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1. ÖdülBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

1. Hakan DALOKAY Ekip Bașı/Y. Mimar
2. Sedvan TEBER Șehir Plancısı
3. Belemir GUZER Peyzaj Mimarı
4. Celal Abdi GUZER Y. Mimar

Yardımcılar
Aydın IȘIK, Mert VELlPAȘAOĞLU, Metin ERÇEL,
Simtaç YÜCEL, Ümit Tarık YAȘAR, Onur KÖPRÜLÜ,

Maket
Eșref MARANLI

Öneri Projenin temel yaklașımı alanın ișlevsel olarak zen-
ginleștirilmesi ile doğal niteliklerinin korunarak sürdürü-
lebilirliği arasındaki denge arayıșına dayanmakta, ișlevsel 
önerilerin alanın doğal kimliğini güçlendirecek biçimde 
düzenlenmesi çıkıș noktası olarak kabul edilmektedir. 
Alanda baskın kimlik olușturacak büyük yapı adalarından 
kaçılmıș, program parçalarının doğal çevre ile bütünleșe-
cek alt ölçekler içinde ele alınmasına özen gösterilmiștir. 
Bu çabanın bir sonucu olarak akvaryum yapısı alanın su-
lak kimliğini de güçlendiren küçük göletler içinde farklı 
yapılar olarak ele alınmıștır.

Projenin temel yapısal öğesi vadiyi boydan boya geçerek 
kırla kenti birleștiren yaya köprüsüdür. Bu köprü doğayı 
dokunmadan altında bırakan, alan için temel bir kimlik 
unsuru olușturan ana yapılașmadır. Program beklentileri-
nin çoğu doğayı sakınan bu yapılașma üzerinde ve içinde 
yer almaktadır. Köprünün yaya bağlantı aksı doğal bir 
Pazar yeri olarak ele alınmakta, alıșverișe yönelik prog-
ram beklentisi bu alanda çözülmektedir. Benzer biçimde 
Lokanta ișlevi köprünün diğer ayağında önerilmiștir. Öte 
yandan köprü, bu topografya için açık bir temsili kimlik 
unsurudur ve mimari dil kır ve kent ölçeklerinin süreklili-
ğini gözetecek biçimde ele alınmıștır.

Yeni önerilen köprü vadi alanını iki ayrı kullanıma bir 
bașka deyișle iki ayrı dünyaya ayırmaktadır. Kuzey-
deki kesimde insan müdahaleleri ile olușan akvaryum 
göletleri, amfi  ve diğer rekreasyon yapı ve birimleri, 
güney’de ise doğa’nın hükmünün geçerli olduğu, insan 
müdahalesinin, seyir terası, piknik mahalli, arberetum vb. 
kullanımlarla kısıtlı kaldığı bir dünya yer almaktadır. Bir 
anlamda köprü üzerinden güneye / Dağ’a doğru geçildi-
ğinde yeni ve el değmemiș bir dünya içine girilmektedir. 
Bu “iz” Uludağ’ın zirvesine kadar ulașmaktadır. Köprü 
Alis’in aynası gibidir. Öncesinde ve sonrasında iki harika 
dünya uzanmaktadır Güneydeki yeșil, kuzeydeki mavi/su 
ağırlıklıdır.

Özetle yapılmaya çalıșılan doğal bitki örtüsünün güçlen-
dirilerek ve zenginleștirilerek korunmasıdır.Rapordan





1. ÖdülBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

Jüri değerlendirme kriterlerinde önemle yer alan “ișlevlerin mekansal dağılımı ve 
ilișkileri” konusunda (ulașım-dolașım sistemi, araç ve yaya kurgusu, vadinin makro 
mekanına sağlanan coğrafi  uyum) ve yakın çevre ilișkilerinde ulaștığı bașarı ve beceri 
düzeyi takdir edilmiștir.

ișlevlerin yer seçimi, dağılımı ve ilișkilerindeki bu bașarının yanıșına, düzenlemede 
ulașılan kimlik ve özgünlük tasarımın en ayrıcalıklı yönlerinden biridir. Bu bağlam-
da yapılan açık alan ve yapı düzenlemelerinde birbirleri ile çelișkili gibi gözüken 
farklı iki yaklașım tasarımda ustalıkla bütünleșebilmișlerdir. (Vadi içindeki yumușak 
açık alan düzenlemeleri ve kentsel köprü strüktürü) Topografyaya sakin ve sınırlı 
müdahalelerle yapılan arazi șekillendirilmesi vadinin doğal mekanına olabildiğince 
saygılı bir yaklașım sergilerken, öte yandan radikal bir mimari tavır ile önerilen köp-
rü strüktürü; gerek içerdiği otel ve çarșı ile yoğun kullanıma neden olan bu ișlevleri 
doğal mekanı zedelemeden çözmeyi kolaylaștırmakta, gerekse projelendirdiği șeffaf 
mimari yapısıyla doğaya olan uyum sorununu olabildiğince azaltmaktadır.

Ayrıca, arazi kullanıșdaki doluluk / boșluk oranı (dengesi), yakın çevre ile kurguladı-
ğı ilișkiler ile sunduğu analitik yaklașım, Bursa’ nm kimlik öğelerinden yararlanma 
ve bu doğrutudaki mimari çözümlerin ulaștığı düzey ile rapor içeriğinin konsept ile 
örtüșmesi tasarımın diğer önemli özellikleri durumundadır.

Böylesi olumluluklara karșın, alana girișin yeterince vurgulanmadığı, otoparkların 
mevcut yol boyunca düzenlendiği ve pazar yerinin gösteri izleme ile birlikte düșünül-
düğünde küçük olduğu konuları eleștirilmiștir.Gerek bu konular, gerekse köprünün 
kitlesel ifadesinin daha da hafi fletilebileceği jüri çalıșmalarında tartıșılmıștır.

Bu değerlendirmeler sonucunda “7” numaralı proje oy birliği ile “1. ödül” e değer 
bulunmuș ve uygulanabileceğine karar verilmiștir.Jüri Değerlendirmesi





2. ÖdülBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

1. Kemal ÖZGÜR  Ekip Bașı / Peyzaj Mimarı
2. Mustafa ȘAHİN Mimar
3. Bayazıt O. AYOĞLU  Peyzaj Mimarı
4. Tuğba AKYOL Peyzaj Mimarı

Yardımcılar
Fuat Özgen ERGÜN, Mustafa TERZlOĞLU, Keykubat ARAȘ, 
Meltem ȘENTÜRK, Hande ULUĞ, Figen DİLEK, Alper ÖZGÜR, 
Özhan ÖZTÜRK, Irmak AYOĞLU

Alana getirilen öneri, kente kimlik kazandırmanın yanı 
sıra, yakın çevre için de ekonomik ve soysal bir yenilen-
menin bașlangıcı olacaktır. Bu durum özgün tasarımla 
birlikte, alanı kentin cazibe merkezlerinden birisi haline 
getirecek, yeni istihdam alanları sağlamanın yanı sıra, sa-
nat-kültür-eğitim çerçevesinde de kente katkı sunacaktır.

