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10 yılı aşkın süredir kamu ve özel sektörde 
farklı çatılar altında başarılı projelerde 
bulunmuş, ulusal düzeyde planlama ve 

danışmanlık çalışmaları yürütmüş, mevcut 
faaliyet alanlarında kurumsal düzeyde deneyim 

kazanmış olan ekibimiz kendi marka ismi 
altında geçmiş tecrübelerini hayata geçirmeye 

başlamıştır.  
2018 yılında kurulan şirketimiz, ulusal ve 

uluslararası alanda planlama, kentsel tasarım, 
ulaşım planlama ve ulaşım trafik etütleri, 

coğrafi bilgi sistemleri çözümleri, gayrimenkul 
değerleme ve danışmanlık projelerinde tek 
çatı altında, beklentilerin ötesinde bütüncül 

çözümler sunmaktadır.  
Sarıbakı Planlama ve Mühendislik teknik 

kabiliyeti ve güvene dayalı hizmet kültürünü 
kendine şiar edinerek alanında tecrübeli 

teknik danışmanların destekleriyle çalışma ve 
projelerine başarıyla devam etmektedir.

Sarıbakı Planlama Mühendislik 
Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

İsmet Kaptan Mah. Gazi Osman Paşa Bulv.
Yeni Asır İş Hanı No: 3/402

35210 Konak / İZMİR
www.saribaki.com / info@saribaki.com
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Kentsel planlama çalışmaları...

Hazırlık aşaması
• İmar planı hazırlama 

kararının alınması
• Planlama sınırlarının 

belirlenmesi
• 1/1000 ve 1/5000 

ölçekli halihazır 
haritaların temini/
yapımı

Analiz aşaması
• Planlama amacının ve 

hedeflerin saptanması
• Verilerin 

değerlendirilmesi ve 
analizi

• Tematik paftaların 
ve raporların 
oluşturulması

• Analiz sonuçlarının 
değerlendirilmesi

• CBS veri tabanının 
oluşturulması

• Araştırma, anket, bilgi 
toplama, dijital veri 
oluşturma aşamaları

• Yerleşime açılması 
mümkün olmayan 
alanların belirlenmesi

• Çevre planları
• Demografik veri
• Kadastro verileri
• Çevresel ve 

meteorolojik veriler

Veri toplama aşaması
• Jeolojik-Jeoteknik 

raporun hazırlanması
• Mevcut planların 

temini
• Mevcut altyapı 

ve planlanan 
altyapı alanlarının 
belirlenmesi

• Kurum görüşlerinin 
alınması

Planlama
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Üst ölçekli ekonomik, 
fiziki plan kararları ve 
politikaları ile bölgeye 
özgü sosyo-ekonomik, 
kültürel ve doğal veriler 
de dikkate alınarak 
belirlenen amaç ve 
hedefler doğrultusunda 
mekansal düzenlemeleri 
belirleyen çeşitli ölçek ve nitelikteki şehir planları; 
mekansal, sosyal, demografik ve ekonomik vb. 
içerikli kentsel / kırsal araştırmalar, planlama 
sürecini yönlendirmeye yönelik danışmanlık, kentsel 
sürdürülebilirlik ve proje yönetimi alanlarını da 
kapsamaktadır. Şehir planlama, niteliği gereği kamu 
ve toplum yararını esas alan bir kamu hizmetidir.

Sentez aşaması
• Eşik Sentezi ve sentez 

değerlendirmesi
• Projeksiyonlar (kentsel 

nüfus, mekânsal ve 
sektörel değerler)

• Sentez sonuçlarının 
değerlendirilmesi ve 
planlamaya geçilmesi 

• Nüfus yoğunluklarına 
göre planlama 
alanlarının 
oluşturulması

Planlama aşaması
senaryonun belirlenmesi
• Plan alternatiflerinin 

oluşturulması
• İmar planı taslağının 

oluşturulması
• 1/5000 ve 1/1000 

ölçekli nazım ve 
uygulama imar 
planı taslağı ve plan 
açıklama raporu ile 
plan hükümlerinin 
hazırlanması

Nihai plan değerlendirme 
aşaması
• Nihai 1/5000 ölçekli 

nazım imar planı ve 
plan açıklama raporu 
ile plan hükümlerinin 
hazırlanması

• Nihai 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı,  
plan açıklama raporu 
ile plan hükümlerinin 
hazırlanması

• Plan onayı

Planlama

...CBS altyapısı geliştirilerek dijital ortamda
 gerçekleştirilmektedir.

• Konut alanları stoğu 
ve gelişme alanlarının 
belirlenmesi

• Özel sanayi 
bölgelerinin 
oluşturulması

• Merkezi iş alanlarının 
belirlenmesi

• Tarım alanlarının 
korunma statüleri ve 
sınıflara ayrılması
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Planlama     

Proje adı   :Kırıkhan Revizyon İmar Planı, 2011-2013
Yüklenici   :Revizyon İnşaat Planlama-Anadolu Şehir     
                   Planlama                     
İdare         :Kırıkhan Belediyesi, Hatay 
 

Proje adı   :Belen Revizyon İmar Planı, 2012- 2014
Yüklenici   :Anadolu Şehir Planlama 
İdare         :Belen Belediyesi, Hatay

Proje adı   :Narlıca İmar Planı, 2013- 2014
Yüklenici   :Revizyon İnşaat Planlama 
İdare         :Narlıca Belediyesi, Hatay 

