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URLA-ÇEȘME-KARABURUN YARIMADASI URLA-ÇEȘME-KARABURUN YARIMADASI 
ULUSAL FİKİR YARIȘMASIULUSAL FİKİR YARIȘMASI

Düzenleyen Kuruluș İzmir Büyükșehir BelediyesiDüzenleyen Kuruluș İzmir Büyükșehir Belediyesi

ȘARTNAMEDEN
Yarıșmanın Amacı Ve Kapsamı
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Pro-
jeleri Șehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarıș-
maları Yönetmeliği kapsamında Güzelbahçe, Urla, Seferihisar, 
Karaburun, Çeșme İlçelerini ve yakın çevresini kapsayan alanda 
bir fi kir yarıșması açılmıștır.
İzmir Metropoliten Alanının Batı Bölgesini olușturan Urla-Çeșme-
Karaburun Yarımadasında, bütüncül bir yaklașımla doğal kültürel 
değerleri yașatarak koruyacak ve Yarımadanın potansiyel değer-
lerini geliștirecek, yerel kalkınmaya esas bir fi kir yarıșmasıdır.
Amacı;
Urla-Çeșme-Karaburun Yarımadası, doğal ve kültürel değerleri, 
özel nitelikli coğrafyası ve İzmir Anakentine yakınlığı yönünden 
incelendiğinde; çok önemli ve ayrıcalı, ancak bir o kadar da 
hassas ve kırılgan özelliklere sahiptir.
Yörenin, ayrıcalı doğal ve kültürel nitelikleri arasında; bir çok 
koy, doğal liman ve eșsiz doğal plajları barındıran kıyıları, değiș-
ken topografi k yapısı, termal kaynakları, yöresel rüzgârların ya-
rattığı biyoklimatikonfor, peyzaj estetiği açısından üstün nitelikli 
mekanları, doğal bitki örtüsü çeșitliliği, soyu tükenme tehlikesi 
altında bulunan yaban hayvanlarına habitat olușturan Önemli 
Doğa Alanları (ÖDA), zengin tarihsel dokusu ve arkeolojik nite-
likleri, geleneksel kent dokusu ve yöresel mimarlık değerlerine 
sahip yerleșim alanları, antik dönemlere kadar uzanan zeytin ve 
bağ kültürü yanında, yöreye özgü tarım deseni ve çeșitli deniz 
ürünleri yer almaktadır.
Ülkemiz kıyılarında yașanmıș ve yașanmakta olan çevresel 
tahribata rağmen, Yarımada, büyük ölçüde günümüze dek 
korunabilmiștir. İzmir Metropolünün, Ege Bölgesinin ve tüm 
ülkemizin doğayla bulușabileceği nadir ve özel bir alan olan 
Yarımada, göreli korunmușluğuna karșın, anılan değerlerini 
kaybetme tehlikesi ile karșı karșıyadır.
Yöre, İzmir Metropoliten Alanındaki kentsel yayılmanın etkilen-
me bölgesi olup; bu durum, yörede doğal ve kültürel değerler 
üzerinde baskı olușturmakta ve bazı lokalitelerde (özellikle ikinci 
konut yapılașmalarının yoğunluk kazandığı kesimlerde), giderek 
onarılması güç, hatta olanaksız sorunlara neden olmaktadır.
Yukarıda açıklanan doğal ve kültürel ayrıcalıklı nitelikler, antro-
pojenik etkiler ile yörenin hassas dengeleri bir arada değerlendi-
rildiğinde; Urla-Çeșme-Karaburun Yarımadası’nın geleceği, ko-
ruma temelli yerel kalkınma çabalarının bașlatılmasına ve/veya 
geliștirilmesine bağlıdır.
Bu kapsamda Yarıșmanın amacı, Yarımadanın geçmișten gelen 
tüm değerlerini zenginleștirerek geleceğe aktarmaya ve yerel kal-
kınmayı sağlamaya yönelik önerileri elde etmek ve kamuoyunda bu 
Yarımadaya yönelik duyarlılığın gelișmesine katkıda bulunmaktır.
Genel, bütüncül ve dengeli bir gelișmeye yönelik ilke ve önce-
liklerin belirlenmesine temel olması istenen Yerel Kalkınmaya 
Esas Ulusal Fikir Yarıșması;
• Urla-Çeșme-Karaburun Yarımadası’nın geleceği hakkında ka-
musal değerler, insan yașamı, toplumun uzun erimli hedefleri ve 
yașamın sürdürülebilirliği doğrultusunda, mevcut yaklașımlara 
ve uygulamalara farklı bir perspektif sunma,
• Sorunların zamanında ve doğru teșhis edilebilmesi, gereksi-
nimlerin karșılanması, doğal ve kültürel çevreyi koruyarak ve 
zenginleștirerek tahrip etmeden, yerel kalkınmanın ve yerleșim 
alanlarının yașanabilirliğinin artırılmasına katkıda bulunacak 
çözümleri tartıșma, amaçlarını tașımaktadır.

Bunların yanı sıra; bilimsel düșünce, öngörü ve tezlerin elde edil-
mesine yönelik fi kir zenginliğinin olușmasına katkıyla birlikte, ilgili 
meslek ve uzmanlık mensupları arasında ortaya çıkacak etkileșim 
ortamı aracılığıyla, Urla-Çeșme–Karaburun Yarımadası’nın ko-
runmasına yönelik duyarlılığın arttırılması hedeflenmektedir.
Öte yandan söz konusu Yarımadanın; İzmir Metropoliten 
Alanındaki kentsel büyüme-yayılma süreçlerinden ve ulusal / 
uluslararası gelișmelerden doğrudan etkilenen ve etkilenecek 
bir konumda bulunmasının, gerek coğrafi  gerekse sosyal, eko-
nomik ve kültürel bağlamda İzmir’le adeta tam bir yazgı birliği 
içinde geleceğe hazırlanmasının, özellikle turizm, rekreasyon, 
doğal yașamla bulușma ve Ege Uygarlıklarıyla bütünleșen 
bir kıyı metropolü olarak tarih ve çevreyle uyumlu bir gelecek 
kurgusu içinde yașama șartlarının sağlanması gerekliliğinin, 
“tek” ve “eșsiz” değerleri barındıran çok özel bir coğrafyaya 
sahip olușunun, tüm katılımcılar tarafından dikkat ve özen içinde 
değerlendirilmesi ve bu çerçevede de yarıșmayla elde edilmesi 
hedeflenen fi kir ve öngörülerin, kușaktan kușağa aktarılacak 
kalıcı ve yol gösterici bir misyon üstlenmesi beklenmektedir.
Yarıșma konusu kapsamında üretilecek fi kirler; yarıșmacıların 
alana yönelik vizyonu, benimsedikleri amaç, hedef ve bu hedef-
lerin gerçekleșmesi için gerekli proje/fi kir önerilerinin yer aldığı, 
gerektiğinde pilot uygulamalar ile geleceği șimdiden yönlendir-
me ya da vizyonu güvenceye alma amacını içeren, müdahale 
ya da “zon” tanımlamalarına da yer veren, yol gösterici nitelikte 
bir çalıșma olmalıdır.

Yarıșmanın Hedefi 
Urla-Çeșme-Karaburun Yarımadasındaki doğal ve kültürel 
değerlerin korunmasıyla yerel kalkınmayı sağlamak yarıșmanın 
hedefi dir. Bu hedef ıșığında;
a. Koruma ve yerel kalkınma öneri/önerilerinin belirlenmesi,
b. Kamu yararı ve kușaktan kușağa toplumsal öncelikler ile 
ulusal çıkarlar esas olmak üzere; ekolojik zenginliklerin, tarihsel 
kimlik ve turistik değerlerin yașatılarak korunması, kentlilik ve 
çevre bilinci içinde yöre sakinlerinin ve yerli–yabancı konukların 
sosyal, kültürel ve turizm faaliyetlerinde birlikteliklerini sağlaya-
cak ve bu çok özel coğrafyanın doğal ve kültürel değerlerini ge-
lecek kușaklara aktarmanın temel ilke ve hedeflerinin belirlen-
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Üyeleri
 İzmir Büyükșehir Belediyesi, Gn. Sek. Yrd.

 İzmir Büyükșehir Belediyesi, Bașkanlık Danıșmanı
 İzmir 1 Nolu KTVK Bölge Kurulu Bașkanı

 Șehir Plancıları Odası İzmir Șubesi Bașkanı
Hasan TOPAL: Mimarlar Odası İzmir Șubesi Bașkanı
Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAȘ: Peyzaj Mimarları Odası İzmir Șb. Bșk.
Kamil Okyay SINDIR: Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Șubesi Bașkanı
Asli Jüri Üyeleri

 Ziraat Mühendisi, EÜ, Ziraat Fak.
Ekonomist, EÜ, İktisadi ve İdari 

 Mimar, DEÜ, Mimarlık Fak.
Su Ürünleri Uzmanı, EÜ, Su Ürünleri Fak.

 Șehir ve Bölge Plancısı, İYTE, Mimarlık 

Peyzaj Mimarı, EÜ, Ziraat Fak.
 Ekonomist, Turizm Uzmanı, DEÜ, İktisadi ve İdari 

 Ziraat Mühendisi, EÜ, Ziraat Fak.
 Peyzaj Mimarı, EÜ, Ziraat Fak.