Alana yaklașımda temel konsept SU ve ZAMAN olarak 
belirlenmiștir. Su ve Zamanın, akıșkanlığı ve hayati öne-
mi genel çizgiye yön vermiștir.

Alanın kentsel ve doğal doku ile olan ilișkisi, arazi plas-
tiğinin kullanımlara ve konumlandırmaya dair sunduğu 
olanaklar, alan içi mikro ekosistemin, doğal peyzajın ve 
koruma bölgelerinin durum ve konumu, beklenen hakim 
erișim yönü, alan içinde bölgelemeye kriter olușturmuș-
tur. Bu analiz ve incelemeler sonucunda alan; Kullanım 
Bölgesi, Tampon Bölge ve Koruma Bölgesi olmak üzere 
üçe ayrılarak değerlendirilmiștir. Kullanım yoğunluğu 
heterojen tutulmuș, bununla birlikte tasarımda alana bir 
bütün olarak yaklașılmıș, ziyaretçiyi keyifli, sürprizler 
sunan bir süreklilikle alan içine çeken bir tasarım çizgisi 
ile alana en az müdahale benimsenmiștir.

Görsel sürekliliği engelleyici unsurlardan kaçınılmıștır. 
Arazinin eğimli yapısının sunduğu olanaklar kullanılarak, 
bakı alanları olușturulmuș, yapısal ve bitkisel düzenleme 
insan ölçeğinde görüșü engellemeyecek șekilde konum-
landırılmıștır.

Alan içi yoğun kullanımlar, arazinin kentsel doku ile 
temas halinde bulunan cephesinde konumlandırılarak 
kentlinin erișimi kolaylaștırılmıș, bu durum yeterli sayıda 
otopark çözümü ile desteklenmiștir.

Alan içi sirkülasyon yaya merkezli olarak tasarlanmıș, 
arazinin imkan sunduğu her bölgeye engelliler için erișim 
imkanı sunacak çözümler getirilmiștir. Akvaryum çevresi 
geniș su yüzeyleriyle geçilerek bina ișlevine uygun bir 
peyzaj tasarımına gidilmiștir. İç mekan ve dıș mekan 
bütünlüğü sağlanarak alanın kendi kimliğiyle kullanıcıyı 
sarması hedeflenmiștir.

Mimaride çağdaș çözümler hedeflenmiș, Bursa gelenek-
sel mimari formlarından etkilenilmiș, modem malzemeler 
önerilmiștir.

Mimari tasarımda etkili olan anahtar kavramlar ise; basit-
lik, sadelik, modern çizgiler, kontrast, vurgu, dil birliği, 
çevreyle entegrasyon, fonksiyonların uyumu, kolay kulla-
nılabilirlik, kesintisiz görsellik, kolay erișim olmuștur.Rapordan





2. ÖdülBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

İșlevlerin mekansal dağılımı ve ilișkileri olumlu bulun-
muștur. Bu ilișkilerin bir omurga strüktür (yaya) kullanı-
larak “disipline edilmesi tavrı” projenin en güçlü kararı-
dır. Bunun yanısıra yaptığı analiz çalıșmaları ile çevresel 
ele alıșı bu yaklașımı destekleyip , oldukça olumlu bir 
düzeyi ifade etmektedir. Öte yandan mimari unsurlardaki 
düzenlemelerde önemli ölçüde düzeyli çalıșmalarla kar-
șılașılmıștır.

Ancak, tasarımın en güçlü yönü ve kimliğini olușturan 
temel tavrına karșı bu yaya omurgasının ağırlığını zayıf-
latan diğer dolașım ve mekan düzenlemelerinin olması bir 
yandan çelișki, bir yandan proje bütününe ilișkin olumsuz 
kararlar olarak kabul edilmiștir. Aynı çelișkiler yer yer 
mimarı çözümlerde de izlenmektedir.

Bu değerlendirmeler ıșığında oy çokluğu ile “10” numara-
lı proje, oy birliği ile “2. ödül” e değer bulunmuștur.Jüri Değerlendirmesi





3. ÖdülBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

1. Devrim ÇİMEN Ekip Bașı/Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı
2. Sertaç EREN Șehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı

Danıșmanlar
Tansu DİNÇER, Sinan BURAT

Rapordan

ANA AÇIK ALAN KULLANIMLARI KENTSEL TASARIM KRİTERLERİ
Yarıșma alanının zayıf ve güçlü yönleri ve potansiyelleri değerlendirildikten ve de 
kapalı alan kullanımları yer seçim kriterleri belirlendikten sonra, alanın tümünü 
tutacak olan bir ANA PRÖMENAD ve bir YAYA OMURGASI tasarlanmıștır. Ana 
prömenad, bu sistemin kalbi olarak belirlenen Cazibe Merkezi ve onun en önemli 
elemanı Akvaryum kompleksini park dıșındaki hayata bağlayan, ayrıca en önemli 
çekim merkezini tutan bir yaya koridoru olarak kurgulanmıștır. Yaya omurgası 
da, bu koridoru destekler niteliktedir ve yarıșma alanının diğer bölgelerine erișim 
sağlar. Ayrıca, alandaki odak noktalarını birbirine bağlar. Yaya omurgası ve prö-
menadın yanısıra, farklı zamansal-mekansal deneyimlere olanak sağlayan alternatif 
gezinti rotaları önerilmiștir. Bunlardan bir tanesi, yakın çevre sakinlerinin gündelik 
ihtiyaçlarına cevap verecek yürüyüș-koșu rotasıdır. Diğer bir parkur da, daha ziya-
de Uludağ yamaçlarında düșünülen trekking-doğa yürüyüșü rotasıdır. Bu rotada, 
minimum müdahale ile yürüyüșe-tırmanmaya imkan veren bir patika sistemi öne-
rilmiștir. Ayrıca, ana prömenad köprüleșerek Uludağ yamaçlarına saplanmaktadır 
ve buradan da bu rotaya eklemlenmek mümkündür.
Projede, varolan bitki dokusu korunmuș, prömenad, piknik alanı, gölet çevresi yü-
rüme yolları gibi özellikli alanlar için yeni bitkiler önerilmiștir. Mutlak korunacak 
çınar çevresinde de, hem balık lokantasından hem de alt kotlardaki yapay göletten 
erișimi olan özel bir düzenleme önerilmiștir. 
Arboretum binasının kuzey yamacında kalan alanda bir hasbahçe önerilmiștir, 
özellikle Osmanlı saray bahçe kültürünü yansıtan ve bugün Bursa’da yaygın o 
arak yetișen ağaçlardan örneklerin olacağı (çınar, meșe, defne, erguvan, ıhlamur, 
dișbudak...vs) bu ali nda, ağaçlar hakkında bilgilerin verileceği, daha çok öğretici 
nitelikte bir yürüme patikası kurgulanmıștır.
Alanda önemli peyzaj unsurları olarak yapay göletler tasarlanmıștır. Bu göletler, 
kendi içlerinde kaskatlar ve șelaleler yaparak durgun su/akan su karșılığı yaratarak 
projeyi zenginleștirmiștir. Bir diğer önemli peyzaj öğesi de, alanda doğal olarak bu-
lunan ve bölgeye adını veren büyük kayalardır. Bu kayaların yoğunlaștığı alanlarda 
kaya bahçeleri düzenlenmișir.