Planlama
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• 1/100.000  - 1/50.000  - 1/25.000  - 1/5.000  - 
1/1000  - 1/500 ölçekli planlar

• Kullanım alanlarının belirlenmesi
• Kentin gelecek trendlerine göre planlama 

yaklaşımı
• Nüfus projeksiyonu
• Nüfus yoğunluklarına göre planlama alanlarının 

belirlenmesi
• Konut alanları stoğu ve gelişme alanlarının 

belirlenmesi
• Özel sanayi bölgelerinin belirlenmesi
• Merkezi iş alanlarının belirlenmesi
• Tarım alanlarının farklı sınıflara göre 

nitelendirilmesi
• Özel bölge statülerine göre planlama yaklaşımı
• Kişi/ha hesaplamaları ve standart oluşturulması
• Plan raporlarının oluşturulması

Proje adı   :RES İmar Planları, 2012- 2013
Yüklenici   :GÜRİŞ- Tefirom Grup
İdare         :Belen Belediyesi, Hatay

Proje adı   :Akçalı Koruma Amaçlı İmar Planı, 2011- 2013
Yüklenici   :Anadolu Şehir Planlama
İdare         :Akçalı Belediyesi, Hatay

Planlama
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Kentsel tasarım...

Kentsel tasarım, 
binaların, kamusal 
alanların, ulaşım 
sistemlerinin, 
hizmetlerinin 
ve olanaklarının 
düzenlenmesini ve 
tasarımını içerir. Kentsel 
tasarım, bina gruplarına, 

tüm mahallelere ve şehre biçim, şekil ve karakter 
verme sürecidir. 
Kentsel tasarım elemanları sokaklar, meydanlar ve 
bloklardan oluşan bir bütüncül sistemdir. Kentsel 
tasarım, kentsel alanları işlevsel ve çekici kılmak için 
mimariyi, peyzaj mimarlığını ve şehir planlamasını bir 
araya getirir.

Meydan tasarımı ve 
düzenleme projeleri 

• Fonksiyonel kullanım 
tasarımı

• Yaya ve karayolu 
entegrasyonu

• Etkinlik alanları 
tasarımı

• Yürüyüş ve yaya 
alanlarının tasarımı

• Otopark tasarımı

Sokak canlandırma ve yenileme projeleri
• Yayalaştırılmış alan ve cephe düzenlemesi (malzeme 

tasarımı)
• Cadde boyunca kullanım aktivitelerinin belirlenmesi 
• Yaya yolu ve yeşil alan tasarımı

Cadde tasarımı ve 
düzenleme projeleri
• Araç yol düzenlemesi 

(trafik sirkülasyonu ve 
cep otoparkı)

• Yaya akslarının 
düzenlenmesi ve 
genişletilmesi

• Sokak mobilya 
tasarımı

• Bina cephe tasarımı

 Kentsel Tasarım
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Kentsel tasarım, insanlar-
mekan, hareketlilik, 
kentsel makroform, doğa 
ve yerleşim alanı arasında 
bağlantı kurmakla ilgilidir. 
Kentsel tasarım, farklı 
kimliğe sahip yerlerin 
yaratılmasında etkilidir. 
Tasarım kavramı mekan 
oluşturma, çevresel yönetim, sosyal eşitlik ve 
ekonomik uygulanabilirliğin karmaşık çizgilerini bir 
araya getirmektedir.  
Kentsel tasarım, planlama ve ulaşım politikasından, 
mimari tasarımdan, kalkınma ekonomisinden, 
mühendislikten ve peyzajdan beslenmektedir. Bunları 
ve diğer unsurları bir araya getirerek bir alan için bir 
vizyon oluşturur ve ardından vizyonu hayata geçirmek 
için gereken kaynakları ve becerileri harekete geçirir.

Yayalaştırılmış alan ve rekreasyon tasarım projeleri
• Ticari alanların cephe düzenlemesi
• Yaya alanları ve yeşil alan düzenlemesi
• Sokak mobilya tasarımı

Site içi peyzaj düzenlemeleri
• Konut tipolojileri tasarımı
• Yol ve otopark bağlantı projeleri ve tasarımı
• Yaya yolu ve yeşil alan tasarımı  

Kentsel Tasarım

...şehirleri yeniden yaratma ve şekillendirme sanatıdır.
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Kentsel tasarım

Karayolları Genel Müdürlüğü alanı içerisinde yaklaşık 
50 dönüm üzerine yürüyüş parkuru, koşu yolu, 
bisiklet yolu, amfi tiyatro, yazlık sinema, ticari aktivite 
alanları, 750 araç kapasiteli otopark, basketbol, 
voleybol sahası ve biyolojik arıtmalı gölet olacak 
şekilde hazırlanan konsept projedir. Arazide çok yıllık 
pek çok ağaç bulunmakta olup, ilk önce ağaçların 
tescil çalışması yapılmıştır. Sonrasında projede tescilli 
ağaçlar dikkate alınarak tasarım hazırlanmıştır. 
Konsept çalışmanın bir kısmı 2019 yılının Mart ayında 
Millet Bahçesi olarak uygulanmıştır. Proje uygulama 
çalışmasına dönüştürülmüştür.