Yrd. Doç. Dr. Hayat ÜNVERDİ: Șehir ve Bölge Plancısı, DEÜ, Mim. Fak.
Yrd. Doç. Dr. Ebru YILMAZ: Mimar, İYTE, Mim. Fak.
Teknik Danıșman
Yarıșma süresince profesyonel ve teknik ekip arasındaki koordinasyonunun 

Fügen 
ve Tarım, Park ve Bahçeler Daire Bașkanı, Ziya ÇAVDAR 

 (Ziraat Mühendisi)
 (Șehir ve Bölge Plancısı)

 (Șehir ve Bölge Plancısı)
 (Ziraat Mühendisi)

 (Teknisyen)

Yarıșma İlan Tarihi  : 25.07.2008
Son Soru Sorma Tarihi  : 01.09.2008, 17.00
Yanıtlar İçin Son Tarih  : 10.09.2008, 17.00
Projelerin Son Teslim Tarihi  : 18.11.2008, 17.00

 : 24.11.2008, 09.30
 : 05.12.2008, 09.30

 : 20.12.2008, 14. 00
 : 31.12.2008, 17.30

stenen Belgeler

nakları, açıklamaları, uygulanabilirlik senaryoları, fotoğrafları, 
grafi kleri vb. dokümanları içeren bir ürün olup, așağıda belirtilen 
yazım tekniğine uygun olarak hazırlanacaktır.

• Sunum Paftaları
Raporun anlașılabilirliğini arttıran, görsel ve grafi k anlatımı güçlü 
bir sunum çalıșmasıdır. Proje raporu ile birbirini tamamlar nite-
likte önerilen fi krin özelliklerini ifade eden, 3 adet A0 boyutunda 
(84*118 cm) sunum paftası hazırlanacaktır.
Sunum tekniğinde, ölçek, renk kullanımı, fotoğraf, yazılı açık-
lama, çizim tekniği ve modelleme serbesttir. Paftalar dikey 
olarak kullanılacak ve sergilemeye olanak sağlayacak șekilde 
fotobloklanmıș olacaktır.

Ödüller
1.’lik Ödülü  : 100. 000 YTL
2.’lik Ödülü  : 50.000 YTL
3.’lük Ödülü  : 25.000 YTL
Mansiyon  : 5 adet X 10.000 YTL
Teșekkür Belgesi: Ödül ve mansiyon alanlarla, sergilenmeye 
değer görülenlere verilecektir.
Jüri Değerlendirme Çalıșması
Yarıșmaya teslim edilen 20 proje, yarıșmanın amacı ve yarıșma-
cılardan beklenen doğrultusunda hazırlanmıș șu değerlendirme 
kriterleri kapsamında değerlendirilmiștir.
1. Rapor
-Rapor metninin açık, yalın, anlașılabilir, düzgün bir Türkçe ile 
yazılmıș olması,
-Önerilen gerekçelerinin, teknik detaylarının, dayanakları açıkla-
malarının uygulanabilirlik senaryolarının belirtilmiș olması,
-Raporun sunumunun görsel kalitesi,
-Kaynakların referanslarının düzgün ve kurallara uygun verilmiș 
olması,
2. Pafta
-Anlașılabilir olması ve görsel – grafi k anlatımının güçlü olması,
- Rapor ile paftaların tamamlayıcılığının ve uyumunun olması,
3. Yarıșma Alanına yönelik yapılacak incelemeve değerlen-
dirmelerde göz önünde bulundurulması gereken unsurlar
-Yarımada’nın İzmir Metropoliten Alan ve daha geniș ölçekte 
etkilenme / etkileme bölgesi içindeki konumu
-Ekolojik özellikler,
-Ekonomik özellikler,
-Özgün yerleșim dokuları ve mimari özellikler,
-Altyapı ve ulașım,
-Enerji kaynakları,
-Kültürel ve tarihsel özellikler,
-Doğanın özgün nitelikleri,
-Coğrafi  ve yerbilimsel özellikler,
-Tarımsal – kırsal yapı,
-Sosyal, kültürel ve toplumsal özellikler,
-Turizm sektörünün durumu ve turistik ürün çeșitliliği,
-Tatlı su ve deniz kaynakları,
-Kıyı alanları ve kullanım özellikleri,
-Mevcut idari yapılanma ve kurumsal örgütlenme,
4. Vizyon
-Yarıșmacıların alana yönelik vizyonun netliği,
-Benimsedikleri amaç, hedef ve bu hedeflerin gerçekleșmesi 
için gerekli proje/fi kir önerilerinin yer alması,
-çalıșmanın vizyonu güvenceye alma amacını içeren, müdahale ya 
da “zon” tanımlamalarına da yer veren, yol gösterici nitelikte olması,
5. Hedef
- Çalıșmada, koruma ve yerel kalkınma öneri/önerilerinin be-
lirlenmesi,
-Çalıșmada, kamu yararı ve kușaktan kușağa toplumsal önce-
likler ile ulusal çıkarlar esas olmak üzere; ekolojik zenginliklerin, 
tarihsel kimlik ve turistik değerlerin yașatılarak korunması, kent-
lilik ve çevre bilinci içinde yöre sakinlerinin ve yerli-yabancı ko-
nukların sosyal, kültürel ve truizm faaliyetlerinde birlikteliklerini 
sağlayacak ve bu çok özel coğrafyanın doğal ve kültürel değer-
lerini gelecek kușaklara aktarmanın temel ilke ve hedeflerinin 
belirlenmesine yönelik öneri / önerilerin geliștirilmiș olması,
6. Yarıșma Alanının bütün olarak ele alınmıș olması
7. Mevcut Yaklașımlara ve uygulamalara farklı bir perspektif 
sunması

Kaynak: İzmir Büyükșehir Belediyesi
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2. Ödül
Ekip Temsilcisi Pınar GÖKBAYRAK (Mimar)
Ali ERAY (Mimar), Burçin YILDIRIM (Mimar), Can OKMAN (Șehir Plancısı), 
Mehmet Yunus RONA (Peyzaj Mimarı), Önder YILMAZ (Ziraat Mühendisi)
Danıșmanlar N. Dilek Ayman RODRİGUE (Mimar), Levent KOÇ (Șehir 

3. Ödül
Ekip Temsilcisi Öget Nevin CÖCEN (Mimar)
Burçak İȘÇİ (Ziraat Mühendisi) Nida Kamil ÖZBOLAT (Șehir Plancısı), 
Eti Benveniște ATTİAS (Peyzaj Mimarı)

1. Ödül
Ekip Temsilcisi Koray VELİBEYOĞLU (Șehir Plancısı) 
Rabia BOLPOSTA (Șehir Plancısı), Ahmet Kıvanç KUTLUCA(Șehir Plancısı), 
Uğur BOZKURT(Șehir Plancısı), Gülnur VURUȘKAN (Șehir Plancısı), Murat 
ÇEVİKAYAK (Mimar), Arzu Uçal ȘENGEL (Peyzaj Mimarı), Sema ERTUĞRUL 
(Ziraat Mühendisi)
Danıșmanlar Hasibe VELİBEYOĞLU (Șehir Plancısı), Gökhan ÇAM (İhracat 

3. Mansiyon
Ekip Temsilcisi Rivka Geron SCHILD (Mimar)
Mustafa Batu KEPEKÇİOĞLU (Mimar), Azime TEZER (Șehir 
Plancısı), İlke AKȘEHİRLİ (Peyzaj Mimarı), Hakan Ozan 

Mete Bașar BAYPINAR (Șehir Plancısı)

1. Mansiyon
Ekip Temsilcisi Mehmet Nazım ÖZER (Șehir Plancısı)
Emrah SÖYLEMEZ (Șehir Plancısı), Gökhan 
YUSUFBEYOĞLU (Ziraat Mühendisi), Nihat EYCE (Mimar), 
M. Can SAYAN (Peyzaj Mimarı)
Danıșmanlar Gamze ÖZER (Șehir ve Bölge Plancısı), 
Özen ABANOZ (Mimar) Șenol ALPASLAN (Șehir Plancısı-
Ulașım Plancısı)

2. Mansiyon
Ekip Temsilcisi Ömer GÜLKAL (Peyzaj Mimarı)
Ergin BOZKURT (Șehir Plancısı), Ümit Gökhan ÇİÇEK 
(Mimar), Mehmet TÜREMEN (Ziraat Mühendisi)

5. Mansiyon
Ekip Temsilcisi Veli Eğri (Șehir Plancısı)

disi), Sezin ARKIN (Mimar)
Danıșmanlar Șükran ȘAHİN (Peyzaj Mimarı), Latif KURT 
(Biyolog), Ahmet Serkan GÜNER (Hidrojeolog)
Yardımcı Faruk SARIHAN (Peyzaj Mimarlığı öğrencisi)

