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Kentsel kültürel peyzajın 
 bütünüyle bağlantı kurmak

Ankara Gar Meydanı �le kent�n
tar�h� çek�rdeğ�n� oluşturan Ulus
arasında tar�h� bölgey� yen�den
canlandırma stratej�ler� bağlamında
ulaşım �l�şk�s� kurmak

 

Kent
Ölçeğ�
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Cumhur�yet Caddes�’n�n Ankara Gar Meydanı ve İstanbul yolu 
arasındak� bölümü yayalaştırılmıştır.
 
Ulaşıma da�r öncel�kl� f�k�r; yayaların meydana ve anıta herhang� b�r engel �le
karşılaşmadan ulaşab�lmes�d�r.  Ankara Gar Meydanı ve çevres�nde araç odaklı
ulaşım s�stemler�ne müdahale ederek; tar�h� kent merkez� Ulus �le �l�şk� kuran
bütünleş�k yaya aksı kurgulanmıştır. Yayalaştırılan aks boyunca zem�nde yaratılan
form, doku, renk ve malzeme değ�ş�kl�kler�yle anıt meydana kademel� geç�ş
sağlayan yönlenme yaratılmıştır. Yen� ulaşım planı �le tasarlanan ç�zg�ler, mevcut
kent dokusunun �k�nc� ve üçüncü boyuttak� ç�zg�sel �zler�n� tak�p ederek
oluşturulmuş, kentsel k�ml�k �le bütünleşme yaratılmıştır. Yayalaştırılan aks;
kentl�y�, anıt meydanına çekme amacıyla �şlev kullanımları açısından zeng�n,
�şlevler�n b�rb�r� �le �l�şk�s� açısından �se aşamalı ve kes�nt�s�z b�r omurga olarak
b�ç�mlend�r�lm�şt�r.

 

Ulaşım
Stratej�ler�

Ankara Gar Meydanı önündek� araç
hâk�m�yet�yle oluşan karmaşayı ortadan
kaldırmak ve yaya odaklı çözümler üretmek
Ankara Gar Meydanı’nın etk� alanını arttırmak
Gençl�k parkı, Arena ve spor kompleks�n�n
geç�rgenl�ğ�n�n sağlanmasıyla er�ş�leb�l�rl�ğ� ve
kullanılab�l�rl�ğ� arttırmak



 Toplumsal muhalefet�n mücadele kültürünün
sunduğu kamusal mekan formu : Toplanma
mekanı

Meydanın s�yasal çağrışımlarının kolekt�f hafızada
yer ed�nmes� : Anma ve buluşma mekanı

Hafızada katmanlaşma : Mevcut Gar Meydanı
hafızası �le 10 Ek�m Emek, Barış ve Demokras�
M�t�ng�’nde yaşanan katl�amının, ‘’olay yer�’’
hafızasının mekanda bütünleşt�r�lmes�

Kentsel kamusal mekanda a�d�yet duygusunun
güçlend�r�lmes�: “An”ın yaşandığı mekana a�d�yet,
kuşkusuz katl�ama karşı mücadele ve dayanışma
duygusunu da perç�nleyecekt�r. A�d�yet duygusu,
kentsel hafıza mekanlarının korunmasının ve
geleceğe m�ras olarak aktarılmasının en öneml�
unsurudur.

Ana yaklaşım kararları :
 

 

 

 

 

Anıt Meydan Tasarım Kurgusu 03
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Anıt Meydan
Tasarım Kurgusu
Kentsel kamusal mekanların toplumsal anlamları, b�ç�m
ve fonks�yon örgüsünden öte yapılı çevre pol�t�kalarının b�r
bütün olarak ele alınmasını gerekt�rmekted�r. Kamusal alan
olarak meydan, toplumsal yaşamın kurucu unsurlarından b�r�
olmakla b�rl�kte çeş�tl� özneler ve mücadeleler� �ç�n b�r
karşılaşma  yer�d�r.

Ankara Gar Meydanı k�ml�ğ�, katmanlaşarak eklemlenecek yen� anıt
meydan karakter� �le bütünleş�k ele alındı. Proje alanında tar�h� ve
yapılı çevreye m�n�mum müdahale ederek yeterl� yoğunluk ve
büyüklükte n�tel�kl� ve b�rb�rler�yle entegre açık alanlar oluşturuldu.
 