KAPALI ALAN KULLANIMLARI KENTSEL TASARIM KRiTERLERİ
Öneri kenteel tasarım projesi geliștirilirken, alanın doğal hassasiyeti, potansiyelleri, belediyenin 
gelecekteki projeleri değerlendirilmiș, koruma-kullanma dengesi gözetecek bir tasarım geliștiril-
meye çalıșılmıștır. Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi’nin ana sembolü olacak akvaryum, belediyenin 
‘Min-a-Yıldırım’ve ‘Masal Bahçesi’ düzenlemeleri ve mevcuttaki nikah dairesi \\e birlikte düșü-
nülmüștür. Böylece yapıları bir alanda toplayarak, hem yarıșma alanındaki doğal yeșil dokunun 
korunması sağlanmıș, hem de yapılar arası ortak kullanım mekanları (amfi -tiyatm, meydan, alıș-
veriș birimleri, kafeterya vs.) yaratılarak daha canlı bir rekreatif yașam kurgusu öngörülmüștür.
Akvaryum kompleksi ve diğer proje alanlarının olușturduğu Cazibe Merkezi’ni destekler nitelik-
te iki adet alıșveriș kompleksi düșünülmüștür. Bunlardan ilki (alt çarșı), mevcut kot farklılașma-
larından da yararlanarak ana prömenadın altında tasarlanmıștır ve üniteler boyunca olușturulacak 
ahșap güverte sayesinde yapay gölet ile ilișkisi sağlanmıștır, (kincisi (üsf çarșı), ilkinin mekansal 
olarak devamı niteliğindedir, iki sıra halinde tasarlanan ünitelerin ortasında üst örtülü bir iç so-
kak olușturulmuștur. Hobi evleri için esnek bir kullanım șeması düșünülmüștür. Bu mekanların, 
haftanın bir günü semt pazarının sektörel olarak özelleșmiș bir devamı (örn. giysi pazarı), ayın 
belli günleri bölgesel özel bir pazar (om. antika pazan), yılda bir-iki gUn okul kermesleri için 
(aralanabilecek yerler olarak değerlendirilmesi önerilmiștir. Bu fi kirlerin ıșığında, hobi evleri 
hem çevre konut dokusuyla, hem de imar planında pazar yeri olarak ișlenen kuzeydeki alanla 
fi ziksel olarak ilișkilendirilebilecek bir konuma yerleștirilmiștir. Konaklama tesisi için, mevcutta 
futbol sahası olarak kullanılan alan seçilmiștir. Tüm proje alanı düșünüldüğünde, alandaki bitki 
örtüsünün zayıf olması ve topografyanın düz olușu, burada bir yapılașmaya gidilebileceği fi krini 
olușturmuștur.
Diğer kapalı alan kullanımlarına oranla daha çok yakın çevre sakinlerinin kullanacağı çay bah-
çeleri için, proje alanının çevre konut dokusuna yakın kesimlerinde yer seçilmiștir. Ayrıca, bitki 
dokusunun yoğun olduğu alanlarda konumlandırılmalardır.
Proje alanina hakim bir alan olması ve projenin bașlangıç veya bitișini tanımlaması nedeniyle 
arboretum binası için güneydeki tepe noktası seçilmiștir. Su deposu alanının uzun erimde arbore-
tum göleti olarak kullanılması, su deposu ve arboretum binası arasında kalan yeșil alanın da dahil 
edilerek bir arboretum reserv alanı olușturulması önerilmiștir.





3. ÖdülBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

İșlevlerin mekansal dağılımı ve ilișkilerinde gerek yer seçimi, gerekse yakın çevre ile 
olan uyumu açısından proje belirli bir düzeye ulașmıștır. Ancak, bu ișlevlerle ilișkiyi 
sağlayan yaya yolu çözümlerinde; hem araçla olan kurguda, hem de yarattığı alter-
natif yollar adına aynı bașarı izlenememektedir. Yine bazı ișlevlerin yer seçiminde 
(Ör.balık lokantaları) benzer sorunlar görülmektedir.
Kimlik ve özgünlük düzeyini arazi kullanıș dengesini mimari öğelerle bütünleș-
tirmede arayan yaklașım, tasarımın en güçlü yanını temsil etmektedir. Bununla 
beraber merkez düzenleme alanında önerilen “servis yolu” çözümü çelișkili (hatalı) 
görülmüștür. Özetlenen bu özellikleri ile “5” numaralı proje oy çokluğu ile “S.ödül’e 
değer bulunmuștur.

Jüri Değerlendirmesi





1. MansiyonBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

1. Haydar YEȘİL Ekip Bașı / Mimar
2. Sevinç GÜNDOĞDU  Peyzaj Mimarı

Danıșman Nalan ÖZKADİF

Yardımcılar
Gonca TAȘDEMİR, Nurcan YILDIZ,
Arzu BORA, Linda GÜZEL

Vadi-Park doğa-kent ikileminde olușan dünyanın Ulu-
dağ’a bir kama gibi saplanması olarak yorumlanmıștır. 
Bursa’nın eski yeșil dokusunun bir parçası olarak geç-
mișe; tasarlanan çağdaș yapısıyla ise geleceğe gönderme 
yapmaktadır. Geçmișten günümüze “öncü kenf’lerden 
olan Bursa, bu özelliğini kentsel gelișim konusunda ye-
niliklere açık durușuyla ortaya koymaktadır. Vadi-Park 
kentin bu öncül tavrına yakıșır olarak yeșil alan kullanı-
mında bir dönüm noktası olacak; dinlence ișlevini ve din-
lence deneyimini birarada barındıracaktır. Proje alanının 
kente ve Uludağ’a hakim olan topografi k yapısı en önemli 
potansiyel olarak değerlendirilmiștir. Yapılar doğayı ko-
rumak amacıyla șevin üst tarafında tasarlanmıș, nehir ve 
çevresi tamamıyla korunmuștur. 
Vadi-Park üç ana bölgeden olușmaktadır:
• Birinci bölge(üstpark) șev üzerinde “kent metaforu”nun 
ișlendiği “rekreasyon aksı”
• İkinci bölge nehir ve etrafındaki doğal bitki örtüsünün 
olușturduğu “doğa deneyim alanı”
• Üçüncü bölge Uludağ eteklerinde doğal sit alanının 
bulunduğu “pasif yeșil” alan. 
Doğal șev üst ve alt parkı birbirinden ayıran pasif yeșil 
kullanımıdır.
Vadi-Park yeni park yaklașımı ile birlikte hem bir “sak-
lanma-rahatlama” mekanı olmayı, hem de “dinamik-yo-
ğun” bir dünya olmayı amaçlamaktadır.

