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Giriş katta, batıdan gelen yayaların ve 
toplu taşıma araçlarının ana yol 
üzerinde tra�k oluşturmaksızın 
doğudaki otopark alanına ve yolcu 
indirme bindirme alanlarına 
ulaşabileceği ikinci bir ring sistemi 
tasarlanmıştır. 
Terminal kütlesi olabildiğince doğuda 
tasarlanarak batıda havuzların, kaykay 
pistlerinin, farklı toplanma alanlarının 
ve bisiklet alanlarının bulunduğu bir 
park tasarlanmıştır. Bu park ile 

terminale yaya bağlantısı sağlanmıştır.
En kuzeyde yer alan otel kütlesi, 
otoparka yakın olan noktasından ana 
girişinin olacağı ve ikincil bir servis 
yolu ile arkasından servis girişinin 
alınacağı bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu 
katta otelin gerekli servis alanları, 
restoranları, açık mekanları ve 
resepsiyonu bulunur.
Giden yolcu bekleme alanı üstünde 
yatay bir bant olarak yerleştirilen 
dolaşıma, terminalin batısına doğru 

farklı kütleler eklemlenir. İlk olarak 
yönetim bloğu, sosyal mekanlar, 
bankalar bu gruba eklemlenir. 
Bu alanlardan karşılarında bulunan 
çekirdeklere köprüler ile bağlanılır. 
Terminal kütlesinin doğusunda ise, 
güvenlik birimlerinin yer aldığı kütle ve 
avlulu o�s kütlesi bulunur.
Arazinin en güneyinde yer alan  metro 
çıkışı ile park arasında bağlantı 
kurulmuş, ve bisiklet park yerleri gibi 
elemanlar yerleştirilmiştir. Bu çıkış 

+0.00m Kat Planı
+4.50 kotunda, terminal içinde 
bekleme alanları ve dolaşım alanının 
galeri boşlukları devam etmekte ve 
geniş bir bekleme alanı 
oluşturmaktadır.
Otel içerisinde kütlenin iki ucunda 
bulunan çekirdekler ve orta koridor 
çeperlerinde örgütlenmiş odalar 
bulunur.
Yönetim bloğu, bu kotta da devam 
eder ve yönetici odaları ile toplantı 
odaları bu katta bulunur. Aynı 

zamanda, bu kütleden karşı çekirdeğe 
bağlanan köprü ile polis karakolunun 
ve güvenlik birimlerinin yer aldığı 
kütleye ulaşılır. 
Arazinin güneyinde konumlanan şirket 
yönetim bürolarının bulunduğu avlulu 
kütle bu katta da devam eder.

+4.50m Kat Planı
1) Otel Giriş Alanı ve Resepsiyon: 500 m2

2) Otel Restoran: 970 m2
3) Otel Teknik ve Servis Alanları: 1440 m2

4) Yönetim O�sleri(Departmanlar ve Ek Servisler): 1720 m2
5) Zabıta Birimleri: 380 m2

6) İç Güvenlik Alanları: 660 m2
7-8) Cafe: 390 m2

9) Terminal Ana Giriş Alanı: 510 m2
10) Araç Yanaşma ve Yolcu İndirme Alanları

11) Muhtelif O�s Alanları: 410 m2
12) Banka: 230 m2

13) Firma Yönetim O�sleri: 2850 m2
14) Minibüs Otoparkı
15) Metro Çıkış Alanı

16)Kaykay Pisti
17)Park Alanı ve Giriş Promenatı

18) Gölet ve Etkinlik Alanı

TOPLAM KAT İNŞAAT ALANI: 12790 m2    

kullanılarak doğrudan terminale giriş 
yapılabilecek köprüler tasarlanmıştır.

1) Otel(77 Oda): 2880 m2
2) Yönetim O�sleri(Yönetici Odaları, Toplantı Odaları): 1060 m2

3)Karakol: 1180 m2
4) Firma Yönetim O�sleri: 2850 m2

TOPLAM KAT İNŞAAT ALANI: 7970 m2    

+9.00 seviyesine kadar ulaşan tek kütle 
otel kütlesidir. Silüette, daha makul ve 
insan ölçeğinde bir imge inşa 
edilebilmesi adına pek çok mekanın 
yer altına alınması sonucu bu kot 
seviyesinde sadece otel kütlesine ait 
mahaller bulunmaktadır. Burada ise 
kütle artiküle edilmiş, her iki uzun 
cephesinde de teraslar 
oluşturulmuştur.
Aynı zamanda, diğer kütlelerin çatıları 
da kullanılabilmektedir. Bekleme alanı 

çatısında hem yeşil bir örtü önerilmiş, 
hem de bisiklet ve yayalar için bir 
promenat önerilmiştir. Bu kütle 
haricinde o�s, yönetim, güvenlik için 
tanımlanmış kütleler üzerinde de o 
kütlelerde bulunan mahallerde 
çalışanlar için sosyalleşme mekanları 
önerilmiş ve zengin ve sürdürülebilir 
bir teras kullanımı yaratılmaya 
çalışılmıştır.

+9.00m Kat Planı

1) Otel(47 oda): 2220 m2

TOPLAM KAT İNŞAAT ALANI: 2220 m2    
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