Anıt meydan tasarımında genel yaklaşım yen� gen�şleme
alanının tar�h� kent peyzajına ters düşmemes�d�r. Gar önü pas�f
bekleme alanı olarak tanımlanmış, görsel hafızasının ve kullanımının
kes�nt�ye uğratılmaması açısından müdahale ed�lmem�şt�r.



05Eş görüş anal�zler�
 
Anıt meydanın algılanab�l�rl�ğ�  Gestalt ve Lynch anal�zler� kapsamında değerlend�r�ld�.  Anıt meydan, Gençl�k Parkı, Ulus
aksı ve Gar yapısına referans verecek şek�lde tasarlanmıştır. Sınırların geç�rgenl�ğ� �ç�n Gençl�k Parkı ve Arena’nın
engeller� kaldırılmış, meydanın sınırları yen�den tanımlanmıştır. 

 

Algılanab�l�rl�k



Anıt ve İmgeler
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Farklı akslara yönelm�ş m�n�mal hac�mler
görkeml� sadel�kler�yle, yalın ç�zg�ler�yle
unutmaya meydan okuyor.

 
Anıtta dış mekanla �l�şk� kuran üç hac�m var.
Hac�mler kütle ve yüzeyler�yle, doluluklar
arasında yarattığı boşluklarla b�r bütün
oluyor. Boşlukları, sınırları bel�rl� b�r hac�m
olarak görüleb�len, dokunulab�len
somutluğa dönüştürüyor. Geç�ş alanı
sunuyor, ara mekanlar yaratıyor.
 
Anıtın kütleler�nde görsel d�nam�zm
yaratmak amacıyla meydana referans veren
akslar ve yapılar göz önüne alınarak
kırılmalar oluşturuldu.
 



''Hafıza Mekanlarında Umut''
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Cumhur�yet Caddes� aksından anıta bakıldığında Gar’ın arka planda
kaldığı �ç �çe geçm�ş çerçeveler görünüyor. Bellekte farklı zamanlarda
aynı mekanda yaşanmış deney�mler�n yarattığı �mgeler, �ç �çe geçerek
Gar fonunda b�rleşt�r�l�yor, mekanda hafıza Gar üzer�nden şek�llen�yor.

Meydanın farklı noktalarından anıta bakıldığında �se parçalanan bu bütün,
çerçeveler�n sınırlarının bel�rs�zl�ğ�ne �şaret ed�yor. Bu bel�rs�zl�k, hac�mler
arasındak� sınırları s�l�kleşt�rerek algıları bozuyor. “Hafıza’’ başka açılardan,
başka b�ç�mlerde �mgeleneb�l�yor, özgür kalıyor.

 

 
Türk�ye’dek� barış ve demokras�
ortamının kırılgan yapısı,
toplumsal muhalefet güçler�n�n bu
kırılganlık ortamındak� durumu,
mücadeles�n�n zorluğu
bet�mlen�yor.  
 
 

Kırıklı Yapı 
 

 
 
Antras�t reng� çerçeve, barış mücadeles�nde b�r
“an’’dır. Çerçeven�n yan yüzünden aydınlatılmış
b�r yarık bu karanlığı yok etmeye çalışıyor.
Karanlık “an’’ın aydınlatılmasına da�r ısrarı
s�mgel�yor.
 
Antras�t reng� çerçeve, bej büyük çerçeve �le
sarmalanıyor. Küçük çerçeve koyu olsa da
dışarıdak� çerçeve umut ve dayanışmayı
s�mgel�yor.
 
 

 

Çerçeveleme 
 
 



10 EKİM EMEK, BARIŞ,  DEMOKRASİ ANIT MEYDANI VE ANMA YERİ
ULUSLARARASI FİKİR VE TASARIM PROJESİ

TASARIM RAPORU
 



''FRACTURE''
 

Toplumsal hafıza y�t�m� ve unutturma pol�t�kaları �le mücadele edenler,
hak�kat�n yok oluşuna ve hafızanın buharlaşmasına meydan
okurlar. Hafızanın bekç�ler� sayes�nde, kolekt�f hafızadan s�l�nmeye çalışılan
hak�katler gün yüzüne çıkar ve k�m� zaman adalet bu şek�lde tes�s ed�l�r, b�r
gün mutlaka aydınlığa çıkar.
 