Alaşehir kent merkezinin güney doğusunda yer seçen, kanal boyu yeni bir rekreasyon alanı ile kentlilerin 
hizmetine sunulmuştur. Söz konusu alan yeni Alaşehir Devlet Hastanesi, Alaşehir Fen Lisesi, Öğrenci Yurdu 
ve Atatürk Anadolu Lisesi karşısında bulunmaktadır. Rekreasyon alanı kanal boyu lineer bir geometride olup, 
içerisinde yürüme ve koşu parkurları, bisiklet kiralama alanları, bisiklet yolu, peyzaj düzenlemeleri, dinlenme 
ve çocuk oyun alanları ile kafeterya imkânları bulunmaktadır. Gün içerisinde hastane ziyaretlerinde acil temel 
ihtiyaçları ve öğrencilerin okul öncesi veya sonrası ihtiyaçlarını giderebileceği bir tasarım olarak düşünülmüştür. 
Böylelikle söz konusu alan, mevcut durumdaki atıl konumundan 7/24 yaşanabilir bir mekân olarak kentlilerin 
hizmet veren bir rekreasyon alanına dönüşmüş olacaktır.

 Kentsel Tasarım

Proje Adı   :Karayolları Parkı Kentsel Tasarım Projesi, 2014-2015
Yüklenici   :Revizyon İnşaat Planlama
İdare          :İskenderun Belediyesi, Hatay

Proje adı   :Kanal Boyu Rekreasyon Alanı, 2019
İdare          :Alaşehir Belediyesi, Manisa
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Kaşkaderya eyaleti Qarshi kentinde bulunan Abul-Muin an-Nasafi Türbesi yol güzergahı boyunca mevcut yapıların 
cephe düzenlemesi, tarihi mimariye uygun olarak yenilenmesi için yapılan konsept projedir. Proje kapsamında 
inanç turizmi olarak önemli bir konuma sahip olan Abul-Muin an-Nasafi Türbesi’nin çevre düzenlemesi ile birlikte 
daha fazla turist çekimi yaratabilecek bir alan olarak oluşturulması amaçlanmıştır.

Kentsel Tasarım

Proje adı   :Qarshi Yol Boyu Cephe Yenilenmesi, 2021
İdare          :O’zbekistan Respublikası Qurilish Vazirligi
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 Kentsel Tasarım

Kentsel tasarım

Yeni kurulan Akfa Üniversitesi ve Yangi Uzbekistan 
Bogi kavşağında, yoğun yaya geçişlerinin olduğu 
bölgede tasarlanan yaya üst geçit projesi çalışmasıdır. 
Söz konusu yaya üst geçit projesi Özbekistan’ın 
simgesi haline gelen Humo Kuşu tasarımı ve 
kaplaması ile modellenmiştir.
Üniversite ve rekreasyon alanının bulunduğu 
bölgede mevcut araç trafiğinin kesintisiz bir şekilde 
sürdürülebilir bir ulaşım aksı oluşturabilmek adına, 
hemzemin yaya geçişleri kaldırılıp, üstgeçit ile 
3 kullanım alanı birbirine bağlanmıştır. Rampa, 
merdiven ile yaya ulaşımının sağlanması tasarlanan 
üst geçit içi kirişli veya ard germe sistemi 
öngörülmektedir. Tasarımı yapılan yaya üst geçit 
kaplaması PVC ve/veya PTFE malzemesi kullanılması 
öngörülerek tasarlanmış, modellemesi yapılmıştır.

Antik Philadelphia kentinin en önemli kalıntıları arasında yer alan St. Jean Kilisesi Hristiyanlığın ilk çağlarına ait 7 
kiliseden biridir. Yıldırım Beyazıt, St. Jean Kilisesi karşısında kendi adına Yıldırım Beyazıt Camii’sini inşa ettirmiştir. 
Bu kilise ile caminin karşılıklı olarak günümüze kadar gelmesi tarihi devlet büyüklerinin dini hoşgörülerine en 
büyük örnektir. Bu öğreti ile Alaşehir’in hoşgörüsünü, bu alanda tasarımı yapılan kilise, cami rehabilitasyonu 
ve çevre düzenlemesi ile yerli yabancı turistlerin beğenisine sunulacaktır. Böylelikle ilçe için yüksek turizm 
potansiyelli bölge olarak tasarlanan alan içinde St. Jean Kilisesi, Yıldırım Beyazıt Cami, Bakkal Şükrü Bey Evi cephe 
düzenlemeleri ve bölgedeki bina giydirmeleri, çevre peyzaj düzenlemesi ile bölge esnafı ticari olarak refaha 
erecek, kent turistler için cazip hale gelecektir.

Proje Adı    :Humo Kuşu Tasarımlı Üstgeçit Projesi, 2022
İdare           :Avtomobil Yo’lları Qo’mitası, Özbekistan 

Proje adı   :St.Jean Kilisesi Çevre Düzenleme ve Sokak Yenileme Projesi, 2019
İdare          :Alaşehir Belediyesi, Manisa
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 Kentsel Tasarım

Manisa ili Alaşehir ilçe merkezinde halihazırda bulunan ilçe meydanının yeni bir kimlik kazanması için meydan 
düzenlemesi yapılmıştır. Söz konusu düzenleme ile meydan, ticari aktiviteler ile birlikte 7/24 yaşanabilir bir mekân 
haline getirilmiştir. Ticari aktiviteler, kafeler, sergi alanı, konser alanı, açık hava tiyatro ve sinema alanı, toplanma 
ve dinlenme alanları yaratılarak yeşil alan ve sosyal donatı alanları bir arada tasarlanmış, kentlilerin sosyo-kültürel 
aktivitelerini gerçekleştirecekleri yeni bir ilçe kimliği oluşturulmuştur.