Rapordan





2. MansiyonBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

1. Özgür BİNGÖL Ekip Bașı/Y. Mimar
2. İlke BARKA Mimar
3. Emre SAVGA Mimar

Danıșman
Nevzat AKÇAOĞLU,
Yardımcı Özgür ÖZER,

Büyük bir rekreasyon alanı olarak değerlendirilme potansiyeline 
sahip vadi ve park alanı, dere ve yeșil alanlar yoluyja süreklilik 
gösteren bir yeșil koridor biçiminde Uludağ’dan kentjn içine doğru 
uzanmaktadır. Proje alanı etkileyici bir doğal peyzaja sahip. Hem 
çevresindeki karakter hem de alan içindeki öğeler net bir biçimde 
ayrıșmaktadır. Kuzey ve batı yönünde cadde-yol-ada-parsel niza-
mında yapılașma, doğusunda düzensiz yapılașma ve güneyinde 
ise Uludağ’ın etekleri ye yoğun yeșil doku ile çevrilidir, ișlevlerin 
dağılımında ve alana giriș noktalarının belirlenmesinde bu veriler-
den yola çıkılmıștır. Alan içinde yer alan șev yüzeyleri ve dere me-
kansal eșikler yaratmaktadır. Bu eșiklere paralel șekilde süreklilik 
gösteren bir açık alan belgelemesi önermekteyiz. Alanda bir diğer 
önemli öğe dere boyunca bizlere eșlik eden irili ufaklı kaya parça-
larıdır. Kayaların tasarım așamasında yeșil doku ve dere ile birlikte 
doğal peyzajın önemli bir öğesi olacağı açıktır.
Alan içerisinde de yoğun bir ağaç dokusu bulunmaktadır. Temel 
yaklașımımız öncelikle halihazırda doğal yapının zedelenmiș 
olduğu bölgelerde bu mekansal organizasyonların ele alınması 
ve geri kalan alanın doğal peyzaja bırakılmasıdır. Kapalı birimler 
alanın kuzeyindeki meyilli üst plato olarak nitelediğimiz bölümde, 
ağaç bulunmayan bölgelerde ve ağaçların arasındaki boșluklarda 
konumlanmıștır.
Genel yerleșim planı basit ve kolay anlașılabilir bir kompozisyona 
sahiptir. Yalın, net bir mimari dil tercih edilmiștir. Açık, yarı-açık 
ve kapalı mekanların doğa ve topografya ile uyumlu bir biçimde or-
ganizasyonu hedeflenmiștir. Çevre izlerden hareketle kurulan dik 
açılı bir sistem üzerinde yapı kompozisyonları yer almaktadır.
Proje alanı ve doğası ile kurulacak ilișki, insan psikolojisi üzerin-
deki etkileri, yapı fi ziği açısından değerleri, yapımı ye sonrasında 
kaldırılması(yıkımı) așamasında getirdiği avantajlar ve çevreye za-
rar vermemesi nedeniyle yapı ve strüktürel malzeme olarak ahșap 
önerilmektedir.
Ulașım bağlantıları, çevre yapılanma, alanın topografi k ve morfo-
lojik özellikleri değerlendirildiğinde, parkın ana giriși, alanın ku-
zeyinde, Nikah Dairesi’nin bulunduğu bölgededir. Bu bölgede iki 
ana giriș noktası önerilmektedir. Yapılanmıș çevreden gelen izlerin 
park içinde sürekliliğinin sağlanması, parka çeșitli noktalardan da 
erișim imkanı sağlamaktadır. Alan içinde tüm giriș noktalarından 
ulașılan, topografyaya uyumlu bir șekilde konumlandırılan pro-
menad bulunmaktadır. Yer yer köprü, yer yer seyir platformuna 
dönüșen promenad alan içindeki aktivite alanlarını birbirine bağ-
lamaktadır. Proje alanının iki yakası birbirine basit ahșap strüktür 
köprü ile bağlanmıștır.

Rapordan
Rapordan



Proje alanı, Uludağ’ın eteklerinden Bursa ovası’na uzanan çoklu ekolojik vadilerden biridir. Aslında bu ekolojik vadiler, 
ekolojik koridorlar gibi çalıșmakta, olușan bu ekosistemle ovadan Uludağ’ a uzanan makro kanalların kente getireceği 
klimatik, ekolojik bir avantajdır.
Buna göre bu alanda; insanların sosyo-kültürel birliktelikleri paylașabilecekleri, yoğun sert zemin gerektiren organi-
zasyonlardan ve ișlevlerden șiddetle kaçınılan, dere yatağının olușmuș stabilize zeminini bozmadan lineer bir biyotop 
yaratılması önerilmiștir. Böylece, ekonomik bir tavırla dere yatağının doğal hali bozulmamıș ve bu doğal halinin mevcut 
șevlerin arasına kontrollü ve denetlenebilir girișlerle ekolojik bir nüe (biyotop) tasarlanmıștır.
Arazinin bir ucundan bir ucuna 120 m olan kot farkı tasarım için önemli girdi olarak kabul edilmiștir. Kentsel tasarım 
kararı olarak, alana Fidyekızık Köprüsü yanından düz ayak bir girișle bașlayan rut 290 kotuna kadar organik yollarla 
araziye uygun tırmanmakta 290 kotundan 352 kotuna kadar lineer bir çubuk hem yapıları içine almakta, hem doğaya 
açılmakta hem de alana farklı noktalardan çoklu girișleri hedeflemektedirAlanın içine kesinlikle otoyol sokulmamıștır 
ve alanın her noktasına özürlü girmesi hedeflenmiștir.
Aslında șema; canlıların yașayabileceği doğanın șekillendirdiği hareketli bir vadi tabanında ve yamaçlarında olușturulan 
bir biyotop ve bu biyotopta yașayacak zengin bir fauna, bu hassas ve değerli ortamı ayıran arboretum yanına tasarlanmıș 

Rapordan



3. MansiyonBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

1. Nimet AYDIN Ekip Bașı / Y. Mimar
2. Gizem TURGUT Mimar
3. Kezban ÜNAL Peyzaj Mimarı

Yardımcılar
Burcu POYRAZOĞLU, Ali DÜZDAĞ, Mehmet ALTIKULAÇ, Evrim 
SUNAL, Aslı APAYDIN, Seda AYDIN, Mevlüde GERVAN,

Maket
Celal ȘEKERCİ, Halil ZENGİN

kentsel bir rekreasyon zonudur. Bu rekreasyon zonu insanın yeme-içme, eğlenme, bilgilenme, doğayı deneyimleme ve 
yenileme ve yenilenme sürecine hitap etmekte, 312 kotundan kontrollü regülatörle alınan su elemanının 246 kotuna 
kadar aksın yanından geçerken, yanına aldığı ișlevlerle ses ve görüntü olarak zenginlik katmaktadır.
Mimari dil; yalınlık, kolay algılanabilirlik, tek malzemenin kullanımıyla alanda yoğun bir yapılașma etkisinden kaçınıl-
ması üzerine kurulmuștur. Alan için iki yoğun yapı stoğundan konaklama, alanın üst ucunda tasarlanmıștır ve parçalı, 
monoblok etkiden uzak içine yeșili alan bir dokuya sahiptir.Lineer aksın diğer ucunda akvaryum ise, yoğun eğimden 
faydalanarak 282 kotundaki ön meydandan giriș alıp simgesel ve akılda kalıcı biçimiyle 290 kotuna bağlanan dört adet 
küreden olușmuștur.
Alanın tümünde elde edilen alanlar, hiçbir yeșile dokunmamak kaydıyla peyzaj ve yapısal anlamda yeniden tasarlanmıș-
tır. Bu tasarımda alan yaya karakterine tema olarak uyan mimari dil bütünlüğü içerisinde, hafi f yeșile açık, açık-kapalı 
mekan anlayıșında dengeli, içmekan-dıșmekan sorgulamaları yapılmıș, masif olmayan bir yapı önerilmiștir. Bu yapı 
serüven bahçesi, düșünsel oyunlar ve su gibi öğelerle direkt ilișkili olup, sudan geçen bir aile ile yeme-içme-alıșveriș 
alanına bağlanacaktır.