10 Ek�m 2015 Ankara katl�amı, Türk�ye’de yaşanan s�yasal süreçler sonucunda,
�kt�dar el�yle tet�klenen kapkara b�r ‘’an’’dır. Katl�amın hedef�nde; barış �ç�n b�r
araya gelen halklar, geçm�şten geleceğe uzanan mücadele azm� ve dayanışma
vardı. “An”da çok büyük acı, öfke ve ısrarla, cesaretle yan yana durma, y�ten
canlara sah�p çıkma yan� umut vardı. Hala aydınlatılamayan 10 Ek�m Ankara
Katl�amı, hak�kate ve adalete da�r ısrarlı mücadelem�z�n b�r kes�t� oldu. Bu acı
kes�t, belleklerde büyük b�r tems�l gücü elde ett�.

Unutulmaz elbet… Pek� ya unutturmamak? Hak�kat�
görünür kılmak, geçm�ş �le bugünü, hafıza �le umudu b�r
araya get�rmek…



''FRACTURE''
 

Hafızalardak� tems�l gücünün b�r anıt meydan �le mekana yansıması öneml�d�r
çünkü hafıza kamusallaştırıldıkça görünürlüğü artar.
 
Hafızanın yen�den ve yer�nde �nşası sürec�nde Ankara Gar Meydanı b�r olay
mahal� özell�ğ� taşımaktadır. Gelecekte toplumsal muhalefet güçler�n�n buluşma
mekanı olacak b�r odak noktası durumundadır.
Hatırlatma, hak�kat� er�ş�leb�l�r kılma yoluyla barışın hak�m olduğu b�r geleceğ�n
�nşasına katkıda bulunacak 10 Ek�m Emek, Barış ve Demokras� Meydanı’nın kent
yaşamına dah�l olması büyük anlam taşımaktadır.

Buluşma ve Umut Mekanı : Anıt Meydan



Genel Yaklaşım1.
 Kentsel kamusal mekanların toplumsal anlamları, b�ç�m
ve fonks�yon örgüsünden öte yapılı çevre pol�t�kalarının b�r bütün olarak ele
alınmasını gerekt�rmekted�r. Kamusal alan olarak meydan, toplumsal yaşamın
kurucu unsurlarından b�r� olmakla b�rl�kte çeş�tl� özneler ve mücadeleler� �ç�n
b�r karşılaşma yer�d�r. 
 
Türk�ye’de süregelen s�yasal süreçler doğrultusunda Ankara Gar Meydanı’nın mevcut
mekan hafızasında b�r katmanlaşma oluşmuştur. Kentsel hafızanın yen�den �nşası
sürec�nde başvurulan mekânsal stratej�ler ve üret�len kentsel b�ç�mler �le meydanın
anma, buluşma ve toplanma mekanı özell�ğ� kazanması öneml�d�r. 
 
B�r hafıza mekanı olarak kamusal mekanlar, kolekt�f b�r anlayışla düzenlend�kçe
demokrat�kleş�r. Meydanlar, toplumun kolekt�f belleğ�n�n taşıyıcılarıdırlar. Karar alma
süreçler� bellek sah�pler�nden bağımsız düşünülemez. Bu bağlamda tasarım sürec�m�z
sırasında 10 Ek�m Emek, Barış ve Demokras� M�t�ng�’ne katılım sağlamış ve “an”ı yaşamış
k�ş�lerle b�r d�yalog toplantısı gerçekleşt�r�ld�. Toplantıda “an”ın h�sett�rd�kler� üzer�nde
duruldu. Kurulacak hafıza mekanına da�r öner�ler, geçm�ş�n acı deney�mler�n�n
hatırlanmasının yanında geleceğ� �nşa etmes� açısından ele alındı.



Ana yaklaşım kararları :

  Toplumsal muhalefet�n mücadele kültürünün
sunduğu kamusal mekan formu : Toplanma mekanı

Meydanın s�yasal çağrışımlarının kolekt�f hafızada
yer ed�nmes� : Anma ve buluşma mekanı

Hafızada katmanlaşma : Mevcut Gar Meydanı
hafızası �le 10 Ek�m Emek, Barış ve Demokras�
M�t�ng�’nde yaşanan katl�amının, ‘’olay yer�’’
hafızasının mekanda bütünleşt�r�lmes�

Kentsel kamusal mekanda a�d�yet duygusunun
güçlend�r�lmes�: “An”ın yaşandığı mekana a�d�yet,
kuşkusuz katl�ama karşı mücadele ve dayanışma
duygusunu da perç�nleyecekt�r. A�d�yet duygusu,
kentsel hafıza mekanlarının korunmasının ve
geleceğe m�ras olarak aktarılmasının en öneml�
unsurudur.