Proje adı   :Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Meydan Tasarım Projesi, 2019
İdare          :Alaşehir Belediyesi, Manisa, Türkiye
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Kentsel tasarım

 Kentsel Tasarım

Özbekistan’ın başkenti, Taşkent’in güneyinde yer alan 
yeni odak merkezi Nurafshon Business City, 246 ha’lık 
bir alanda yapılan yeni bir çekim merkezidir. Bu çekim 
merkezi içerisinde üniversite, kamu , ticaret gibi 
pek çok hizmet barınmaktadır. Nurafshon Business 
City merkezinde bulunan 18 ha’lık rekreasyon 
alanı için 3 farklı alternatif proje tasarlanmıştır. Üç 
projenin konsepti birbirinden farklı tasarım odakları 
içermektedir. Bu odaklar karma kullanım, ekoloji ve 
teknoloji olmak üzere farklı stratejiler barındırmakta 
ve bu stratejilere uygun olarak çeşitlenen hizmetler 
bulundurmaktadır.

Proje Adı   :Central Park Kentsel Tasarım Konsept Projesi Alternatif 1, 2022                    
İdare          :Nurafshon Business City, Özbekistan

Proje Adı   :Central Park Kentsel Tasarım Konsept Projesi Alternatif 2, 2022
İdare          :Nurafshon Business City, Özbekistan   
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 Kentsel Tasarım

Proje Adı   :Central Park Kentsel Tasarım Konsept Projesi Alternatif 3, 2022
İdare          :Nurafshon Business City, Özbekistan
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Kentsel tasarım

Kentsel Tasarım

Proje, uygulama projesinin ilk aşaması olan konsept 
çalışmayı kapsamaktadır. Proje birinci fazı 100 ha, 
toplam proje alanı ise 523 ha’dır. Proje alanı Taşkent 
kent merkezinin yaklaşık 60 km doğusunda, Chirchiq 
nehri boyunca uzanmaktadır. Mevcut durumda elma 
bahçeleri ve tarım arazileri olarak teraslama yapılmış 
olan alan, proje kapsamında uluslararası at yarışları 
ve misafirlere ev sahipliği yapılması planlanan bir 
kompleks olarak tasarlanmıştır. Söz konusu alanın 
ilk amacı at yarışları ve at yetiştiriciliğinin ön planda 
tutularak, yerli ve yabancı turist çekimini artırmak, 
bu bölgede bir yaşam alanı oluşturmaktır. Alan 
içinde yarış hipodromu, otel, villa, konuk evleri, 
at yetiştiriciliği kullanımları (padok, at karantina 
alanları, poni kulübü, ahırlar, binicilik eğitim alanı, 
nalbanthaneler vs.), rekreasyon alanı ve ticari 
aktivitelerle birlikte eğlence donatıları planlanmıştır.

Proje alanı Taşkent Region eyaletinde Nurafshon kenti sınırlarında bulunan Toshmore Su Ambarı bölgesindedir. 
Söz konusu su ambarının tarımsal arazi sulama işlevinin yanında turizm merkezi olabilme ve bu çerçevede yeniden 
planlanması amaçlanmıştır. Proje alanı büyüklüğü 2.387 ha’dır. Konsepti yapılan alanda 435 ha’lık inşaat alanı 
tasarlanmış ve bu inşaat alanının da 406 ha’ı satılabilir alan olarak planlanmıştır. Projenin tamamı 7 faza ayrılmış 
olup ilk 2 faz satılabilen, diğer fazlar için sermaye oluşturulabilen bir planlama yaratılmaya çalışılmıştır. Proje 
alanı turizm merkezi olarak tasarlanmış olup, otel, konuk evleri, eğlence alanları, ticari alanlar, villa ve bungalov 
alanları, golf sahası, sergi salonu gibi kullanımların bir arada olduğu kompleks bir yapı olarak tasarlanmıştır. Tarım 
arazilerinin olduğu bir bölgede bulunması nedeniyle agro-turizm konsepti de tasarıma dahil edilmiştir.

Proje Adı   :Uzbegim At Çiftliği ve Turizm Kompleksi, 2020
İdare          :Özel Şirket, Özbekistan

Proje adı   :Toshmore Turizm Planı Konsepti, 2021
İdare          :Toshkent Region Khokimiyati
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 Kentsel Tasarım

Proje alanı Jizzak eyaletindeki Zaamin kent merkezine 7 km uzaklıktadır. Mevcut durumda beton ve taş ocaklarının 
kullanımına bırakılan taş ocağı, kum ve toprak çıkarma faaliyeti olarak kullanılmıştır. Toplam proje alanı 91,2 ha 
olup, birinci faz 23,6 ha’lık alanı kapsamaktadır. Oyuk olarak bulunan derinlik ise yer yer 14-30 m derinliğindedir.
Kent girişindeki ana yolun her iki yakasında atıl durumda bulunan taş ocakları bölgesi, halen işlevini yitirmemiştir. 
İlgili alanda rekreasyon çalışması konsepti yapılmıştır. Bu proje çerçevesinde topoğrafyaya uygun teraslama 
önerilmiş ve göletler önerilerek kuru yapı kırılmaya çalışılmıştır. Yürüyüş alanları, bisiklet yolları, küçük ve orta 
ölçekli toplanma ve eğlenme mekanları olarak amfi tiyatrolar, açık alanlarda macera parkları, ilgili kotlarda seyir 

Proje adı   :Zaamin Taş Ocağı Yenileme Proje Konsepti, 2021
İdare          :Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanlığı
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Coğrafi bilgi sistemleri...