4. Mansiyon
Ekip Temsilcisi Murat Z. MEMLÜK (Peyzaj Mimarı)

Özge ÖZDEMİR (Peyzaj Mimarı), Burçak ÜZEL (Șehir 

BEKTAȘ (Biyolog)
Yardımcılar Dudu Dișle MEMLÜK (Peyzaj Mimarı), Nihan 
YEĞİN (Peyzaj Mimarlığı öğrencisi), Dila TABAN(Peyzaj 
Mimarlığı öğrencisi), Oya MEMLÜK  (Șehir Planlama 
öğrencisi)
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Varlık Temelli Kalkınma: Yerel Varlıkları Fırsata Dönüștürmek
Son yıllarda bölgesel politikaların uygulanmasında, bölgenin bütün dinamiklerinin 
harekete geçirilerek içsel büyümenin sağlanması ön plana çıkmaya bașlamıștır. Bu tip 
politikalarda fi rmaları az gelișmiș bölgelere çekmek yerine, o bölgedeki mevcut varlık 
ve değerler kullanılarak, bölgenin kendi öz kaynaklarıyla büyümesi teșvik edilmektedir. 
Yerelliğe yapılan bu vurgunun özünde yerel varlıkları bölgesel rekabetçilik, yenilikçilik ve 
sürdürülebilirlik faaliyetlerinin merkezine yerleștirme düșüncesi yatmaktadır. Günümüz 
ekonomisinde rekabetçilik belirli stratejik varlıkların kentlerde ve kentsel bölgelerde 
kümelenmesine dayalı olarak gelișmektedir.
Sürdürülebilir bir büyüme için kentsel bölgelerin somut varlık temellerine göre hareket 
etmesi bir gereklilik olarak kabul edilebilir. Çünkü bölgelerin gerçek zenginliği bölgesel 
varlıklarının miktarı ve gücüyle yakından ilgilidir. Sürekli dıș yatırıma dayalı bir büyüme 
șekli uzun vadede istikrarlı ve sürdürülebilir değildir. Çünkü uluslararası rekabetin mantığı 
küresel sermayenin yere bağlılığını iyiden iyiye azaltmıștır. Küresel sermayenin bu așırı 
mobil yapısı nedeniyle kentsel bölgeler daha çok yatırımı çekebilmek için pahalı harca-
malar yapmakta, teșvikler sağlamaktadır. Ancak, dıș sermaye kendine daha karlı yerler 
ve pazarlar bulup çekildiğinde ise geriye ekonomik temelini büyük ölçüde kaybetmiș ve 
sürdürülebilir gelișme olanaklarını yitirmiș bir bölge kalmaktadır. Bu süreci tersine çevir-
menin yollarından biri bir bölgenin gerçek zenginliği olan varlıklarına odaklanmaktır.
Bu çalıșma, varlık temelli yaklașımı stratejik planlama ilkeleri ile birleștirerek Urla-

Çeșme-Karaburun Yarımadası’nın geleceği ve sürdürülebilirliği için bir yol 
haritası olușturmuștur. Bu çerçeveye uygun olarak yerel varlıkların yönetimi 
(tanımlama/haritalama/strateji geliștirme), bu varlıkları geliștirecek organizas-
yonel yapının ve kapasitenin olușturulması ile kamu-özel ișbirlikli proje fi kirleri-
nin geliștirilmesi planlanmıștır.
Vizyon
Yarımada vizyonu “yerel varlıklarını koruyup geliștirerek fark yaratan ve bunları 
gerçek zenginliği olarak görüp geleceğe aktarabilen, yarımada içindeki ișbirli-
ğini geliștirerek yerel, ulusal ve küresel ölçekli stratejik ağlarla bağlanabilen, 
ortak hazinesi kıyılarının potansiyelini iç bölgelerine de aktarabilen, yașam 
kalitesi yüksek bir yarımada olmak” olarak belirlenmiștir.
Stratejik Amaç 1: Varlık Temelli Yaklașımla Yerel Kalkınmayı Gerçek-
leștirmek: Urla-Çeșme-Karaburun Yarımadası için yerel ekonomik gelișmeyi 
varlık temeline dayandırmak ve varlık yönetimi araçlarıyla bölgenin hazineleri 
olan yerel varlıkları yarımadanın geleceği açısından birer fırsata dönüștürmek 
çalıșmanın temel stratejik amaçlarından biridir. Bu amaçlara yönelik yarımada 
genelinde proje fi kirleri olușturulmuștur. 
Pilot Proje 1: “Farklar ve Tatlar: Sofrada Yarımada”: Bu projede yarımada 
varlık temeli doğrultusunda yalnızca kıyı șeridi ile değil, art bölgelerle de bağ-
lantılı olan ve plaj turizminin yanı sıra turizmin diğer türlerine de ev sahipliği 

Ekip Temsilcisi Koray VELİBEYOĞLU (Șehir Plancısı) 
Rabia BOLPOSTA (Șehir Plancısı), Ahmet Kıvanç KUTLUCA(Șehir 
Plancısı), Uğur BOZKURT(Șehir Plancısı), Gülnur VURUȘKAN (Șehir 
Plancısı), Murat ÇEVİKAYAK (Mimar), Arzu Uçal ȘENGEL (Peyzaj 

Mimarı), Sema ERTUĞRUL (Ziraat Mühendisi)
Danıșmanlar Hasibe VELİBEYOĞLU (Șehir Plancısı), Gökhan ÇAM 
(İhracat Uzmanı)
Yardımcı Hamidreza YAZDANİ (Șehir Planlama Öğrencisi)
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yapan bir yarımada olușturmak maksadıyla gastronomi turizminin geliștirilmesi 
hedeflenmektedir. Pilot uygulamaya rehberlik eden temel yaklașım “Yavaș 
Yeme Hareketi” (Slow Food Movement) olarak bilinen ve küresel fastfood 
kültürüne ve dolayısıyla yemek kültüründe tektipleșme standartlașma ve en-
düstrileșmeye karșı çıkan bir bilinç ve anlayıștan yola çıkmaktadır.
Pilot Proje 2: “Sakız Esintisi”: “Sakız Esintisi” proje koduyla “Urla-Çeșme-
Karaburun Yarımadası’nda rüzgar enerjisi ile sakız bitkisinin üretim alanlarını 
eșleștirerek temiz ve sürdürülebilir bir çevre yaratma projesi” önerilmiștir. 
Projede geniș alanlar tüketen rüzgar santrali yatırımlarını tarımsal aktivite ile 
birleștirmek ve yarımadaya has ve unutulmakta olan bir doğal varlık, sakızı 
yaygınlaștırmak amaçlanmaktadır. Bu yaklașımın temel hedefi  bir yandan yarı-
mada genelinde gelișmekte olan rüzgar enerjisi santrallerini sosyal ve çevresel 
değerleri tahrip etmeden yerel ekonomik kalkınma hedefleriyle birleștirmek 
diğer yandan sürdürülebilir bir tarım altyapısı yaratmaktır. 
Stratejik Amaç 2: Yarımada İçi İșbirliğini, Paylașımı ve Bağlanabilirliği 
Sağlamak: Üretim süreçlerinde bilginin (knowledge) payı diğer klasik üretim 
faktörlerine (arazi, ișgücü, sermaye) göre geçmișe kıyaslanmayacak ölçüde 
yükselmiș ve üretimde beșeri sermayenin ve bilginin stratejik önemi artmıștır. 
Yarımada için kısıtlı olan bilgi varlıklarının geliștirilmesi diğer bir öncelikli alan 
olmalıdır. 