 

 

 

Hafıza mekanlarına olan yaklaşım :

 Kolekt�f, demokrat�k ve şeffaf b�r süreçle kurulmuş
olan      
Umuda vurgu yapan, �nsanca b�r yaşamın
kurulmasına katkıda bulunmaya teşv�k eden         
Yaratıcı, yalın ve çarpıcı sanatsal üret�m barındıran

    



 Kentsel kültürel peyzajın (cultural landscape) bütünüyle bağlantı kurmak

 Ankara Gar Meydanı �le kent�n tar�h� çek�rdeğ�n� oluşturan Ulus arasında
tar�h� bölgey� yen�den canlandırma stratej�ler� bağlamında ulaşım �l�şk�s�
kurmak

 Gestalt ve Lynch anal�zler� kapsamında kentsel dokuya uyumlu b�ç�m,
malzeme ve yapım tekn�ğ� kullanımı.

 

 

 
Ulaşıma da�r öncel�kl� f�k�r; yayaların meydana ve anıta herhang� b�r engel �le
karşılaşmadan ulaşab�lmes�d�r. Cumhur�yet Caddes�’ndek� yoğun yaya s�rkülasyonunun
araç kullanımıyla kes�nt�ye uğradığı tesp�t ed�lm�şt�r. Ankara Gar Meydanı ve çevres�nde
araç odaklı ulaşım s�stemler�ne müdahale ederek; tar�h� kent merkez� Ulus �le �l�şk� kuran
bütünleş�k yaya aksı kurgulanmıştır. Yayalaştırılan aks boyunca zem�nde yaratılan form,
doku, renk ve malzeme değ�ş�kl�kler�yle anıt meydana kademel� geç�ş sağlayan yönlenme
yaratılmıştır. Yen� ulaşım planı �le tasarlanan ç�zg�ler, mevcut kent dokusunun �k�nc� ve
üçüncü boyuttak� ç�zg�sel �zler�n� tak�p ederek oluşturulmuş, kentsel k�ml�k �le
bütünleşme yaratılmıştır. Yayalaştırılan aks; kentl�y�, anıt meydanına çekme amacıyla
�şlev kullanımları açısından zeng�n, �şlevler�n b�rb�r� �le �l�şk�s� açısından �se aşamalı ve
kes�nt�s�z b�r omurga olarak b�ç�mlend�r�lm�şt�r.

2.Ulaşım ve Üst Ölçek Kararları
 



Ankara Gar Meydanı önündek� araç hâk�m�yet�yle oluşan karmaşayı ortadan
kaldırmak ve yaya odaklı çözümler üretmek

Ankara Gar Meydanı’nın etk� alanını arttırmak

Gençl�k parkı, Arena ve spor kompleks�n�n geç�rgenl�ğ�n�n sağlanmasıyla
er�ş�leb�l�rl�ğ� ve kullanılab�l�rl�ğ� arttırmak

 

 

 
 

2.1.Ulaşım Hedefler�

 

2.2.Ulaşım Kararları

  Cumhur�yet Caddes�’n�n Ankara Gar Meydanı ve İstanbul yolu
arasındak� bölümü yayalaştırılmıştır.  

Ankara Arena ve 19 Mayıs Spor Kompleks�’ne serv�s sağlayan g�r�ş
Kazım Karabek�r Caddes� üzer�ndek� yan yoldan yapılacaktır.
Komplekse h�zmet eden Cumhur�yet Caddes�’ndek� araç g�r�şler�
Kazım Karabek�r Caddes�’ne alınmıştır.

Yaya yollarında döşeme farklılıklarıyla ulaşım bağlantıları
güçlend�r�ld�.

Gar Meydanı’nın etk� alanını gen�şletmek �ç�n araç g�r�ş� kes�ld�.
Battı-çıktı projede göster�ld�ğ� üzere ger� çek�ld�.   

H�podrom Caddes�’n�n Gar Meydanı’na bağlanan yan yollarında araç
traf�ğ� Doğu ve Batı kısmında U dönüşüyle yen�den düzenlend�. Cep
oluşturarak özel ve toplu taşıma araçları, taks�ler �ç�n yolcu �n�ş
b�n�şler�ne ve beklemeler�ne uygun olarak tasarlandı. 