1. A. İrem MOLLAAHMETOĞLU Ekip Bașı / Mimar
2. K. Ferhan YÜREKLİ Mimar

Yardımcılar
Zeynep AYTEMİR, Hakan SAKARYA,
ipek BAYCAN

Kapjıkaya Parkı’nın biracıların istilası altında olduğu 
üzülerek saptanmıștır..Gerçekten dere kenarında ayak 
basmayı önleyecek miktarlara ulașmıș șișe kırıklarının, 
düzenlenmiș yaya yollarını bile kaplayıp, yürümeyi en-
geller hale gelmiș olduğu görülmektedir. Yapay karakterli 
parklar-yeșil alanlar kentlerin nefes alma yerleri olduğu 
gibi, bașlıca suç alanları ve güvenilmez yerler olduğu da 
bir gerçektir.
Kaplıkaya park alanı ile ilgili ikinci özellik ise, kent içi 
bir park olmasına karșın vahși bir dere içermesidir. Bu 
durumda sorun, hem yahși derenin varlığını yașamak hem 

de ıssız bir kent parkı olmamak sorunu olarak değerlen-
dirilebilir. Yani, her noktası kaplanmıș veya ekilmiș-di-
kilmiș, üzerindeki yașam yönlendirilmiș ve kısıtlanmıș, 
bitmiș bir” uysal ve yapay” kent parkı amaçlanmamalıdır. 
Bizim amacımız hem doğanın hem insanların birlikte 
özgür bırakıldığı, doğal davranabildiği, değișen-gelișen, 
bir yerde yahși doğanın kent içinde yașanabildiği bir 
doğal olușum olarak özetlenebilir. Bu amaçla park içinde 
çok sayıda değișik ișlevin yer alması talebi çok olumlu 
bulunmuștur. Bu ișlevlerin belli bir noktada yoğunlașması 
yerine parkın içine dağılması yukarda özetlenen amaçlara 
uygun bulunmuștur. Yine bu ișlevlerin Kaplıkaya Deresi 
ile yakın ilișki içinde olmasına özen gösterilmiștir, ișlev-
ler için geliștirilen binaların üçüncü boyut derinliğini haiz 
olmaları ve bu derinliğin büyük ölçüde doğa ile içiiçelikle 
sağlanması önerimizin özelliklerinden biridir. Bu nedenle 
öneri binalarımız geçirgen karakterlidirler.
Yapılarımız parkın dinamiğine bağlı olarak moloz bı-
rakmadan sökülüp bașka bir yer ve konumda yeniden Rapordan



4. MansiyonBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

kurulabilir nitelikte düșünülmüșlerdir. Yapıların konum-
landırılmasında topoğrafi k veriler yanında mikro klima 
özellikleri de dikkate alınmaya çalıșılmıștır.
Çayhane çok amaçlı -gösteri, sergi, enstalasyon- plat-
formlarıyla birlikte düzenlenmiștir. Bu sistem içinde 
önerilen pano-dolaplar hem sergi ve yerleștirmeler, hem 
enformasyon-iletișim ortamı, hem servis elemanları hem 
de hafi f çatı unsurlarının tașıyıcısı olarak düșünülmüșler-
dir. Mikro klima alanlarının varlığı, Arboretum’un da bir 
noktada toplanmak yerine dağıtılmasını sağlayabilmiștir. 
Bu șekilde uygun bitki türleri yanyana zorlanmak yerine 
uygun mikroklimalarda yetișebilecek ve yașıyabilecek-
lerdir.
Oldukça büyük ve güçlü bir üçüncü boyuta sahip parkın 
düzenlenmesinde sistem bütünlüğünü sağlamak üzere alt 
sistemler geliștirilmiș ve önerilmiștir. Lokal tasarımlar bu 
alt sistemlerin öngörüleri doğrultusunda olușturulmușlar-
dır. Bu alt sistemler yumușak ve sert elemanların üzerinde 
biriktiği bir üst örüntü içinde organize edilmișlerdir.



Tasarım ilkesi olarak projede insanların, sosyal ve kültürel aktivitelerinde birlikteliklerini sağlayacak bir odak noktası 
olușturmak ve kentin ihtiyaç duyduğu bir “Cazibe Merkezinin” yaratılması amaçlanmıștır. Arazi bir bütünü değerlendi-
rildiğinde ise bir mimar olarak bu güzel doğa parçasını elverdiğince korumak, en az ve en rasyonel biçimde müdahaleler-
le bir çözüme gitmenin daha sağlıklı olacağı görüșüne varılmıștır. Bu nedenle arsa verileri değerlendirilirken tasarlanan 
akvaryum yapısının göllete ve boğaza adeta iskele vermiș kitlesi yanında șartnamede istenen diğer yapıların doğa içinde 
kaybolmalarını sağlamak projenin ana teması olmuștur. Bu düzenlemeler ile arsa, hatta arsa dıșında kalan alanların da 
güçlü bir peyzaj düzenlemesine gidilmesi ise önem kazanmıș, her iki yaka zarif köprülerle birleștirilerek planlamada bü-
tünsel bir harmoninin yakalanması arzulanmıștır. Binaların tümünün planlaması yapılırken ilke olarak, yapıların sosyal 
ve kültürel bir içerik tașıdığı,Rapordan



5. MansiyonBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

1. Murat ERİÇ Ekip Bașı / Y. Mimar
2. Arbil ÖTKÜNÇ Y. Mimar
3. Cüneyt DİRİ Y. Mimar
4. Halit Yașa ERSOY Y. Mimar
5. Savaș EKİNCİ Y. Mimar
6. Ümit ARPACIOĞLU Y. Mimar

Yardımcılar
Barıș KÜÇÜK, Engin ALAN, Özlem ALTINKAYA, Tuğba UZUN

ayrıca da insanımızın doğa sevgisini pekiștirecek bir yapılar olması düșüncesinden hareket edilmiștir. Bu nedenle tü-
müyle tasarım ilkesi olarak sade, doğa ile bütünleșen ve rasyonel plan tipleri geliștirilmiștir. Burada yaratılmak istenen 
en yüksek mertebede korunmuș bir doğa parçası içinde mimarinin soluğunu hissedebilmek olmalıdır. Dolayısıyla aranan 
armoni, parçalı, sade ve rasyonel bir yapılașma ile “doğanın modemizmi” anlayıșı getirilmek istenmiștir. Tüm binaların 
konstrüksiyonları çelik sistem, diğer malzemeler ise ahșap ve cam olarak seçilmiștir. Çelik, ahșap ve cam üçlüsünün 
mevcut doğayı bozmayacağı aksine daha da güçlendireceği görüșü önerilen tasarımın ana fi krini olușturmaktadır. Öne-
rilen peyzaj tasarımında, mevcut bitki örtüsünün korunması ve değerlendirilmesi, yerel bitkilerle ve mevcudun geliștiril-
mesi ile öngörülen ișlev bölgelerinin olușturulması ve iklim kușaklarını ve değișken koșulları yansıtan mikro ortamlarda 
yeni türlerle bulușma ilkelerinden hareket edilmiștir.





1. SatınalmaBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

1. M. Murat ULUĞ Ekip Bașı / Y. Mimar
2. Eylem PALA ULUĞ Mimar

Danıșman
Dilek ALBAYRAK,

Alanın büyüleyici mevcut yapısı, sahip olduğu doğal 
özellikler; topografyası, morfolojik yapısı, tamam-
lanmıș, eșsiz bir atmosfer olușturmaktadır. Bu neden-
le, alana kökten müdahaleler yerine, ona tasarımsal 
eklemlenmeler benimsenmiștir.

GENEL YERLEȘİM KARARLARI
Alanın bu eșsiz atmosferini güçlendirecek mekansal 
akıșı olușturmak ve bu doğayı bir izlenim-deneyim 
haline getirmek için alan üç kademeli olarak ele 
alınmıștır.
1. yapay olușum
2. yarı yapay-doğal olușum
3. doğal olușum (mevcut olan)
YAPAY OLUȘUM
Alanla ilk karșılașılan ve alanın özelliklerinin bozul-
muș olduğu alt kot bu amaçla ele alınmıștır. Zaten 
dönüștürülmek zorunda olan bu bölgeye de en yoğun 
sosyal-kültürel-ticari eylemler yüklenmiștir, (anfi , 
akvaryum, arboretum, alıș-veriș, spor)
YARI YAPAY-DOĞAL OLUȘUM
İlk alanın, yoğun ve hareketli atmosferinden sonra, 
sınırını otel, nikah salonu, hobi evleri, vadi içerisinde 
balıkçı lokantalarının olușturduğu daha az yoğun ve 
dingin bir atmosfere geçilmektedir.
DOĞAL OLUȘUM
Buradan da sırtlardaki çay bahçeleri dıșında (ki onlar-
da bina olarak değil, topografyanın bir parçası olarak 
konumlanmaktadırlar) alanın tüm doğal özellikleri-
nin doruk noktasına çıktığı bu son bölge ile mekansal 
akıș gerçekleșmektedir.Rapordan





2. SatınalmaBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

1. Dilek TOPUZ DERMAN Ekip Bașı/Mimar
2. Deniz Çiler ERKAN  Mimar

Yardımcılar
Cihan Sinan BOSTANCI, Mehmet Zafer ÜNAL,
Didem YAVUZ, Senem AVCI, Onur CANVAROL,

‘AÇIKLAMALARLA NEDENLERİN DÜNYASI VARO-
LUȘUN DÜNYASI DEĞİLDİR. BİR ÇEMBER SAÇMA 
DEĞiLDiR, BiR DOĞRU PARÇASININ UÇLARININ BİR-
BİRİNİN ÇEVRESİNDE DÖNMESİYLE PEKALA AÇIK-
LANABİLİR, AMA BİR ÇEMBER VAR DEĞiLDiR DE..’ 
JEAN- PAUL SARTRE VAR’ OLANIN DÜNYASI İÇİNDE 
DOĞAL BİR GERÇEKLİĞİ DÖNÜȘTÜRME ÇABASI, ORA-
DA HAYAT BULAN DOĞAL ÇEVRENİN GİZLİ VARLIK 
POTANSiYELiNi GÖRÜNÜR KILMA ÇABASI OLARAK 
AÇIKLANABİLİR. AMAÇ DOĞANIN SAHİP OLDUĞU 
KENDİ ÖZ VARLIĞINI ONU OLUȘTURAN ÖĞELERİN 
GÖSTERDİĞİ ÇEȘİTLİLİK, BENZERLİK, TEKRAR VE 
BİR MEKANI AÇIKLANABİLİR BiÇiMDE ORTAYA 
KOYMAKTIR. TAȘARIM, BİR KENT ÇEPERİNDE İNSAN 
VE DOĞANIN ÖZDEȘLİĞİ İLE BUNLARIN BİRBİRİNE 
BENZEYEBİLMELERİNİ, YAKLAȘABİLMELERİNİ -
AMA KENDİ ÖZGÜNLÜKLERİNİ DE KORUYARAK- BiR 
DÖNGÜ iÇiNDE SOLUNUM YAPMALARINI ÖNGÖRÜR. 
VAR OLANIN İÇİNDEN VAR OLMAYANIN YENİDEN 
KURGULANMASI, ‘GÖRÜLEN’ İÇİNDE ‘GÖRÜLME-
YEN’YENİ BİR İÇ DÜNTA YARATMA FiKRi ȘEYLERİN 
BiRBiRi iÇiNE FÜZYONUNUN, BlRARADABÜYÜME-
LERlNlN, GELİȘMELERİNİN, KARIȘMALARININ, YOK 
OLMALARININ AMA KENDİLERİNİ SONSUZA DEK 
YENİDEN BULMALARININ DIȘAVURUMUDUR. BU 
DURUM BiR MEKAN VE BiR ZAMAN -Ki BU ZAMAN 
AYNI TÜRLERi, AYRI TÜRLERi, ENDEMlK YAȘANTIYI 
VE DiĞER TÜM UNSURLARI SONSUZA DEK ORTAYA 
ÇIKARMAKTADIR- OLARAK AÇIĞA ÇIKAR. DOĞAL 
ȘEVLERİN BİR TOPOGRAFYA DİLİNDE FARKLI KOT-
LARDA KATMANLAȘMASI DOĞANIN, BiR COĞRAFYA 
iÇiNDEKi TÜM ENDEMlK TÜRLERİN İNSANLA TEMA-
SINA OLANAK SAĞLARKEN İNSAN, DOĞA VE SUYUN 
AYNI COĞRAFYA İÇİNDE FİLTRELENEREK AKTARIL-
MASINA İZİN VERİR.
GÖRÜNEBİLİRİN BU TEMEL EKLEMLEȘMESİNDE 
İNSAN VE DOĞANIN KARȘILAȘMASI HER TÜRLÜ BE-
LİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRARAK FARKEDİLEBİLİR 
DOĞA KATMANI iÇiNDE SOSYAL BİRLİKTELİKLERE 
OLANAK SAĞLAYAN TOPLANMAALANLARINA BiR 
İÇ DÜNYA OLUȘTURUR. İÇ SOKAK BAĞLANTILARI 
FARKLI KOTLARDA BİR DOLAȘIM ȘEBEKESİ SUNAR-
KEN YENİ TEMAS YÜZEYLERİNE OLANAK SAĞLAR. 
BEDENSEL VAROLUȘU KENDi iÇiNDE BAĞLAYAN BU 
COĞRAFYA PARÇASINDA DOĞA, İNSAN VE SU HER-
BİR YANDAN ÇAKIȘMAKTADIR. BU DURUM YENİ VİS-
TA NOKTALARI İLE YENİ İLETİȘİM ALANLARI SUNAR. 
AMFİTİYATR ȘEVLERİN İZİYLE KENDiNE YER BULUR, 
GÖLET-SUYUN AKIȘ YÖNÜ ÜZERiNDEN ONA YÖN VE-
REREK DOĞAL ȘEVLERİN ARASINA SUYU YAYMAK, 
SUYUN KENDİ COĞRAFYASINDA GENİȘLEME DURU-
MU, ÖZNENİN SUYA YAKINLAȘMASINI SAĞLAR.
TÜM BU iȘiTSEL VE GÖRSEL BAĞLANTILAR KENDi 
VAROLUȘU iÇiNDE DİĞERLERİYLE DOLAYSIZ ȘEKiL-
DE İÇİCE GİRMİȘ OLARAK GÖZÜKMEKTEDİR, VARLIK 
BİTKİYLE, SUYLA, ȘEYLERLE, BAȘKALARIYLA..Rapordan





3. SatınalmaBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

1. Sunay ERDEM Ekip Bașı / Peyzaj Mimarı
2. Günay ERDEM  Mimar
3. Pınar ÖZYJLMAZ  Peyzaj Mimarı
4. M. Nazım ÖZER  Șehir Plancısı

Danıșmanlar
Dr. Gül SAYAN ATANUR, Volkan ȘAȘMAZ,

Yardımcılar
Volkan MÜFTÜOĞLU, Pınar DURSUN,

Araștırmamızda ortaya konan, bir bölümü de șartnamede belirtilen yarıșma alanına ait değendirmeler:
Arazinin mevcut doğal miras değeri,
Önemli kentsel seyir mekanlarının potansiyeli,
Arazi eğiminin potansiyeli,
Çevredeki bozuk yapılașma, 

Yukarıdaki potansiyelleri değerlendirecek ve olumsuzlukları giderecek yaklașım seçeneklerimizin neler olabileceği incelendiğinde:
Mevcut binaların benzer mimari dilini kullanarak yeni Mimari yapılașmanın yapılamayacağı,
Arazinin mevcut doğal miras varlığından yola çıkarak bu doğal mirası geliștiren yeni bir dil üretmenin gerekliliği görülmüștür. 
Üst bağlamda çözüm önerimiz olarak:
Alanın yakın çevresine sonradan eklemlenmiș ve yeșil alan bütünlüğünü bozmaya yönelik tehdit olușturan yapılardan arındırılması,
Arazi eğiminin sunduğu çoklu zemin olușturma potansiyeli değerlendirilerek önerilen yapıların bu zeminleri ișgal etmeyen, tam tersi bu açık kamusal yeșil alanları 
‘donatan / besleyen’ biçimde kurgulanması, amaçlanmaktadır. 
Kültür Merkezi, Aqarium, Konaklama Üniteleri, Alıșveriș Birimlerinin mimari yapıları ve ilișkileri kurgulanırken,
Rekreasyon Vadisinin kentle aktif ilișki kuran yaya akslarının üzerine farklı kotlarda takılı bir șekilde, birbirlerine bağlı zeminler olușturuldu. Böylece bu zemin-
ler, vadi manzarasından yararlanırken, vadinin doğal yapısına zarar vermemek için kendilerini arazinin içine geri çeken, genel tutumla yapılașarak önerilen gölet 
yüzeyine kadar indirildi.

• Konaklama Üniteleri sağlı sollu vadi manzarasından yararlanan bir șekilde ama yoğun kullanımlardan uzak ve daha sakin olan üst kotlarda geri çekilerek 
kurgulandı.
• Alıșveriș birimleri ise; Kültür Merkezi ile daha yakın ve yoğun ilișki içerisinde, yine sağlı sollu vadi manzarasından faydalanarak daha alt kotlarda kurgu-
landı.
• içerisinde çok amaçlı salonun, seminer salonlarının, kafeteryanın ve destek birimlerinin bulunduğu Kültür Merkezi ise vadi manzarasına yönelmiș yoğun 
doğal ıșık alma olanakları

olan fuaye ve devamındaki platform ile gölet yüzeyine kadar uzanan bir kurguda düzenlenmiștir.
Vadi boyunca dolașarak uzanan ve bütün yaya ilișkilerini vadinin geneline yayan yaya aksının devamında içine girilen Akvaryumun mimari yapısı ve ilișkileri 
kurgulanırken,

• Arazinin genelinde hakim olan topoğrafi k morfolojinden esinlenerek iç mekanı örten kabuklar olușturuldu.
• iç mekanda; destek birimleri (konferans salonu, kafeteryalar, yönetim birimleri v.s.) ile donatılarak akuatik canlıları onlara özgü ortamlarında ziyaret ederek 
sırasıyla alabalık deresinden, bursa yöresindeki balık türlerine, yunus havuzundan, vatoz balığı havuzu na kadar daha sonra ise, rampa ile merkezdeki akvar-
yumun içine girilerek, onu farklı kotlardan algılama olanağı sunan devamında ise üst kottaki arboretuma ulașan bir gezinti rotası üzerinde kurgulanmıștır.

Rapordan



DOĞA ORGANİK MİMARLIKTA OLDUĞU GiBi BiR KAMUFLAJ MALZEMESİ OLARAK KULLANILMAZ. 
TAM AKSİNE “COĞRAFYA” NIN LİNEER ÇIPLAK BETON ÇİZGİLER TARAFINDAN OKUNAKLI KILIN-
MASI ESAS AMAÇTIR. YAPILAN MÜDAHALE COĞRAFYAYI ȘEKİLLENDİRMEKTEN ÖTE YAȘANTININ 
TARlFLENMESİDlR. İNFORMEL Doğal bitki örtüsünün “iz”lerinin, FORMEL strüktürel aksa dönüșmesi, alanı kent-
selleștirebilecek ilk müdahale olmaktadır.
EVLENDİRME DAİRESİ TARAFINDAN AKVARYUM TERASINA DOĞRU BESLENEN SİRKÜLASYON 
ROTASI HACİVAT DERESİ İLE BERABER TERASLARLA AKINTI YÖNÜNDE BiR HAREKET YAPARKEN, 
AMFl-KAMUSAL PARK VE ALTINDA YER ALAN OTOPARKTAN BESLENEREKDE BİR TERS AKINTI, GE-
RİLİM OLUȘTURUR. BÖYLECE KENTLİDE “BİR YERE GİTME İSTEĞİ” UYANDIRMAK AMAÇLANMIȘTIR. 
AKVARYUM ARSANIN ÜST VE ALT KOTUNDAN ULAȘILMAK ÎSTENEN ANA MEKANDIR. AKVARYUM Rapordan



4. SatınalmaBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

1. Ayhan ABANOZCU  Ekip Bașı / Mimar
2. Kemal ÖZKAN Mimar
3. Kazım TÜRKSÖZ Mimar

Yardımcılar
Murat CELLAT, Gönül ÖZKAN, idil TÜRKSÖZ,

VE KAMUSAL PARK KARȘILIKLI İKİ DURAK NİTELİĞİNDEDİR. 
PARK BU iKi DURAK ARASINDA Yürüme eylemi -uygun bir yer bularak- 
durmaya hazırdır. ARBORETUM BU NOKTADA KENDİNE TANIMLI 
BÎR YER BULUR VE KENTE SIRTINI DÖNEN YAPI İLE HACİVAT 
DERESİ ARASINDA BİR ARAYÜZ OLUȘTURUR. FORMEL VE PROG-
RAMATlK YAR “-E TANIMLI KILINAN DOĞA, YARIȘMAALANININ 
DOĞU VE BATISINDA YER ALAN NEGATİF KENTSEL ALANI İÇİNE 
KAPANARAK/DÖNEREK VE DOĞA İLE BÜTÜNLEȘEREK BÜYÜK 
BİR SESSİZLİKLE POZİTİF ALANA ÇEVİRME İSTEĞİNİ DE İÇİNDE 
BARINDIRIR. Süregelen hareket ve duraksamalar hattı, formel yapısını me-
taforik olarak , TERASINDA BULUNDUĞU YAPIDAN ALAN, ARSANIN 
GÜNEYDOĞUSUNDAKİ SÜS HAVUZLARI ile sonlanır.
DOĞAL TOPAĞRAFYA BOYUNCA KONUMLANAN VE BEȘ DÜZ-
LEMDEN MEYDANA GELEN TERASLI YAPI, İKİ TOPOĞRAFİK 
SEVİYE (ȘEV) ARASINDA TASARLANDI. TERASLAR; MEVCUTTA 
HAClVAT DERESİNE YÖNELİMDE ȘEV ÎLE KESlLEN YAYA HARE-
KETİNİ, YÜZEYDEN ALT KOTLARA ALARAK, DAĞILIMI DESTEK-
LER. TERASLARDA, ZİYARETÇİLERİ DRAMATİK BİR BİÇİMDE 
ÇATI TERASINA ÇIKARAN YADA TERS AKINTI ȘEKLİNDE SOKAK 
KOTUNA iNDlREN/YÖNLENDİREN YARIKLAR BULUNUR. ÇATI 
ÖRTÜSÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNE YEȘİLLENDİRME YAPILARAK 
DOĞA ÖRTÜSÜNÜN GÖRÜNÜMÜ KORUMA ÇABASI ÎLE TARl-
FLENlR. KiȘi YAPIYA ARAZiNiN HER KOTUNDAN ULAȘABİLİR. 
SOKAK BOYUNCA YUKARI YADA AȘAĞIYA DOĞRU İLERLEDİK-
ÇE ARBORETUMA, AKVARYUMA YADA ÖZELLEȘEN MEKANLA-
RA DAHİL OLABİLİR. AMAÇ; YAMACA GÖMÜLÜ, DOLAYISIYLA 
ÇEVREYLE BÜTÜNLEȘMİȘ BiR MiMARi KURGUyla ZİYARETÇİNİN 
AKS BOYUNCA İLERLERKEN ARBORETUMU VE KARȘISINDAKİ 
DOĞAL SİT ALANINI HİSSETMESİNİ SAĞLAMAKTIR.





5. SatınalmaBURSA-KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM 
VE MİMARİ PROJE YARIȘMASI

1. Duygu DOĞAN  Ekip Bașı / Mimar 
2. Aslı ÇALIKOĞLU  Y. Mimar

Danıșmanlar
Deniz ASLAN, Erim GÜRDAL,

Yardımcılar
Esra DOĞAN, Ceren KERPİÇ,
Evren ÖZTÜRK, Ali PAȘAOĞLU,

Rapordan

Tasarımın șekillenmesi ve fonksiyon dağılımının olușturulmasında arazinin kes-
kin topografyası belirleyici olmuștur. Programın akıșı arsanın en yüksek kotundan 
bașlayıp eğimle birlikte hareket ederek biter. Böylece doğal hareket yönü alanın 
bütününün kullanılmasını kolaylaștıracak bir veriye dönüștürülmüștür.
Uludağ’ın etekleri ve yollarla çevrelenmiș dere boyunca uzanan vadiyle kurulan 
ilișki eğimle birlikte hareket etme, eğime oturma, onu kullanma hallerini içer-
mektedir, önerilen tasarım, topografyanın dayattığı hareket doğrultusunu arazinin 
bütününe yayılan fonksiyonları birbirine bağlayan ana aks olarak tanımlar. Bu 
aksa paralel yerleștirilmiș ikincil akslar benzer bir yaklașımla çevrelerindeki 
alanları besleyen ye sürekliliklerini sağlayan koridorlar gibi davranır. Ana aks 
+347 kotundaki konaklama tesisinden +258 kotundaki akvaryum kompleksine 
doğru eğime oturan katlanmıș plaklarla kapanıp açılarak akan bir omurga vazifesi 
görür.bu omurga etrafını saran farklı konseptlerdeki alanlarda gezinen kalabalığı 
toplayan, hareketini zenginleștiren, alıp götüren, ulaștıran ve sonra tekrar dağıtan 
kesittir, amaç geçișken, geçirgen, mesafeyi kat ederken eğlenceyi ve hizmeti kendi 
içinde çözen bir sistem kurmaktır.
Arsadaki özelleșmiș taraçalar, farklı konseptlerdeki parseller ikincil akslara bağ-
lanarak çoğalır ve birbirine doğru akar. Böylece zengin ve grift bir karolaj, yan 
kesitlerle beslenen komplike bir örgü olușturulmuș olur. ikincil akslar ve onlara 
eklemlenen özelleșmiș parsellerle çeșitlenen arazi yeni durumlara, olasılıklara 
ve çoğalmaya açıktır, altyapı niteliğindeki bu donatı-kesitler türedikçe karolajın 
(farklı olay ve fonksiyonların yan yana gelme hali) gücü ve potansiyeli daha da 
artacaktır..
Hareketi kolaylaștırmak ve hızlandırmak için teleferik önerilmiștir, teleferik istas-
yonlarının ana aks üzerindeki ve etrafındaki aktivitelerin yoğunlaștığı birer düğüm 
noktası olması düșünülmüștür. Teleferikten bir platformun üzerine inip merdiven-
le aksa kavușan kullanıcı istediği mekana veya alana yönlendirilir, istasyon ve 
bağladığı aktiviteler tasarımın noktasal fonksiyon șemasını olușturmaktadır.
Konaklama tesisinden bașlayan ana aks, kullanıcıyı yol boyu farklı alan ve fonk-
siyonla karșılaștırarak devam eder, akvaryum kompleksine uzanan bir platformla 
sonlanın Kompleks Çeșitli sera ve seminer odalarıyla zenginleștirilir. Buradan 
șevin altında kalan bütün alanı kapsayan dev arboretuma ulașılır.
E evlerin birbirine en çok yaklaștığı ve kısmi bir boğaz tanımladığı yerde [mum-
landırılan istinat duyarları ile dere suyunun debisi düșürülmüș ve yatağı yana doğ-
ru genișletilerek büyütülmüștür. Olușturulan gölet aslında dere yatağının genișje-
diği küçük bir koy olarak tasarlanmıștır, böylece derenin çizgisini devam ettiren, 
onunla yarıșmayan, aksine ondan beslenen ve arazinin kendi tutarlılığı içersinde 
var olmayı bașarabilen bir su karakteri olușturulmaya çalıșılmıștır.


