİ
2. PROJE KÜNYESİ
Proje adı,
Proje mimarı/firma:
Yapım yılı:
Arsa alanı;
Toplam inşaat alanı

PROJE BİLGİLERİ

Tasarım konsepti, bulunduğu
konum, projede öne çıkan
önemli unsurlar ile ilgili olarak
bir iki paragraflık açıklama

Kesit

Binayı en iyi ifade eden kesit
seçilmelidir. Kesitteki mekanlar
planda seçilen renge göre
boyanmalıdır.

Fotoğraf

Fotoğraf

Plan1

Planlar farklı kat kullanımlarını
göstermelidirler.

Fotoğraf

Fotoğrafların hengi mekanlarla ilişkili
oldukları altlarına yazılmalıdır.

Fotoğraf

Fotoğraf
Plan2

Mekanlar işlevlerine göre gruplandırılarak
renklendirilmelidir. Kullanılan renklerin lejantı
da eklenmelidir.

Vaziyet planı
Görünüş

Bir adet görünüş ve kesit
yeterlidir.
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Vaziyet planı
Görünüş

Bir adet görünüş ve kesit
yeterlidir.

PAFTA ANTETİ

Mekanlar işlevlerine göre gruplandırılarak
renklendirilmelidir. Kullanılan renklerin lejantı
da eklenmelidir.