 Cumhur�yet Caddes�’n�n İstanbul Yolu-Ulus Meydanı bölümünde
araç traf�ğ�n�n yavaşlatılmasına, toplu taşıma araçlarının
öncel�klend�r�lmes�ne ve yaya yollarının gen�şlet�lmes�ne karar
ver�ld�.

Ankara Gar Meydanı’nın b�r d�ğer öneml� aksı AKM odağıdır. AKM-
Spor kompleks�-Gar Meydanı geç�şkenl�ğ� �ç�n kes�nt�s�z b�r yaya
geç�ş güzergahı öner�ld�.

   

 

 

 

 

 

 
 



Proje alanı Ankara tar�h� kent merkez� Ulus’a b�r s�lüet
oluşturmaktadır.  Proje alanı ve çevres�n�n kentsel s�t
alanının tampon bölges� (buffer zone) olarak
değerlend�r�lmes� gerekmekted�r. Kentsel dokuyu korumak
�ç�n tar�h� çevrede yen� yapı �lkeler�ne göre yapılaşma
öner�ld�. 
 
Gar Meydanı’nı çevreleyen yapıların meydana karakter�n�
vermes� �şlev bütünlüğü açısından öneml�d�r. Bu bağlamda
Med�pol Ün�vers�tes�’ne tahs�s ed�len esk� yapının yen�den
kamulaştırılması kararı öner�lmekted�r.

 

2.3.Kamulaştırma ve İmar Planı Kararları



 
Proje alanında tar�h� ve yapılı çevreye m�n�mum müdahale ederek, yeterl� yoğunluk ve büyüklükte
n�tel�kl� ve b�rb�rler�yle entegre açık alanlar oluşturuldu. Anıt meydan tasarımında genel yaklaşım
yen� gen�şleme alanının tar�h� kent peyzajına ters düşmemes�d�r. Gar önü pas�f bekleme alanı olarak
tanımlanmış, görsel hafızasının ve kullanımının kes�nt�ye uğratılmaması açısından müdahale
ed�lmem�şt�r. 
 
Anıt meydan, Gençl�k Parkı, Ulus aksı ve Gar yapısına referans verecek şek�lde tasarlanmıştır.
Sınırların geç�rgenl�ğ� �ç�n Gençl�k Parkı ve Arena’nın engeller� kaldırılmış, meydanın sınırları
yen�den tanımlanmıştır. Anıtın odakta olduğu b�r k�tle mekanı yaratılmıştır.  Anıtın algılanab�l�rl�ğ�
�ç�n çevres�ndek� Gençl�k Parkı kapısı, havuz, �k�nc� saat kules� vb. k�ml�ks�z öğeler kaldırılmıştır.
Meydanın sert zem�n döşeme malzemes� travertend�r.

3.Anıt Meydanın Tasarım
  Kurgusu
 Meydanın �şlevler�n�, �ht�yaçlarını, kullanım alışkanlıklarını en uygun b�ç�mde

karşılayab�lmek �ç�n ayrıntılı anal�z yapılmıştır. Ankara Gar Meydan  k�ml�ğ�,
katmanlaşarak eklemlenecek yen� anıt meydan karakter� �le bütünleş�k ele alındı.
Proje alanında tar�h� ve yapılı çevreye m�n�mum müdahale ederek, yeterl�
yoğunluk ve büyüklükte n�tel�kl� ve b�rb�rler�yle entegre açık alanlar oluşturuldu.



Ankara Gar Meydanı, Atatürk Orman Ç�fl�ğ� ve Atatürk
Kültür Merkez�’n� tak�p ederek Gençl�k Parkı’nda son
bulan yeş�l aksın arasında kalmaktadır. Gençl�k Parkı ve
Cumhur�yet Caddes�’nde peyzaj dokusu korunmuştur.
Proje alanında hafıza mekanının karakter�ne uygun sert
peyzaj öğeler� kullanılmıştır. Nötr renklerde, ç�çeks�z
b�tk�ler terc�h ed�lm�şt�r. Peyzaj; meydanın ç�zg�ler�,
formları ve renkler�yle bütünleşt�r�lm�şt�r.

