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AOSB KENTSEL TASARIM PROJESİ /ANADOLU VADİSİ 

 

Başkent Üniversitesi ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi arasında 03.06.2015 tarihinde 

imzalanan “Kentsel Tasarım Projesi Sözleşmesi” uyarınca Proje Hizmetleri başlığı altında yer 

alan tüm çalışmalar tamamlanarak 02.11.2015 tarihi itibari ile1/5000, 1/1000 ve 1/500 ölçekli 

projelerin, proje raporunun ve maketin son teslimi gerçekleştirilmiştir. 

 

Başkent Üniversitesi ve AOSB iş birliği ile hayata geçirilmesi planlanan kentsel tasarım projesi, 

sürekliliği olan yeşil bir doku oluşturmak amacı ile kurgulanmış; alanın; bölgenin ihtiyaç 

duyduğu sosyal, idari ve ticari amaçlı yapıları ve üretim ve eğitim birlikteliğine olanak 

sağlayacak yapıları bünyesinde barındırması hedeflenmiştir. Projenin ortaya çıkmasına yol 

açan AOSB öngörüsü; sanayi bölgesi içerisinde bir rekreasyon alanı elde edilmesine yöneliktir 

ve bu yanı ile öncü ve örnek bir yaklaşım içermektedir. Pek çok sanayi bölgesi ile olan ilişkisi 

ve çevre köyler ve uzun vadede oluşacak konut dokusu ile olması muhtemel bağlantısı 

nedeniyle alan oldukça önemli bir konumdadır. Bu konumu ile alan yakın çevresi için kentsel 

bir odak olma potansiyeline sahiptir. 

 

Alanın, batı yönünde İstanbul-Eskişehir yoluna bağlanan AOSB yerleşkesinin ana girişine olan 

yakınlığı ve kuzeydoğu yönündeki ikinci girişine sadece iki parsel olan mesafesi, kullanıma 

açıldığında hem hafta içi üretim sürecinde hem de hafta sonu rekreasyon ve sosyal-eğitim 

aktiviteleri sürecinde yaşayan, canlı bir kentsel alan olabileceği fikrini desteklemektedir. Bu 

yüzden alan; hafta içinde iş alanlarına destek kullanımlar sağlayacak, hafta sonları rekreatif 

aktivitelerle canlanacak ve çevresini de dönüştürecek bir yaklaşım ile ele alınmış, sadece 

AOSB için bir yaşam alanı olarak değil çevrede oluşacak konut dokusunu ve çevre köyleri de 

besleyecek şekilde kurgulanmıştır. 

 

Anadolu Vadisi olarak adlandırılmış olan alan, kentsel ve rekreasyonel çekim merkezi olarak 

düzenlenmiş; tasarımın özünü alanda süreklilik gösteren yeşil bir dokunun elde edilmesi ve 
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yapılması planlanan sosyal ve eğitim amaçlı binaların, hem mevcut doğal doku ile hem de elde 

edilecek yeşil doku ile kaynaşması oluşturmuştur. 

 

Alanda yapıların yerleşimini yeşil dokunun ve peyzajın sürekliliği belirlemektedir. Bu süreklilik 

gölet ve çeperinde aktif rekreasyonu, kanal çeperinde dolaşımı da belirginleştiren doğrusal ve 

yönlendirici yeşil alanları, doğuda bademlik tarafına yaklaşıldıkça Anadolu Bahçeleri ile 

zenginleştirilen ve peyzajı ön plana alan pasif rekreasyonu, alan çevresinde sınır oluşturması 

açısından sıralı ağaçlandırmayı, yapıları ve spor alanlarını destekleyen yeşil alanları ortaya 

çıkarmıştır.  

 

Alan, beş bölgeden oluşmaktadır. Bunlar, rekreatif merkez, idari-ticari merkez, eğitim alanı, 

spor ve sağlık alanı ve aktivite alanıdır. Bu bölgeleme kararları alanın mevcut yapısından ve 

dinamiklerinden ortaya çıkmıştır.  

 

1. Bölgede yer alan gölet; daha çok çeperinde dolaşılacak, binalarla kesilmeyecek, iskeleler 

ve gezi yolları üzerinde küçük fonksiyonlar bulunacak şekilde ele alınmıştır. Gölet çevresindeki 

yaya ve bisiklet ringinin tamamlandığı bölümde, iş oteli-konukevi yerleştirilmiş, bu bölgede 

ayrıca girişe yakın bir kreş ve göletle görsel ilişki kuran bir restoran yer almıştır. 

 

2. Bölgede idari-ticari merkez bulunmaktadır. BİTTO ve E-konukevi, içinde PTT, banka 

şubeleri, KOSGEB gibi birimleri barındıran çarşı, proje ekibi tarafından önerilen sanayi 

müzesi ve idari bina ile bir merkez elde edilmiştir. Ofis birimleri tek katlı bir yapıda ikincil yaya 

dolaşımının üzerinde yer almaktadır. Mevcut idari bina, BİTTO ve e-konukevi binasının ve 

çarşı binasının konumlanması ile açık alan tanımlanmış ve bir meydan oluşturulmuştur. 

 

3. Bölge eğitim alanı olarak belirlenmiştir. Bu nedenle meslek yüksekokulu açık spor alanları 

ile desteklenmiş ve yurt binasına bağlanmıştır. Kanalın kıvrıldığı alanda ise meslek lisesi yer 

almaktadır. Bölge açık spor alanlarını ve kamusal kullanımı artırma amacı ile kurgulanmış ; 

küçük ticari birimler ve küçük ölçekli odak alanları ile güçlendirilmiştir. 

 

4. Bölge eğitim alanını da destekleyen spor ve sağlık alanıdır. Bölgede açık spor alanları 

konumlanmıştır. Küçük ticari birimlerin de yer aldığı bölgede aynı zamanda bir  poliklinik 

yapısı ve AOSB yerleşkesine havadan erişim sağlayacak bir helikopter pisti düzenlenmiştir.  

 

5. Bölge alanın doğu ucunda peyzajı ön plana alan etkinlik alanıdır. Bu alanda mevcut anıt 

yapısı ile  bütünleşen bir tören alanı düzenlenmiş,  mescit anıtın gerisinde konumlandırılmıştır. 
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Alan proje ekibi tarafından önerilen ve Anadolu Bahçeleri adı verilen bahçelerde rengârenk 

ve farklı ölçekli bitkilendirme kararlarıyla zenginleştirilmiştir. 

 

Bu bölgeleme kararlarının yanı sıra AOSB’ye ekonomik getiri sağlayacak ticari alan alanın 

fiziksel sınırları dışında tutulmuş, bu çekim noktasının yaratacağı trafik yoğunluğundan tasarım 

alanı korunmaya çalışılmıştır. Eskişehir-İstanbul yolunun batısında kalan ve tasarım alanı ile 

20 m genişlikte ring yolu ile ayrılan bölümde kırtasiye- hırdavat gibi küçük ticari birimler 

yerleştirilmiş, bu yolun batı bölümünde büyük bir ticari alan yaratılmış, yapı marketi ve 

süpermarket gibi büyük hacim gerektiren bloklar burada yer almıştır.  

 

Bu yapıların yanı sıra, gölet çevresinde proje ekibi tarafından bir seyir kulesi önerilmiş, girişe 

yakın yerde bir kantar konumlandırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