Harita Sayısallaştırma ve Veri tabanı Oluşturma
• Arazi kullanım paftalarının oluşturulması
• Kentteki tüm mevcut bina bilgilerinin (kat sayısı, daire sayısı, konumu vb.) işlenmesi
• Ticari alanlar, sağlık tesisleri, rekreasyon alanları, kamusal alanlar gibi arazi kullanım verilerinin dijitalleştirilmesi 

ve öznitelik bilgilerinin güncellenmesi
• Mevcut plan ve projelerin dijitalleştirilmesi
• Kadastro projelerinin mühendislik, planlama, coğrafi konum gibi özniteliklerinin merkezi veri tabanına girilmesi
• Tüm kent planlarına web arayüzü ile online olarak ulaşılabilmesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), belirli 
bir amaca yönelik bilgilerin 
toplanması, sayısallaştırılması, 
depolanması, güncellenmesi, 
kontrol edilmesi ve analiz 
edilmesi gibi işlemleri seçilen 
bir konuma ait bilgileri 
görselleştirerek sağlayan bir 
karar destek sistemidir. 
Coğrafi Bilgi Sistemleri, 
haritalama, altyapı ve üstyapı 
gibi konumsal verilerin olaylarla 
ilişkisini hızlı bir şekilde 
görselleştirerek karar verme 
süreçlerinin verimliliğini büyük 
ölçüde artırır ve maliyetlerin 
önemli ölçüde azalmasını sağlar.
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...konum-veri ilişkisinin en yalın ve hızlı arayüzüdür.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Ulaşım Bilgi Sistemleri
• Kent yol ağının 

sayısallaştırılması ve 
oluşturulması

• Yol ağına dair yol tipi, yol 
malzemesi, şerit sayısı, yol 
kenarı gibi öznitelik bilgilerinin 
girilmesi 

• Toplu taşıma ağına dair hat, 
sefer, araç, güzergah, otopark, 
otobüs garajı, durak gibi 
öznitelik bilgilerinin girilmesi

• Toplu taşıma hat bilgi sistemi 
oluşturulması, bununla birlikte 
tüm kentte var olan ulaşım 
sisteminin haritalaştırılması, 
dijital ortamda servis edilmesi

• Mevcut yol ağı sistemi 
envanteri ile akıllı ulaşım 
sistemi altyapısının kurulması

Kent Bilgi Sistemleri
• Harita destekli veri sorgulamaları
• Kentsel alan verilerine tek bir harita üzerinde online 

olarak erişebilmesi
• Kentsel alanların konumlarının ve bilgilerinin 

belirlenmesi
• Kentteki eğitim kurumları, sağlık tesisleri, ticari 

alanlar, toplu taşıma hat bilgileri ve hareket saatleri 
gibi tüm kentsel kullanım verilerine vatandaş 
tarafından erişilebilmesi

• Arşivleme sistemi, özel arşivler ya da birim 
arşivleri gibi yerlerde bulunan arşivlerin dijital 
ortama aktarılarak erişilebilir ve güncel tutulması 
sağlanmaktadır.

• Arşiv türüne göre mekansal gösterimi olması 
gereken belgeler sayısallaştırılarak dijital ortama 
aktarılmaktadır.

• Arşiv sisteminde doküman ile mekan entegrasyonu 
sağlanarak veri tabanı ile birlikte verilerin 
dijitalleştirilmesi, akıllandırılması sağlanmaktadır.
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Coğrafi bilgi sistemleri (CBS)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Proje  adı   :Konak Belediyesi Plan Arşiv Dijitalleştirmesi ve Sayısallaştırılması, 2021
İdare           :Konak Belediyesi

Proje adı   :Dikili Belediyesi Plan Arşiv Dijitalleştirmesi  
                     ve Sayısallaştırılması, 2021
İdare          :Dikili Belediyesi

Proje adı   :Çeşme Belediyesi Plan Arşiv Dijitalleştirmesi  
                     ve Sayısallaştırılması, 2020  - 2021
İdare          :Konak Belediyesi
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Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Proje adı   :Urla Belediyesi Plan Arşiv Dijitalleştirmesi                                       
                     ve Sayısallaştırılması, 2020  - 2021
İdare          :Konak Belediyesi

Proje adı   :Ula Belediyesi Plan Arşiv Dijitalleştirmesi  
                     ve Sayısallaştırılması, 2022
İdare          :Ula Belediyesi
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Ulaşım planlama hizmetleri...

Çeşitli ölçeklerde planlar 
için veri toplama
• Sosyo-ekonomik 

veriler
• Karayolu ve toplu 

ulaşım ağı
• Otopark verileri
• Yaya ve bisiklet ağı 

verileri
• Arazi kullanım verileri

Güncel veri toplama - 
Sayım işlemleri
• Kavşak sayımı
• Perde ve kordon sayımı
• Yük taşımacılığı

Güncel veri toplama - 
ulaşım anketleri
• Hanehalkı araştırması 

toplu taşıma anketi
• Demiryolu araştırması
• Havaalanı araştırması
• Yük taşımacılığı anketi
• Otopark araştırması

Yol ağları
• Yol özelliği atamaları
• Hız ve yoğunluk 

çalışması
• Yol ağı envanteri
• Yol kapasite analizi
• Bisiklet yolu ağları
• Yayalaştırma

Ulaşım Planlama
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Ulaşım planlaması, 
tüm trafik mühendisliği 
projeleri için birincil 
adımdır. Bir projenin 
işletme parametrelerinin, 
çevre sorunlarının, 
gerekli olacak özel 
disiplinlerin, modelleme 
ve tahmini için veri toplama ihtiyaçlarının 
belirlenmesini içerir.  
Ulaşım planlaması, mikro ve makro ölçekteki ulaşım 
türleri ve ulaşıma dair tüm projeleri kapsamakla 
birlikte, kentin geleceğine dair olası ulaşım 
problemlerine çözüm bulabilmek, kentin ulaşım 
anayasasını oluşturabilmek için de önemlidir.