Pilot Proje 3: “Yerel Ağlar ve İletișim Merkezi Olușturma Projesi”: YİYAM Yarımada içi 
İșbirliğini ve Koordinasyonu Sağlamak için bir Yerel Ağlar ve İletișim Merkezi Olușturmak 
olan pilot proje uygulamasının amacı bütün varlık kategorilerine eklenen ve onun değerini 
çoğaltan bilginin tek bir çatı altında toplanarak verimliliğinin arttırılmasıdır. Bu amaçla, böl-
gede yașayanların, çalıșanların, üreticilerin, kamu ve özel sektör kurum ve kurulușlarının 
mevcut organizasyonel kapasitelerinin geliștirilmesi, yerel organizasyonların bütüncül 
bir sistem içerisinde özerk yapılarını koruyarak, sistem genelinde bilgi paylașımının 
sağlanması, yerel varlıklar, özel ve kamusal organizasyonlara ilișkin bilgi, koordinasyon 
ve iletișimin kurulması hedeflenmiștir. Bu hedefle İzmir Teknoloji Geliștirme Bölgesinde 
(İZTEKGEB) Yarımada İletișimi Yerel Ağları Merkezinin kurulması önerilmektedir.
Stratejik Amaç 3: Yașamda Sağlık İlkesiyle öne Çıkan bir Bölgesel Yetkinlik Merkezi 
Olmak: Yașamda sağlık ilkesinin temelinde yașam kalitesi anlayıșını merkeze alma düșün-
cesi yatmaktadır. Yașam kalitesi, yașam pratiğinin ve toplumdaki faaliyetlerin tüm yönleriyle 
değerlendirilmesini kapsar. Bu anlamda yașamın yalnızca niceliksel veya maddi zenginliğini 
temsil etmez (sadece gelir artıșı değil), sağlıklı yașam gibi daha geniș açılımları da içerir.
Pilot Proje 4: Yașamda Sağlık: Yașamda sağlık ana temasıyla önerilen “Jeotermal 
Kaynak Odaklı Bölgesel Sağlık Merkezi” pilot proje fi krinde Urla-Çeșme-Karaburun 
Yarımadası’nda rüzgar enerjisi ile birlikte yaygın olarak bulunan jeotermal enerjiye ağırlık 
verilmiștir. “Yașamda Sağlık” projesi kendi içerisinde birçok alt projenin bir araya gelme-
siyle olușan çok katmanlı bir yapıya sahiptir.
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Ege Bölgesi’nin lokomotif kenti ve Türkiye’nin Batı’ya açılan kapılarından olan İzmir, 
doğal ve kültürel güzellikleri, gelișen ekonomisi, nitelikli ișgücü ve eğitim düzeyi ile Tür-
kiye’nin önemli metropollerindendir. Ege Bölgesi’nin itici gücü olan kent, liman, serbest 
bölge, uluslararası fuar ve organize sanayi bölgeleri ve turizm alanlarıyla çok yönlüdür. 
Ayrıca kentin uygun iklimi, topografyası ve sosyo-ekonomik koșulları, bölgeye özgü nite-
likli tarımsal üretimi ve hayvansal ürün yetiștirilmesini mümkün kılar.
Bölge, paylaștığı potansiyellerin yanı sıra, kendine has potansiyeller de barındırmaktadır. 
Yarımadanın mevcut doğal ve yapılı çevre değerlerini koruyan, yerel kalkınmayı noktasal 
değil bütüncül bir bakıș ve organizasyonla yürüten, mevcut potansiyelleri doğru nokta-
larda kararında müdahalelerle en verimli șekilde kullanan, alternatif turizm modelleriyle 
turizm odaklı bir bakıș ortaya konmuștur.
Yarımada’nın en temel sorunu, alanın zengin potansiyellerinin bütüncül bir bakıșla 
değerlendirilememesidir. Söz konusu yaklașım, bütüncül ekonomik kalkınma rotaları ile 
sağlanmıștır. Rotalar, tarım, alternatif turizm modelleri ve doğal değerleri en verimli șekil-
de kullanan; alanın değerlerini koruyan ve rota üzerindeki noktaların her birine müdahale 
etme zorunluluğunu ortadan kaldırarak, kritik noktalara yapılan müdahalelerle birbiriyle 
etkileșimli ortak bir kalkınmayı sağlar.
Kırmızı Kuleler Projesi ise, yarımadayı, kullanıcı ve ziyaretçilere bir bütün olarak oku-
tabilmek ve ortak bir zihinsel imge olușturabilmek için minimum noktasal müdahaleyle, 

Yarımada’nın mevcut doğal ve yapılı çevre değerlerini 

Yarıșma alanı ve çevresinde yașam kalitesini artıracak 

Yarıșma alanı bütünlüklü olarak bölgesel 

Bölgesel yaklașım, katılım mekanizmalarının etkin hale gelmesi, 
ortak amaç etrafında güçlü birlikler olușturulması açısından da 
oldukça önem tașımaktadır.
Yarıșma alanının bu yeni eğilimler göz önüne alınarak değer-
lendirilmesi ve turizmi geliștirme politikalarının “doğa ve kültür 
eksenli stratejiler” üzerinden kurgulanması gerekmektedir.
• Stratejik Turizm Haritası: Bölgenin stratejik turizm haritasının 
çıkarılarak Yarımada ve çevresinde simgesel değeri yüksek 
ve turist profi lleri açısından çekim olușturabilecek anıtları/
mekanları/temaları tanımlayarak dikkatleri buraya çekmek, bu 
çekim noktalarını yakın çevrelerindeki daha az tanınan bölge-
lere kademeli olarak yönlendirmek; böylelikle turizm aktivitesini 
metropolün daha geniș bir bölümüne dağıtmaktır.
• Kalkınma Rotaları: Farklı turizm modellerini alt merkezlere 
dağıtırken, bölgenin diğer değerleri olarak öne çıkan doğal zen-
ginliği ve tarımsal üretimi de dikkate alınmıș; alt bölgelerde böl-
genin ihtiyaç ve temin ettiği girdiye göre farklı içerikte bütüncül 
rotalar önerilmiștir: - Seferihisar’da Organik Tarım ve Eko Turizm 
rotası, - Çeșme’de Kültür ve Çiftlik Turizmi rotası, - Karaburun’da 

- Bütün yarımadaya hizmet edecek bir merkez haline gel-

- Tarımsal faaliyetlerin geliștirilmesi, 

- Turizmin çeșitlendirilerek geliștirilmesi, - Kültür ve 

- Köylerde organik tarımın ve buna 

Ekip Temsilcisi Pınar GÖKBAYRAK (Mimar)
Ali ERAY (Mimar), Burçin YILDIRIM (Mimar), Can OKMAN (Șehir 
Plancısı), Mehmet Yunus RONA (Peyzaj Mimarı), Önder YILMAZ (Ziraat 
Mühendisi)

Danıșmanlar N. Dilek Ayman RODRİGUE (Mimar), Levent KOÇ (Șehir 
Plancısı), Ömer KANIPAK (Mimar)
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rabilmek için minimum noktasal müdahaleyle, bölgeyi tanıtıcı, dikkat çekici mekânsal 
öneriler getirir.
Söz konusu mekânsal öneriler arasında kurulan ve ikinci bir katman olarak ișleyen bir 
ilișkisel organizasyon ise zihinsel bir farkındalık sağlayacaktır. Rotaların olușturduğu 

Kule formunun seçilmesinin nedeni, kulenin her türlü coğrafyada ve farklı bakıș 
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kopuk olan sirkülasyon rotalarını tamamlamakta, ziyaretçiler için 
çekim noktası çeșitliliğini artırmakta, kalkınmayı beraberinde 
getirmektedir.
Kırmızı Kuleler Projesi, yarımadayı, kullanıcı ve ziyaretçilere 
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Farklılıklarıyla Bir Bütün Bütünüyle Farklı Bir İzmir
Misyon
Mekânın sadece fi ziksel mekândan olușmadığı noktasından 
hareketle kültürel, sosyal ve ekonomik mekânları çok katmanlı 
ve çok boyutlu olarak ele alan; sosyal, ekonomik ve fi ziksel 
mekânda bütünleșmiș ağ sistemleri inșa eden; bölgesel ilișkilere 
ve uluslararasılașmaya önem veren; muhafazakâr değil yenilikçi 
bir vizyonla yerel, kültürel, tarihsel ve doğal varlıklarını koruyan; 
doğa-kent ve merkez-çevre ilișkilerini kohezyona sokan; çok 
kültürlülüğe, çok katmanlılığa ve kentlilik bilincine dayanan katı-
lımcı, șeffaf ve demokratik bir planlama süreci yaratmak.

Ekip Temsilcisi Öget Nevin CÖCEN (Mimar) Burçak İȘÇİ (Ziraat Mühendisi) Nida Kamil ÖZBOLAT (Șehir Plancısı), 
Eti Benveniște ATTİAS (Peyzaj Mimarı)