3.1. Peyzaj Yaklaşımı



4.Anıt ve İmgeler
 

Cumhur�yet Caddes� aksından anıta bakıldığında Gar’ın arka planda kaldığı �ç �çe geçm�ş çerçeveler
görünüyor. Bellekte farklı zamanlarda aynı mekanda yaşanmış deney�mler�n yarattığı �mgeler, �ç �çe
geçerek Gar fonunda b�rleşt�r�l�yor, mekanda hafıza Gar üzer�nden şek�llen�yor. 
Meydanın farklı noktalarından anıta bakıldığında �se parçalanan bu bütün, çerçeveler�n sınırlarının
bel�rs�zl�ğ�ne �şaret ed�yor. Bu bel�rs�zl�k, hac�mler arasındak� sınırları s�l�kleşt�rerek algıları bozuyor.
“Hafıza’’ başka açılardan, başka b�ç�mlerde �mgeleneb�l�yor, özgür kalıyor. 
Anıtın kütleler�nde görsel d�nam�zm yaratmak amacıyla meydana referans veren akslar ve yapılar göz
önüne alınarak kırılmalar oluşturuldu. Anıtta farklı cepheler yaratıldı. Baskın bej renkl�
�k� kütlen�n ortasında kalan hac�m, zıtlık özell�ğ�n� vurgulamak amacı �le antras�t renkted�r. Karşıtlık
tasarımda ön plana çıktı. Zıtlığın etk�s�n� güçlend�rmek amacıyla zem�n malzemeler� b�r leke olarak anıt
formuna eklemlen�yor, anıt döşeme �le bütünsel b�r �l�şk� kuruyor.

Farklı akslara yönelm�ş m�n�mal hac�mler görkeml� sadel�klerle,
sade ç�zg�lerle unutmaya meydan okuyor. Anıtta dış mekanla �l�şk�
kuran üç hac�m var. Hac�mler kütle ve yüzeyler�yle, doluluklar
arasında yarattığı boşluklarla b�r bütün oluyor. Boşlukları,
sınırları bel�rl� b�r hac�m olarak görüleb�len, dokunulab�len
somutluğa dönüştürüyor. Geç�ş alanı sunuyor, ara mekanlar
yaratıyor.



 
Kırıklı Yapı : Türk�ye’dek� barış ve demokras� ortamının kırılgan
yapısı, toplumsal muhalefet güçler�n�n bu kırılganlık
ortamındak� durumu, mücadeles�n�n zorluğu bet�mlen�yor.  
 
Çerçeveleme : Antras�t reng� çerçeve, barış mücadeles�nde b�r
“an’’dır. Çerçeven�n yan yüzünden aydınlatılmış b�r yarık bu
karanlığı yok etmeye çalışıyor. Karanlık “an’’ın aydınlatılmasına
da�r ısrarı s�mgel�yor. Antras�t reng� çerçeve, bej büyük çerçeve
�le sarmalanıyor. Küçük çerçeve koyu olsa da dışarıdak� çerçeve
umut ve dayanışmayı s�mgel�yor.

 
Gar’ın ön cephes�ndek� sütunlar �le çerçevelere referans
ver�l�yor. Tasarımda d�keyl�k, perspekt�fte korunuyor. Tören
alanı bu çerçevelerden gara bakan şek�lde konumlanacak. K�tle
burdan Ulus ve Gençl�k Parkı aksına doğru toplanacak. 
 
Anıtta antras�t kütle 570 cm, bej kütlelerden b�r� 800 d�ğer� 730
cm yüksekl�ğ�nded�r.
Anıt malzemes� graf�k betondur. Desenler uygulamak
mümkündür. Beton yüzey b�t�m� pürüzsüzdür. Ç�mento
p�gmentl� kullanılır, pürüzsüz yüzeye renk ver�r.



4.1. Stat�k Rapor

Yapısal olarak 13.65 m konsola sah�p olan betonarme
yapı stat�k olarak �ncelenm�şt�r. Ölçüler� aşağıda
ver�lm�ş olan yapı betonarme olarak çözülmüştür.
Dolu kes�t olarak hesaplandığında ortaya çıkan
yüksek kesme kuvvet� ve moment etk�s�yle donatı
oranı yüksek çıkmakta ve konsol ucundak� seh�m 4.5
cm olmaktadır. Bu nedenle konsol olarak çalışan
eleman �ç� boşluklu olarak çözülmes� daha uygun
olacaktır. Yapının boşluklu olması zem�ne etk�
edecek olan yükler� de azaltacaktır. Yapının
temel�n�n göster�ld�ğ� projede üzere çözülmes�
uygun olacaktır.
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