Toplu taşıma optimizasyon projeleri
• Toplu taşıma hatlarına dair araç sayısı, araç uzunluğu için tavsiyeler, sefer sayısı, 

sıklık, mali tablo teklifleri dahil zaman çizelgesi, işletme yapısı önerileri
• Akıllı kart sistemleri ve fiyatlandırma uygulamaları
• BRT, LRT, otobüs şeridi vb. alternatif toplu taşıma sistemleri
• Organizasyon, bakım ve personel optimizasyonu dahil olmak üzere onarım, bakım, 

depolama alanları, tesisler ve uygulamalar için öneriler
• Toplu taşıma idaresi, satın alma ve işletme birimlerinin süreç ve yöntemlerinin 

geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasına ilişkin öneriler      
• Tüm toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonu/optimizasyonu için öneriler
• Toplu taşıma hatları, durak ve erişilebilirlik analizleri

Ulaştırma modeli 
geliştirme
• Karayolu ataması
• Toplu taşıma ağı 

ataması
• Model senaryo 

oluşturma
• Alternatiflerin 

araştırılması ve test 
edilmesi

• Ulaşım ana planı 
raporu

Ulaşım Planlama

...tüm trafik mühendisliği projeleri için birincil adımdır.
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Ulaşım planlama

Ulaşım Planlama

Proje adı     :Cizre (Şırnak) Kent Içi Ulaşım- Trafik İyileştirme Etüt ve Avan Projelerinin Hazırlanması ile Toplu  
         Taşıma Sistemi Optimasyonu, 2021
Yüklenici     :Özülke Şehircilik ve Ulaşım
İdare            :Cizre Belediyesi, Şırnak

Proje adı    :Turizm Eksenli Sürdürülebilir Deniz Ulaşım      
        Modeli Oluşturulması Liman Yatırım
                      Fizibilitesi, 2021
İdare           :Muğla Büyükşehir Belediyesi

Proje adı    :Salhane Mahallesi Ulaşım ve Trafik Etki  
         Değelendirme Analizi, 2021
Yüklenici    :Bitra Trafik
İdare           :İzmir Büyükşehir Belediyesi   
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Ulaşım Planlama

Polis Noktası
398.77
1022

Proje adı    :Zafer Payzın Ulaşım ve Trafik Etki 
                      Değerlendirme Analizi, 2021
Yüklenici    :Bitra Trafik
İdare           :İzmir Büyükşehir Belediyesi            

Proje  adı   :282 Adet CNG ve Dizel Otobüs Alınması     
        Projesi Fizibilite Raporu, 2020
İdare           :Ego Genel Müdürlüğü, Ankara
 

• Kavşak sayımları (15 adet)
• Trafik sirkülasyon planlarının oluşturulması (20,4 

km)
• Ön projelerin trafik simülasyonu, test edilmesi ve 

raporlanması (15 adet kavşak)
• Hemzemin kavşak ön projelerinin hazırlanması ve 

simülasyonda test edilmesi, raporlanması 
• Yaya ve bisiklet yolları düzenleme projeleri (9,6 km 

bisiklet yolu, 24,8 km yaya yolu)
• Trafik etüt ve değerlendirme raporu
• Toplu taşıma sistemi optimizasyonu ve raporu (5 

mevcut hat, 3 öneri hat)
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Trafik mühendisliği hizmetleri...

Kavşak ve karayolu taşıt 
sayımı
• Sahada kameralar ile 

sayımların yapılması
• Analizler yapılarak 

trafik hacimlerinin 
belirlenmesi

Kavşak tasarımı
• Araç, yaya ve bisiklet 

yolu tasarımı
• Trafik yoğunluğunu 

azaltıcı çözümler

Cadde tasarımı
• Caddelerin yol, 

kaldırım, bisiklet 
ve yaya yolları 
olmak üzere farklı 
konseptlerde tasarımı

• Trafik sirkülasyon 
projeleri

Ulaşım Trafik Etki ve 
Değerlendirme Analizi
•  Yol hacim-kapasite 

hesapları
• Trafik üretim ve çekim 

hesaplamaları
• Trafik tahmini hesabı
• Araç sayımları ve 

analizi
• Trafik simülasyonu ile 

test edilmesi
• İmar planına etkisi ve 

düzenlemesi
• Analiz raporu 

Trafik Mühendisliği Çözümleri
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Trafik mühendisliği, 
insanları ve eşyaları 
taşımak için 
kullanılan kalıcı 
yapıların, kavşakların, 
karayollarının, 
demiryollarının 
vb. tasarımını ve 
konfigürasyonunu 
içerir. Trafik mühendisliği, trafik talebi ve eğilimleri 
üzerine araştırmalar yapar ve farklı öğelerin 
ve senaryoların etkilerini görselleştirmek için 
potansiyel trafik akışı ve kalıplarının modellemesini 
ve simülasyonlarını kullanır. Trafik mühendisliği, 
birden fazla karmaşık senaryoyu göz önünde 
bulundurarak, ulaşım ihtiyaçlarını verimli ve 
etkili bir şekilde karşılayan ve gelecekte değişen 
ihtiyaçlar için esneklik sağlayan altyapı tasarımına 
olanak tanır.