Vizyon
İzmir kent merkezi ve kent-bölgesiyle bütünleșmiș bir ağın parçası, 
Ege’de kurulacak uluslararası bir ağın kurucusu ve ilk halkası, Fark-
lılıkları birer avantaj olarak belirginleștiren ve kohezyona sokan, 
Tarihsel, kültürel ve doğal varlıklarını yenilikçi bir vizyonla koruyan, 
Geleceğini kendi geleneğiyle entegre ederek yeniden inșa eden, 
Tüm kentsel ve kırsal coğrafyada yașanabilir ve sürdürülebilir me-
kânlar yaratan, Doğal ile yapayı, kırsal ile kentseli, peyzaj ile kenti, 
koruma ile yenilikçiliği, normal ile așırıyı, tarihsel ile günceli hibrid bir 
mekânda bütünleștiren Farklılıklarıyla bir bütün, bütün(lüğ)üyle 
farklı bir Urla-Karaburun-Çeșme Yarımadası yaratmak…
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Geleceği Geçmișten İthal Etmek
20. yüzyıl pratiği tarihsel referanslarından uzaklașan mo-
dernist bakıșın yerleșimlere ağır faturalar getirdiğini ortaya 
koydu. Özellikle 3. Dünya Ülkeleri’nde kentler farklılıklarını ve 
kimliklerini yitiren yerleșimler haline geldiler. Kimliksizlik ya da 
kimlik çatıșması durumunun öne çıkması kentlerin temsilini de 
doğrudan etkileyen bir hal aldı. Artan enformasyon ve medya 
olanaklarına rağmen kimlik izleri net olmayan ve temsil gücü 
yüksek olmayan (ya da olumsuz temsile sahip olan) yerleșimler 
giderek görünmez olmaya bașladılar. Oysa bir önceki kısımda 
tarif ettiğimiz gibi birçok kentin rekabet içinde bulunduğu “dünya 
kenti”nosyonunun en önemli özelliği sadece farklı medya ve 
gündem alanlarında görünür olmaları değil, toplumsal ve kișisel 
belleklerde de olumlu birer temsillerinin bulunmasıdır. Bu kent-
lerin geleneğin üzerine inșaedilen çağdaș uygulamalar aracılı-
ğıyla yarattıkları çok kültürlü, tarihsel ve çok katmanlı yapıları 
toplumsal bellekten küresel medyaya kadar aynı olumlu temsili 
olușturmaya yetebilmektedir.
Tam bu noktada, bugün uluslararası alanda görünür olan farklı 
kademelerdeki dünya kentlerinin hemen hepsinin ortak bir 
özelliğinin bulunduğundan bahsedilebilir. Bu kentlerin tamamı 
zengin tarihsel olarakköklere sahip, farklı zaman kesitlerinde 
öncü/merkez yerleșimler olmayı bașarmıș, kendi geleneğini 
takip ederek çok katmanlı ve çok kültürlü yerleșimler olmayı 
bașarmıș kentler olarak öne çıkmaktadırlar.
Sassen’in (1991) altını çizdiği gibi, bu yerleșimler ‘gelenek ve 
tarihle örülmüș kozmopolit metropoller’ olma özelliklerini her za-
man korumaktalar.Yukarıda anlattığımız pratiğin sadece dünya 
megapolleri için geçerli olmadığının altını çizmek gerekir. Son 
30–40 yılda herhangi bir alanda üstünlük kuran ve öne çıkan 
kentlerin (bazen bir turizm merkezi bazenyenilikçi bir sanayi 
bölgesi vb) birçoğunda aynı geleneksel bağları veya tarihsel 
referansları görmek mümkündür. En kısa haliyle, uluslararası 
alanda görünür olmanın yolu geçmișini reddetmeden değil, 
onuyenilikçi bir vizyonla birleștirip restore etmekten geçmekte-
dir. Dolayısıyla bir kenti planlamanın önemli problemlerinden biri 
gelenekle geleceğin nasıl entegre edileceği üzerine kurulmaya 
bașlanmalıdır. Özelliklestratejik planlamada hangi geleneksel/
tarihsel izleklerin izlenmesi gerektiği, bunların nasıl günümüzün 
farklı dinamikleri ile etkileșime sokulacağı, yenilikçi –ve hatta 
devrimci- bir planlama pratiğinin nasıl șekillendirileceği soruları 
önem kazanmaya bașlamıștır.
Ağ Temalı Amaçlar, Genel Stratejiler ve Mekânsal Strate-
jiler
Vizyon, doğal ve kültürel varlıkları korumada, kente olumlu 
bir temsil edindirmede ve ekonomik büyüme sağlamakta etkili 
olarak kullanılabileceği düșünülmektedir. ‘Gelenekle geleceği 
bulușturma’ iddiasını çağdaș planlama yaklașım ve araçlarıyla 
rasyonelleștirmeye çalıșan proje, vizyon, kohezyon, enteg-
rasyon, sürdürülebilirlik, tarihsellik, çok katmanlılık ve hibrid 
mekan gibi kavramlara vurgu yapmaktadır. Burada çok kısa 
olarak açıkladığımız bu yaklașımın, metodolojik olarak sadece 
fi ziksel mekanı değil, sosyal, kültürel ve ekonomik mekanı da 
planlayan, entegre eden ve birbirini tamamlamasını sağlayan bir 
aracı kullanmayı zorunlu kıldığının altı çizilmelidir. Bu çalıșmada 
bu aracı çok katmanlı ve çok boyutlu olarak her türlü mekanı bir 
entegrasyon/bütünsellik içerisinde tarif eden ağ sistemleri olarak 
görmektedir.
Turizm Temalı Amaçlar, Genel Stratejiler ve Mekânsal 
Stratejiler
Yarımada içerisinde yer alan beș ilçenin birbiriyle rekabet eden 
değil birbirini tamamlayan bir yapıya dâhil olmaları için uğraș ve-
rilmiștir. Ortak etkinlikler ve sektördeki çeșitlilik korunurken, her 
yerleșimin belirli bir turizm fonksiyonunda uzmanlașması, söz 
konusu uzmanlığın o yerleșime dair görünür bir temsil kurması 

ve bu merkezlerin fi ziksel, sosyal ve ekonomik ağlarla kohezyona dayalı çok katmanlı bir 
mekânsal bütün olușturması hedeflenmiștir. Yukarıda tanımlanan hedef doğrultusunda 
üç ayrı ağ sistemi tarif edilmiștir.
1. Urla-Çeșme-Karaburun Yarımadası içerisindeki her ilçenin farklı bir aktivite türünde uz-
manlașmasına ve uzmanlașmıș yerleșimlerin birbirine entegrasyonuna dayanan iç ağ: 
2. İzmir metropolünü Urla-Çeșme-Karaburun Yarımadası üzerinden Ege’ye bağlayan 
dıș ağ: 
3. İç ağa entegre ve dıș ağı güçlendiren koridorlar: 
Tarım-Hayvancılık-Balıkçılık Temalı Amaçlar, Genel Stratejiler ve Mekânsal Stra-
tejiler
Ağlar ve kohezyonlar kurma fi kri üzerine inșa edilmiș olan çalıșma aynı yaklașımı tarım, 
hayvancılık ve balıkçılık sektörlerindeki stratejileri ve ilgili mekânsal stratejileri belirlerken 
de korumuștur. İlçelerin birbirleri ile rekabet etmelerini değil, ortak ağlar içerisinde ve 
kohezyonlar yaratarak üretmelerini, geliștirmelerini ve pazarlamalarını amaçlayan bir 
mekânsal örgü olușturulmaya çalıșılmıștır. Farklılașan tarımsal ürünlerle veya benzer 
ürünlerde farklılașan tekniklerle yapılan üretimlerin bütünleșik olarak yürütülmesi ön-
görülmüștür. Böylelikle üreticilerin birlikte hareket etmesi sağlanmaya çalıșılacaktır. Bu 
durum endemik ya da yerel özellikleriyle öne çıkan ürünlerin markalașmasında önemli 
avantajlar getirebileceği gibi, pazar içerisinde rekabetin yoğun olduğu ürünlerde de mu-
kayeseli üstünlükler sağlayabilecektir.
Ürün dokusu ve yerleșimlerin tekil olarak alacağı rolleri tarif etmeye geçmeden önce yarı-
madanın ilgili sektörlerde dâhil olacağı veya inșa edeceği ağları tanımlamaya çalıșalım: 
1. Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, topraksız tarım, seracılık ve örtü alı üreticiliği gibi 
farklı üretim yöntemlerinin coğrafi  entegrasyonu: 
2. Çalıșma kapsamında önerilen ve Urla-Çeșme-Karaburun Yarımadası ile Yunan adaları 
arasında kurulması desteklenen ağın bir parçası olarak Ege tarımsal üretim ağı: 
3. Kıyı yönetimini, balıkçılık faaliyetlerini ve kıyıları tehdit eden tehlikeleri (kirlenme, usul-
süz avlanma, deniz yașam alanlarının korunması vb) elektronik olarak izleyen ve gerekli 
durumlarda müdahale etmeyi hızlandıran kıyı takip sistemi: 
4. Hayvancılık faaliyetleri merkezi kayıt sistemi: 
Eğitim Temalı Amaçlar, Genel Stratejiler ve Mekânsal Stratejiler
“Farklılıklarıyla bir bütün, bütün(lüğ)üyle farklı bir İzmir” projesinin mimarlık temalı strate-
jileri așağıdaki tabloda yer almaktadır. Çalıșmanın daha önceki kısımlarında olduğu gibi 
bu stratejiler (ve mekansal stratejiler) belirlenirken de ağ sistemleri kurmaya, entegre ko-
hezyonlar yaratmaya ve çok katmanlı fi ziksel, kültürel, sosyal ve ekonomik mekanlar ya-
ratılmaya özen gösterilmiștir.Urla-Çeșme-Karaburun Yarımadası Ege mimarisinin birçok 
özel örneğini bulunduran bir bölgedir. Bu nedenle öncelikle tarihsel miras olarak algılanan 
bu mekanların korunmasına önem verilmiștir. Çalıșma içerisinde sürekli vurguladığımız 
‘yenilikçi koruma’ perspektifi  nedeniyle; bu mekanların tek tek tespit edilip bir envanterinin 
çıkarılması, ulusal ve uluslararası kaynaklarla restorasyon faaliyetlerinin hızlandırılması, 
Söz konusu yerleșimlerin fi ziksel ağlarla birbirine bağlanması ve kültür turizmine açılması 
ve Türk-Yunan ortak projelerine bağlı olarak olușacak olumlu temsilin yarattığı turizm 
avantajlarının, yine tüm Ege’lilerin ișbirliğiyle yürütülmesine; kültür turizminde örnek bir 
bölge olușturulmasına yönelik adımlar atılmasına karar verilmiștir.
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EGEYE ÖZEL BİR MİTOLOJİK YAKLAȘIM
Yarımada‘daki sistem analojisi, M.Ö 6-5. yy.da bölgede yaygın olarak savaș ve yük 
gemisi olarak kullanılmıș, Antik dönemin klasik teknesi (trireme [üç sıra kürekli] mo-
deli) üzerine kurgulanmıștır. Yarımadanın tarihsel zenginliğini ve çok katmanlılığını 
vurgulayan, egeye özgün ve bilinirliği fazla olan trireme modelinin, yașaması, ayakta 
kalması, tehlikelere karșı hazırlıklı olması, batmadan hedefi ne ulașması ve su üze-
rinde kurduğu denge ile risklere, planlara, rotalara ve çevresel koșullara bağlı olan  -
dayanıklılığı önemli özelliklerindendir. Alanın denizle olan göz ardı edilemez tarihsel 
ilișkisi ve bu ilișkinin unutulmakta olması bu benzetmenin temelini olușturmuștur.
Yarımadanın her türlü ekonomik mekansal ve sosyal sorunlarından önce, en az 
bunlar kadar önemli olan pozitif bir ruh’a / itici bir güce / rüzgara ihtiyacı olduğudur. 
Korunması için gerekli olan bu ruh Yarımadanın “Coğrafyasından mı? Tarihinden 
mi? Sosyal yașamından mı? Ekonomik fırsatlarından mı?”  ortaya çıkmalıdır. Bu 
ruh Yarımadayı her ölçekte de eșșiz kılmalı, özgün ekolojik, tarihi,coğrafi k ve sos-
yolojik köklerinden ortaya çıkarak Yarımadanın gelecekte var olmasını sağlamalıdır.  
Bu bağlamda Yarımadanın uluslararası bir vizyonla, belirsizlik yaratan korkularının 
üstesinden gelebilecek bir denge, omurga ve rotaya ihtiyacı vardır.
DENGE