Trafik simülasyon
• Projelerin simülasyon 

programında test 
edilmesi

• Projelerin 
uygulanması 
durumunda, gerçek 
verilere dayalı 
gösterimi

• Gecikme süreleri yakıt 
tüketimi ve egzoz 
emisyonlarının analizi 
gibi proje faydalarının 
raporlanması

Sinyal optimizasyonu
• Trafik yoğunluğuna 

göre trafik sinyal 
sürelerinin 
ayarlanması 

• Trafik sinyallerinin 
koordinasyonu

Trafik Mühendisliği Çözümleri

...yol, kavşak, demiryolu, köprü vb yapıların tasarımını ve 
sürdürülebilirliğini içerir.



30 www.saribaki.com

Yol uygulama projeleri
• Plan, enkesit, 

boykesit, profil, 
kesitlerinin 
oluşturulması

• BOQ oluşturulması

Köprü projeleri
• Köprü konsept ve 

uygulama projeleri
• Ön germe ve 

ardgerme köprü 
projeleri

Yaya yolları tasarımı
• Yaya yolları, alt 

geçitler ve üst geçitler 
için konsept ve 
uygulama projelerinin 
tasarımları

• Yayalaştırma projeleri
• Toplu taşımaya yaya 

erişimi için analiz ve 
proje tasarımı

Trafik mühendisliği altyapı tasarımına olanak tanır...

Trafik Mühendisliği Çözümleri   
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Her ulaşım projesinin güvenlik, engelliler için 
erişilebilirlik, çevresel etki, topluluk ve estetik 
kaygıları dahil olmak üzere çeşitli hedefleri ve 
çözümleri vardır. Güvenlik ve erişilebilirlik her 
türlü trafik mühendisliği ve ulaşım planlaması 
projesi için temel endişeler olsa da, özel hedefi 
mevcut altyapı içinde güvenliği artırmak olan 
projeler de uygulanmaktadır. Ayrıca, altyapı ve 
diğer mühendislik projelerinin sürdürülebilirliği, 
ulaşım projesinin yer aldığı mekanlar ve belediyeler 
için giderek artan bir öncelik haline gelmektedir. 
Sürdürülebilirlik bir hedef olmakla birlikte, finansal 
kısıtlamalar dahilinde çalışmak, bir bütün olarak 
yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde politika 
oluşturmak, ulaşım stratejisi ve çevresel etki 
stratejisini desteklemek de ulaşım projelerinde yer 
almalıdır.

Ticari ve/veya konut 
alanları için trafik 
projeleri
• Trafik hacimlerinin 

hesaplanması
• Uygun kapasite ve 

geometrilerde yol, 
kavşak ve otopark 
tasarımı

Bisiklet yolu projeleri
• Bisiklet yollarının 

standartlara ve 
dünyadaki iyi 
uygulama örneklerine 
uygun olarak 
tasarlanması

Alternatif yakıtlı, yüksek 
kapasiteli toplu taşıma 
sistemleri için trafik ve 
tasarım projeleri
• Ana toplu taşıma 

hatlarında bus lane, 
BRT ve LRT sistemleri 
için konsept tasarım 
ve uygulama projeleri

• Fizibilite çalışmaları

Trafik projeleri için 3D 
animasyonlar

Trafik Mühendisliği Çözümleri

...ulaşım ihtiyaçlarını verimli ve etkin bir şekilde karşılar.
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Gayrimenkul değerleme...

Gayrimenkul Değerleme

Konut, siteler İş Merkezleri, AVM Arsa ve arazi Sanayi tesisleri

Depo ve antrepolar Akaryakıt istasyonları Organize sanayi bölgeleri Sağlık, eğitim, spor
tesisleri
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Bir gayrimenkulün, 
gayrimenkul projesinin 
veya bir gayrimenkule 
bağlı hak ve faydaların 
belli bir tarihteki 
muhtemel değerinin 
bağımsız ve tarafsız 
olarak değer takdirinin 
belirlenmesidir. 
Gayrimenkulün değeri piyasa koşulları çerçevesinde 
artış göstereceği gibi gayrimenkullerde değer 
kaybı da yaşanabilmektedir. Değerlemede doğru 
tespit, doğru resmi kurum araştırmaları ve doğru 
raporlama önem arz etmektedir.

Gayrimenkul değerlemede öne 
çıkan kriterler aşağıdaki gibidir;
• Gayrimenkulün lokasyonu, 

konumu, ve diğer çevre özellikleri
• Gayrimenkule olan talep ve 

gerçekleşen emsal satışlar,
• Gayrimenkulün imar durumu,
• Eğer bağımsız bölümse arsa payı, 

değilse arsa büyüklüğü,
• Gayrimenkulün mimari kullanım 

elverişliliği,
• İşçilik kalitesi,
• Altyapı özellikleri,
• Yıpranma payı,
• Bayındırlık rayici ve vergi rayiç 

değerleri,
• Sürdürülebilir gelir düzeyi,
• Ekonomik koşullar,
• Takyidat durumu,
• Gayrimenkule ait hak ve 

mükellefiyetler.