Yarımada da önerilen ve yapılan her türlü iș ve ișlem doğal ve 
kültürel değerlerle uyum içerisinde olmaldır. Dengeyi herhangi 
bir tarafın lehine bozmak sistemin çökmesine sebep olmaktadır. 
Bugün bu durum ciddi olarak dengesizlikler yaratmaktadır. Den-
ge bir durağanlık durumu olarak algılanmamalı, aksine her türlü 
müdahaleyi aksi bir müdahale geliștirebilme ve refleks kültürü 
olușturmayı hedeflemektedir.
OMURGA; (yokluğu ile hissedilir. Sistemin eksenini kontrol eder.  
Fiziksel veya matıksal mutlaka bulunmalıdır.) Alanda iki ana 
omurgadan olușmaktadır. Birincil omurga İzmir - Urla - Çeșme 
hareketli omurgası (aktivite odakları), ikincisi ise birincil omur-
ganın sürekliliği için gerekli olan ekolojik ve kültürel omurgadır. 
Omurga Yarımadaya yaklașımızın temelini olușturmaktadır. 
Birincil omurganın en önemli noktaları Çeșme (liman, marinası, 
turizm bölgesi, Hizmet odağı ....), Urla (ticaret odağı tampon kal-
kan İzmirin baskısını azaltacak bir yer, Üniversite, Klazomenai 
Kenti, Zeytinyağı İșliği) ve yönlendirici olan izmirdir. (Karaburun 
– Seferihisar omurgası) ikincil omurganın önemli noktaları ise 

Ekip Temsilcisi Mehmet Nazım ÖZER (Șehir Plancısı)
Emrah SÖYLEMEZ (Șehir Plancısı), Gökhan YUSUFBEYOĞLU (Ziraat 
Mühendisi), Nihat EYCE (Mimar), M. Can SAYAN (Peyzaj Mimarı)

Danıșmanlar Gamze ÖZER (Șehir ve Bölge Plancısı), Özen ABANOZ 
(Mimar) Șenol ALPASLAN (Șehir Plancısı-Ulașım Plancısı)
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ROTA, (görüș veya tutuma göre gidilen, izlenen yol.amacı ve 
hedefi  olan bir seyahattır. Amaca giden güzergah sorunudur.) 
Yarımadanın rotası kendine özgü nitelikler ile birlikte İzmir 
metropolitan alanına göre șekilllenen, planlanması gereken 
önemli bir araçtır. 
Yarımada uluslararası, ulusal ve bölgesel ölçeklerde ayrı ayrı 
önem ve değerlere sahiptir. 
KIRILMA NOKTASI
Alanın belirtilen denge, omurga ve rotada ilerlemesi șu andaki 
mevcut durumda bir kırılma gerçekleșmesi gerekliliğini ortaya çı-
karmaktadır. Mevcut durum parçacıl kararlarla ve planlamayı bir 
savunma kalkanı kullanma çabasından ileri gidememektedir. Bu 
belirsizlik alanın (ekonomik,sosyal ve ekolojik) geleceğini tehdit 
etmektedir. Yarıșma alanı için temel öneri alandaki belirsizlik 
korkusunu yenmeyi hedeflemiștir. Bu korkuya yol açan mevcut 
durum ve nedenler sistemi  alanın bütüncül olarak gelișmesi 
için bir fırsata dönüștürmek için kullanılmalıdır. Bu bağlamda, 
Yarımadanın geleceği ile ilgili 3 temel endișe ortaya çıkmak-
tadır. Bunlardan; birincisi İzmir metropolitan alanın baskısı ve 

planlama ile kontrol edilemeyen kentsel yayılma tehlikesi İkincisi Bölgenin ekonomik 
alanda bel kemiği olan Turizm gelirlerinin sınırlı bir zaman dilimine yayılmıș olması, 
belirsizlikler.  Üçüncüsü ise bölgenin korunması gereken ekosisteminin rant baskısı 
altında kalmıș olması ve elimizdeki 1+2+3=0. derece sit alanı kozunun etkisini 
kaybetmiș olmasıdır.

ÇEȘME – KARANBURUN YARIMADASI BÜTÜNLEȘİK KORUMA ALANI
Yarımadanın doğal değerleri ve biyolojik zenginliğini korumak.
Yarımadada kentsel gelișmeleri ikinci konut alanlarını dönüștürürerek sağlamak.
Yarımadaya özgü kültürel canlılık ve kentsel çevre unsurları ile bütünleșecek görsel 
kalitenin artırılarak kentsel ve kırsal kimliliği geliștirmek.
Yarımadada, mitolojik yașamın canlı ve dinamik bir sahnesini olușturmak.
Yarımada da rekreasyon olanaklarını ve alternatif enerjileri yaratmak.
Bütüncül Yarımada Yönetimi’ne (BüYaY) ihtiyaç duyulmaktadır.
Bütüncül Yarımada Yönetimini destekleyici ilkeleri șöyle sıralayabiliriz.

İlke I: Coğrafi  bir sınır alanının tanımlanması

İlke II: Potansiyelleri ve kapasiteleri ortaya konulmalı

İlke III: Özgün bir örgütlenme olușturulması

İlke IV: Mekansal düzenleme stratejilerinin üretilmesi
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Ekip Temsilcisi Ömer GÜLKAL (Peyzaj Mimarı) Ergin BOZKURT (Șehir Plancısı), Ümit Gökhan ÇİÇEK (Mimar), Mehmet 
TÜREMEN (Ziraat Mühendisi)

Proje Vizyonu

Urla-Çeșme-Karaburun Yarımadası’nın Vizyonu;

“Yarıșma Bölgesini, Korumaya ve Geliștirmeye Yönelik 
Olarak İnsan Faaliyetlerinin Yönlendirilmesi, Koruma 
Kullanma Dengesinin Gözetilmesi Suretiyle Doğal, 
Kültürel ve Ekonomik Kaynakların Sürdürülebilirliğinin 
Sağlandığı Bir Yarımada.” olarak ifade edilmektedir.

Bu çalıșma; benimsediği amaç ve hedeflerin gerçek-
leștirilebilmesi yönünde bir takım fi kir, plan ve projeler 
önermektedir. Ayrıca; merkezi otorite, yerel yönetimler, 
ziyaretçiler ve yerel halka yönelik bazı yönlendirmeler 
birlikte duyduğu kaygıları da belirtmekte, yol gösterici 
bir çaba, duyarlılık ve ortak bilinç doğrultusunda da bir 
vizyon olușturmayı hedeflemektedir.

Bu vizyonun en temel yaklașımını olușturan akıl; “Sür-
dürülebilir Yașam” felsefesidir. Gelecekte nasıl bir 
yarımadayı hayal ettiğimizi ve planladığımızı șimdiden 
görebilmemiz, șüphesiz ki ortak akıl, ortak bilinç ve 
bilimsel çalıșma yöntemleriyle gerçekleșecektir. Bu 
tanımlama, aynı zamanda Yarıșma Bölgesinin genel 
politikası olarak kabul edilmelidir.

Hedef: Çeșme-Urla-Karaburun Yarımadası’nın, sürdü-
rülebilir yașam felsefesi anlayıșıyla; doğal ve kültürel 
değerlerinin korunarak, gelecek nesillere aktarılması, 
bölgedeki kırsal kalkınmanın gerçekleștirilmesi, bu 
yarıșmada temel hedefi mizdir.

Araçlar: Çevrenin teknolojik, hijyenik yönü ve ekolojik-
biyolojik boyutuyla birlikte ele alınarak bölgenin yeniden 
planlanması, yönetim Planlarının olușturulması ve 
izlemesi; hedeflerin gerçekleștirilmesinde önemli olan 
araçlardır.

Bölgenin sahip olduğu doğal, kültürel değerlerin önemi, 
ideal hedef ve faaliyetlerin hazırlanmasında belirleyici 
olmuștur.