Gayrimenkul Değerleme

..bir taşınmazın emlak değerinin tespit edilmesini içeren işlemler 
bütünüdür.

Gayrimenkul değerleme raporu hazırlanırken üç farklı yöntem kullanıl-
maktadır. Bu yöntemler emsal karşılaştırma, maliyet yaklaşımı ve gelir 
indirgemedir. Bir gayrimenkule ait değerleme raporunda söz konusu üç 
yöntemden herhangi biri uygulanabilmektedir.
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Tüm Projeler
 PLANLAMA 
• Nazlıca Revizyon İmar Planı,                                    

Hatay, 2013-2014 
• Belen Revizyon İmar Planı,                                        

Hatay, 2012-2014
• Res İmar Planları,                                                       

Hatay, 2012-2013
• Kırıkhan Revizyon İmar Planı,                                    

Hatay, 2011-2013
• Akçalı Koruma Amaçlı İmar Planı,                           

Hatay, 2011-2013

 KENTSEL TASARIM
• Humo Kuşu Tasarımlı Üstgeçit Projesi,                   

Özbekistan, 2022
• Central Park Kentsel Tasarım Konsept Projesi,      

Özbekistan,  2022  
• Qarshi Yol Boyu Cephe Yenilenmesi,                       

Özbekistan, 2021
• Toshmore Turizm Planı Konsepti,                             

Özbekistan, 2021
• Zaamin Taş Ocağı Yenileme Proje Konsepti,           

Özbekistan, 2021
• Uzbegim At Çiftliği ve Turizm Kompleksi,               

Özbekistan, 2020
• Kanal Boyu Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarım, 

Projesi, Alaşehir, 2019
• Alparslan Türkeş Meydanı Yenileme                                             

ve Meydan Tasarım Projesi,                                                                             
Alaşehir, 2019

• Cumhuriyet ve Demokrsi Meydanı                                                             
Meydan Tasarımı Projesi,                                                                   
Alaşehir, 2019

• St. Jean Kilisesi Çevre Düzenleme ve Sokak                                                                                   
Yenileme Projesi,                                                   
Alaşehir, 2019

• Karayolları Parkı Kentsel Tasarım Projesi İskenderun, 
2014-2015 

• Doktorlar Caddesi Cadde Tasarım Projesi, 
İskenderun, 2014-2015

• Victoria Meydanı Meydan Tasarımı,                     
İskenderun, 2014-2015

• Havuzlu Çarşı  Cadde Tasarımı Projesi İskenderun, 
2014-2015

 
 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
• Ula Belediyesi Plan Arşiv                                            

Dijitalleştirmesi ve Sayısallaştırılması,                                                    
Muğla, 2022 

• Konak Belediyesi Plan Arşiv                                            
Dijitalleştirmesi ve Sayısallaştırılması,        

        İzmir 2021
• Dikili Belediyesi Plan Arşiv Dijitalleştirmesi                                                                              

ve Sayısallaştırılması,                                                   
İzmir, 2021

• Urla Belediyesi Plan Arşiv                                           
Dijitalleştirmesi ve Sayısallaştırılması,                                                    
İzmir, 2020  - 2021

• Çeşme Belediyesi Plan Arşiv                                              
Dijitalleştirmesi ve Sayısallaştırılması,                                                   
İzmir, 2020  - 2021

• İzmir Merkez Taksi Durakları CBS Veri tabanı                                                                 
Oluşturma İşi,                                                                           
İzmir, 2019

• Ankara Toplu Taşıma Sistemi CBS Veri tabanı                                                                         
Kurulması ve Toplu Taşıma Haritası                                                            
Hazırlanması Projesi,                                                                            
Ankara, 2014

• Ankara Ulaşım Ana Planı CBS Veri tabanı                                                                                
Oluşturma İşi,                                                                   
Ankara, 2013-2014

 ULAŞIM PLANLAMA
• Zafer Payzın Ulaşım ve Trafik Etki                                                       

Değerlendirme Analizi,                                                                           
İzmir, 2022

• Turizm Eksenli Sürdürülebilir Deniz Ulaşım          
Modeli Oluşturulması İşi Liman Yatırım Fizibilitesi,                                                      
Muğla, 2021

• Kent İçi Ulaşım- Trafik İyileştirme 
Etüt Avan Projelerinin Hazırlanması                                                     
ile Toplu Taşıma Sistemi Opt.,                                                                                                                                            
Cizre, 2021

• Salhane Mahallesi Ulaşım ve Trafik Etki                                                                           
Değerlendirme Analizi,                                                    
İzmir, 2021

• Folkart Nova Ulaşım ve Trafik Etki                                                              
Değerlendirme Analizi, İzmir, 2021     

• 282 Adet CNG ve Dizel Otobüs Alınması                                                              
Projesi Fizibilite Raporu, Ankara, 2020 

• İstanbul Geneli Toplu Taşıma stratejilerinin 
       Geliştirilmesi İşi, İstanbul, 2018-2019
• Hatay Ulaşım Ana Planı Toplu Taşıma Sistemi 
       Rehabilitasyonu, Hatay, 2017-2018
• Hatay Ulaşım Ana Planı, Hatay, 2017-2018
• Manisa Ulaşım Ana Planı, Manisa, 2016-2017 
• Sakarya Ulaşım Ana Planı, Sakarya, 2013-2014
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         Referanslar

Üyesı ̇Olduğumuz Kuruluşlar
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