Belirlenen ideal hedefler Yarıșma Bölgesine yönelik ilke 
ve politikaları ortaya koymaktadır. İdeal hedefler tespit 
edilirken bölgedeki önemine göre sıralanmıșlardır.

1. Biyolojik Çeșitliliğin ve Ekosistemin Korunması, 
Geliștirilmesi,

2. Su Bütçesinin Kontrol Altında Tutulması ve Su-
yun Optimum Kullanım Dengesinin Olușturulması

3. Tarım, Turizm ve Yerleșim Alanlarındaki Faali-
yetlerin Çevreye Duyarlı Olarak Düzenlenmesinin 
Sağlanması

4. Mevcut Gelir Kaynaklarının Veriminin Arttırılması 
ve Alternatif Gelir Kaynaklarının Olușturulması

5. Bölgede Bilincin Artırılması ve Halkın Çevre 
Bilincini Yașam Tarzı Olarak Benimsemesinin 
Sağlanması

İdeal hedeflerin gerçekleștirilmesi için ulașılacak ara 
hedefler olan uygulama hedefleri, bu hedeflere ulaș-
mayı engelleyen kısıtlayıcılar ve bu hedeflere ulașmada 
bir imkân olarak nitelendirilen destekleyiciler ile birlikte 
listelenmiștir. Alan içi ve alan dıșı faktörler ayrı ayrı 
verilmiștir.
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Ekip Temsilcisi Rivka Geron SCHILD (Mimar)
Mustafa Batu KEPEKÇİOĞLU (Mimar), Azime TEZER (Șehir Plancısı), 

İlke AKȘEHİRLİ (Peyzaj Mimarı), Hakan Ozan ERZİNCANLI (Ziraat Mühen-
disi), Emre TEPE (Șehir Plancısı), Mete Bașar BAYPINAR (Șehir Plancısı)

EKOLOJİK BİLGİ TOPLUMUNUN DOĞDUĞU YARIMADA
Türkiye’yi Dünyaya Bağlayan Kültürel Köprülerden Biri Olmak
Diğer Canlılara da Kaliteli Yașam Hakkı Sunan Yer Olmak
Ege’nin Kendini Bulduğu, İzmirli’nin Buluștuğu Yer Olmak
Bölge’nin Doğal Jeneratörü Olmak
Yarımada ve İzmir halkının refahı için en önemli fırsatlar, içinde 
bulunduğumuz yüzyılda ekolojik ürünlere ve hizmetlere olan ta-
lebin artması ve bilgi bileșeninin gerek ekonomik refah gerekse 
yașam kalitesi açısından en önemli girdi halini almıș olmasından 
kaynaklanmaktadır. Yarımada hem doğal kaynaklarının bir kıs-
mını halen koruyabilmiș hem de İYTE’nin kurulmasıyla beraber 
bilgi ve teknoloji eksikliklerini giderme șansına kavușmuștur. Do-
layısıyla yarımadanın bir yanı ekolojik sektörlere ve yașam tar-
zına, bir yanı ise bilgi ve teknolojiye dayalı bir sosyo-ekonomik 
sistemin hakim olduğu bir “Ekolojik Bilgi Toplumu”na dönüșmesi 
en önemli amaç olmalıdır. “Ekolojik Bilgi Toplumu”, aynı zaman-
da ekolojik ayak izini küçültebilmiș ve sağlıklı ișleyen ekosistem 
servislerine dayalı, ekonomisi çeșitlenmiș, kentsel ve kırsal yer-
leșmelerinin dayanıklılığı yüksek bir toplum olarak sürdürülebilir 
yüksek bir refah düzeyine sahip olacaktır. Yarımada, “Ekolojik 
Bilgi Toplumunun Doğduğu Yer Olma” șansına sahiptir. 

Yarımada, sanayi toplumundan beri süregelen, insanın yönlen-
dirdiği külltürün, doğayı ele alma șeklinin değișmesine tanıklık 
edildiği bir yer olarak karșımıza çıkacaktır. Bu kültürün doğayı 
ele alıș șekli ile sonuçlanan deneyimler ve bu deneyimlerin bizi 
götürdüğü bilgi toplumu, kültürün doğayı “yeniden” ele alıșı ile 
bizi ekolojik bilgi toplumuna dönüștürecektir. Böylece yarımada, 
“Ekolojik Bilgi Toplumu’nun Doğduğu” yer olacaktır.
Çalıșmada esas olan “Ekolojik Bilgi Toplumunun Doğduğu 
Yarımada” özgörüsü, Insan merkezli kültürün ekolojik kültüre 
dönüșümü ile ekolojik bilgi toplumunun olușumu temasına 
dayanmaktadır. 
Bu çalıșma kapsamında öncelikle çalıșmanın yöntemi ve kul-
lanılan teorik yaklașım, mevcut yasal düzenlemelerle beraber 
yorumlanmıștır. Yarımada’nın bugünkü duruma nasıl geldiği ve 
mevcut durumu, yarınlarını hangi gelișmelerin etkileyebileceği 
tartıșılmıștır. 
Yarımadanın, dıș gelișmeler ve elinde tuttuğu değerler açısın-
dan ne gibi fırsatlar ve tehditlerle karșı karșıya olduğu küresel, 
kıtasal, ulusal ve yerel gelișmeler ıșığında değerlendirilmiștir. 
Yarımadanın elindeki değerler ve karșı karșıya olduğu fırsatlar 
özgörüyü olușturan bașlıca unsurlardır. Ancak Yarımada’nın 
zengin varlıkları ve özgün konumu nedeniyle yardımcı özgörüler 
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bu bilginin cömertçe kullanıldığı bir yer olacaktır. Çünkü, Yarıma-
da Ekolojik Bilgi Toplumu’nun doğduğu yerdir.
Yarımada için çizilen yol haritası, halkın bilgi toplumuna dönü-
șümünü, ekolojik ayak izini sınırlarken gelișmeyi sürdürmeyi, 
ekosistemlerin sağlıklı ișleyișini ve yerleșimlerin güvenilir olma-
sını bașarmak için tutarlı ve bütüncül yaklașımları içermektedir. 
Bu dönüșüm neticesinde, nüfusu fazla artmamakla beraber 
üretkenliği ve dolayısıyla gelir düzeyi ciddi bir biçimde artmıș 
bir yer halini alan Yarımada’da, yeni teknolojiler geliștiren, ar-ge 
çalıșmaları yapanların toplam istihdamdaki payı %10’a çıkmıș 
olacak, İzmir’de 10.000 kiși bașına düșen TZE araștırmacı sa-
yısını artırmıș olacaktır. İstihdamın %50’si ekolojik sektörlerden 
geldiği için ekolojik ayak izi küçülmüș ve ekosistemlerin ișlerliği 
güvence altına alınmıș olacaktır.
Yarımada’da ekolojik bilgi toplumuna ulașmak için önerilen 6 
ana strateji, aynı zamanda kentsel dayanıklılık ve esnekliği de 
artırmayı bașarmıș olacaktır. Bu stratejilerin uygulanmasıyla ar-
tık Yarımada, ekolojik bilgi toplumunun yașadığı, yerleșmelerin 
dıșsal belirsizlikler ve doğal ya da yapay afetlere karșı dayanıklı 
ve güvenilir olduğu, sürdürülebilir kalkınmanın refah getirdiği bir 
yer halini almıștır. Yarımada’da temel stratejileri desteklemek 
üzere geliștirilen projelerin kentsel dayanıklılık ve esneklik 
üzerindeki dağılımı değerlendirildiğinde, ekolojik yapıya dair 
bilginin Yarımada’da üretilmesi, paylașılması ve içselleștirilmesi 
konularında yoğunlașma olduğu görülebilmektedir.
Yapılașmıș çevre ve sosyal dinamikler kesitindeki projelerle eko-
lojik ayak izi küçültülmüș olacak, yönetișim ağları – yapılașmıș 
çevre – metabolik akıșlar kesitlerinde gerçekleșen projelerle 
bütünleșik, ekolojik bir yerel toplumsal yașam tarzı ve ekonomik 
yapı ile bunlara yönelik geliștirilmiș kentsel-kırsal hizmetlerin 
egemen olduğu bir sistem ortaya çıkacaktır. Bilginin üretilmesi 
ve kurumsal kapasite gelișimi ile desteklenmesi, yapılașmıș çev-
rede ekolojik çözümlerin yaygınlașmasını ve güven altına alın-
masını sağlarken, üretime ve sosyal yapıya dair dinamiklerde 
de yönlendirici olacaktır. Ekolojik bilgiye dayalı üretim ve yașam 
dinamiklerini içselleștirmiș ve bilgiyi ürüne dönüștürebilmiș olan 
Yarımada Halkı, ekosistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamıș, 
çevre üzerindeki ekolojik etki izini daraltarak hem kendisi hem 
diğer halkları rahatlatmıș, ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel 
belirsizliklere karșı daha esnek ve dayanıklı hale gelmiștir.
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Ekip Temsilcisi Murat Z. MEMLÜK (Peyzaj Mimarı)
Murat BEKTAȘ (Peyzaj Mimarı), N. Günizi MEMLÜK (Mimar), Özge 
ÖZDEMİR (Peyzaj Mimarı), Burçak ÜZEL (Șehir plancısı), Yener ATAS-
EVEN (Ziraat Mühendisi)

Danıșmanlar Yalçın Demir MEMLÜK (Peyzaj Mimarı), Özlem BEKTAȘ (Biyolog)
Yardımcılar Dudu Dișle MEMLÜK (Peyzaj Mimarı), Nihan YEĞİN (Peyzaj 
Mimarlığı öğrencisi), Dila TABAN(Peyzaj Mimarlığı öğrencisi), Oya MEMLÜK  
(Șehir Planlama öğrencisi)

2050 Vizyonu
Urla-Çeșme-Karaburun yarımadası İzmir’in batıya açılan 
kapısı konumundayken aynı zamanda ege sahilleri içerisin-
de batıdan doğuya bakabildiğiniz tek coğrafi noktadır. 2050 
Urla-Çeșme-Karaburun yarımadasında altı bașlık önplana 
çıkmaktadır. Bunlar; tarihi miras ve kültürel değerleri ko-
ruyarak dünyaya sunma, doğaya saygılı ulașım çözümleri,  
yenilenebilir enerji kullanımı, doğa sporları, organik tarım 

ve doğa merkezli turizm’dir. Bu öne çıkan konular organik 
biçimde birbirlerini etkileyen birimler olarak planlanmıș ve 
tasarlanmıșlardır. Yarımada bașta Ege bölgesi olmak üzere 
Türkiye’de ve Avrupa’da öne çıkan marka haline getirilmiș-
tir.Yarımada da yoğun koruma sağlanmıș ve ekolojik birim-
ler arasındaki bağlantılar yeșil ağlarla sağlanmıștır. Yerle-
șim merkezleri çevresinde olușturulan tampon bölgeler ile 
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kentsel dokunun doğayı tahrip edebilecek gelișimi sınırlan-
dırılmıș ve geçiș yumușatılmıștır.Ulașım sistemi de doğaya 
saygılı ve kaliteli çözüm olan toplu tașıma sistemi tercih 
edilmiș, bunların sonucunda deniz ulașımı ve demiryolu 
öne çıkartılmıștır.Tarihi ve doğal değerleri açısından önemli 
bir hazine sayılan bölgede yeraltında saklı kentlerinin yanı 
sıra, yüzyıllardır yerüstündeki doğal zenginliklerinin de 

desteklenmesi bölgeye ayrı bir kimlik kazandırmıștır. Zeytin 
bahçelerinin ve üzüm bağlarının geçmiși antik çağlara da-
yanmaktadır. Yarımadada organik tarımın tercih edilmesi ile 
bu coğrafyada yetișen diğer ürünlerin değerleri de bir kat 
daha artmıștır.  Yarımada planlama öncesinde İzmir’in hızlı 
gelișiminden olumsuz olarak etkilenirken günümüzde İzmir’i 
doğal özelliklerini geri kazanma konusunda zorlamaktadır.
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Ekip Temsilcisi Veli Eğri (Șehir Plancısı)
Ahmet BENLİAY (Peyzaj Mimarı), Metin BAȘAL (Ziraat Mühendisi), 
Sezin ARKIN (Mimar)

Danıșmanlar Șükran ȘAHİN (Peyzaj Mimarı), Latif KURT (Biyolog), 
Ahmet Serkan GÜNER (Hidrojeolog)
Yardımcı Faruk SARIHAN (Peyzaj Mimarlığı öğrencisi)

Amaç; Ekosistemle bütünleșerek kendi kendini var eden üretim 
ve tüketim desenleri ile yarımadadaki koruma ve yerel kalkınma 
faaliyetlerini yönlendiren “ekolojik biliș” doğrultusunda yasam 
örgüsüne yolculuğun bașlatılmasıdır.
İdeal Hedefler (20 yıl)
• Ekolojik Bilis Merkezi olarak yarımadaya ulusal ve uluslararası 
düzeyde kimlik kazandırılması
• Dogal, tarihi ve kültürel çevreyi korumanın uygulama dinamiği-
nin hayata geçirilmesi
• Kıyıların ve su kaynaklarının bütüncül yönetiminin sağlanması
• Ekolojik ve teknolojik yașanabilir kentsel alanların olușturulması
• Kırsal ve kentsel çevrenin karșılıklı etkileșimiyle olușan dengeli 
ekonomik gelișmenin sağlanması
• Yöre sakinleri ve ziyaretçilere ekolojik bilicin kazandırılması
Yöntem; Öncelikle, yasam örgüsüne yolculuk temasıyla kav-
ramsallaștırılan projenin ana fi krini yansıtan vizyon ve ilkeler 
belirlenmiștir. Organizasyon deseni, yapı ve süreçten olușan 
ekosistemlerin üç önemli ölçütüne ve ekolojik biliș sürecine 

yönelik tanımlamalar getirilmiștir. Yarımadanın organizasyon 
deseni ve yapısal bileșenleri tespit edilip değerlendirmeler yapıl-
mıștır. Böylece yarımadanın yasam örgüsüne yolculuk sürecine 
yönelik öneriler getirilmiș, özel proje alanları ve yerel kalkınma-
nın organizasyonu ile vizyon güvenceye alınmıștır.
Kavramsal Yaklașım; Yerküremiz, var olduğundan bu yana 
çeșitli küresel krizler geçirmiștir. Ancak, ekosistemler ayakta ka-
labilmelerini olası en yükseğe çıkarmak üzere organize olmayı 
bașarmıșlardır. Sürdürülebilirlik krizi, yasam sistemlerinin isleyi-
șini (yasam örgüsünü) görmezden gelen planlama ve yönetim 
anlayıșının ürünüdür. Ekosistemden öğreneceğimiz, ayakta 
kalarak yașamımızı nasıl devam ettireceğimizdir (Capra, 1996).
Dolayısıyla, süregelen koruma ve planlama yaklașımlarının 
tersine; parçadan bütüne, nesnelerden ilișkilere, içerikten 
desenlere yönelecek algısal dönüșümlere ihtiyaç vardır. Ekosis-
temlerin organizasyon ilkelerini anlamalı ve varlığını koruyabilen 
insan toplulukları yaratmak için bu ilkeleri kullanmalıyız (Capra, 
1996). Bizler, ekosistemleri yapısal biçimleriyle algılıyoruz. 
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Ekosistemlerin diğer bileșenleri desen ve süreçten kaynaklanan 
biliș olgusunu göz ardı ediyoruz. Oysa yüksek derecede ișbir-
liğine dayalı bu sistemler, bileșenler arası yoğun etkileșimleri 
ile organizasyon olarak kapalı, enerji ve madde akısına açık 
sistemlerdir. Çevre yalnızca yapısal değișimleri tetikler, onları 
belirleyip yönetmez (Capra, 1996).
İnsan yasam örgüsüne dahil olarak, yapısal değișiklikleri tetikle-
mekle kalmayıp onları belirleme ve yönetme ayrıcalığına da sa-
hip olmalıdır. Yani ekosistemin bir parçası olarak biliș süreci ile 
bütünleșmelidir. Projede, “Yasam örgüsüne yolculuk” temasıyla 
kavramsallaștırılan biliș süreci, insanın bilime, edebiyata ve 
felsefeye olan yolculuğunun bașladığı bu topraklardan doğacak 
yeni bir uygarlık projesi olarak değerlendirilmelidir. Yarımada 
kıyı özellikleri, arazi yapısı ve ekosistemin organizasyon deseni 
ile böylesi bir deney süreci için uygun șartlar tașımaktadır.
Ekolojik biliș sürecinin denenmesi ve uygulanması için bașlatıla-
cak deney, bilim adamlarını ve insanlığı peșinden sürükleyecek 
keyifli bir yolculuğa çıkarmaya adaydır.

Vizyon; Uygarlığın bilimle olan yeni yolculuğunda “Ekolojik Biliș 
Merkezi” Urla – Çeșme – Karaburun Yarımadası.
• Böylece, yarımadaya ve İzmir’e evrensel bir kimlik kazandırılır-
ken, ona özgü koruma ve yerel kalkınma fırsatları da yaratılır.
• Aynı düșünce macerası içinde, değișik deneyler içinde yer 
almıș değișik ülkelerin akademisyenlerinin karșılıklı etkileșimi ile 
yeni bir kavramlar dünyası olușturmaya yönelik süreç bașlatılır 
(Tekeli, 2004).
• Üniversite ve Teknoloji Geliștirme Bölgesi ulusal ve uluslarara-
sı alanda ön plana çıkacaktır.
• Bu süreç bilim adamlarının yanı sıra uluslar arası Kuruluslar, 
devletler ve sivil toplum örgütleri tarafından da takip edilir.
• Yarımada, bilimsel araștırmalar, toplantılar ve izleme faaliyet-
leri yanında ekolojik okur-yazarlık eğitimi ile de önemli bir bilim 
– kongre ve doğa turizmi odağı haline gelir. 
• Yarımadanın organizasyon desenine kazandırılan yasam 
düğümleri ile olușturulan yeni ilișkiler ağı yerel kalkınmanın 
anahtarını olușturur.


