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İZMİR BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ 
İZMİR LİMAN BÖLGESİ İÇİN KENTSEL TASARIM ULUSLARARASI 
FİKİR YARIȘMASI - Aralık 2001

Jüri Üyeleri
Doğan KUBAN - Jüri Bașkanı, Mimar, Mimarlık ve 
Kent Tarihi Profesörü
Ahmet GÜLGÖNEN - Mimar Profesör
Hande SUHER - Mimar, Kent Planlama Profesörü
Jordi FARRANDO - Mimar
Kok Leong CHIA - Mimar, Plancı, UIA temsilcisi
Raci BADEMLİ - Kent Plancısı, Kent Planlama 
Profesörü
Romi KHOSLA - Mimar

Yedek Jüri Üyesi
İsmet OKYAY - Mimar, Kent Planlama Profesörü

Danıșman Üyeler
Cemal SÜMENGEN - Kent Plancısı
Güngör KAFTANCI - Mimar
Murat KATOĞLU - Sanat Tarihi Doktoru
Rauf BEYRU - Kent Planlama Profesörü
Sezai GÖKSU - Kent Planlama Profesörü

Teknik Danıșman
Cengiz TÜRKSOY - Kent Plancısı

Raportörler
Ahu DALGAKIRAN - Kent Plancısı, Araștırma Görevlisi
Beril ÖZALP - Kent Plancısı
Gül ȘENER - Mimar
Hasan TOPAL - Mimar
Șebnem G. DÜNDAR- Kent Plancısı, Araștırma 
Görevlisi

8. Körfez etrafındaki süreklilik sorunu; bu sürekliliği ta-
mamlamaya yönelik bir olușum olup olmadığı,
9. Mesajlar: Bașkana, plancılara, kente, halka verilme-
lidir.
10. Alanın potansiyelleri değerlendirilmelidir.
11. Gelecek için bir vizyon beklenmektedir. Bu vizyon 
teknolojiyle de bağlantılı olmalıdır.
12. İçeriksel tutumda kısıtlar bulunmaktadır. Kentin 
ekonomisi, kültürü ya da politik kültürüne ilișkin içerik 
düșünülmelidir.
13. Kentin kullanımı ve rolü,
14. Kıyı bandının șekillenmesi,
15. Ölçek Sorunu,
16. Sembolik konular, (Bayraklı’nın konumu gibi)
17.Yeșilin doğası: orman mı, park mi, rekreasyon alanı 
mı ya da uygulanabilir bir fi kir olup olmadığı, iklimsel 
konulara ait referanslar gözönüne alınmalıdır.
19. Kıyı bandının siluet sorunu,
20. Yüksek profi lli panoramik düzenlemeler,
21. Trafi k, yaya hareketi ve park sorunları,
22. Yeniden kullanılabilirliğinin sağlanması sorunu (eski 
sanayi yapıları vb.),
23. Koruma sorunu,
24. İklimsel düșünceler sorunu. 

JURİ RAPORUNDAN
Bașlangıç Önerileri
Șartnamede, yarıșmanın amacı, alanın gelișimine, kent-
sel mekanın kalitesine ve mimarisine ilișkin bașlangıç 
fi kirlerinin olușturularak kentin çağdaș. görüntüsünü 
arttırmak ve İzmir’in gelișen uluslararası konumunda 
liman çevresinde yeni bir kent merkezi yaratmak olarak 
tanımlanmıștır. Teslim edilen ve seçilen projeler, daha 
sonra Belediye’deki plancılar tarafından üzerinde çalı-
șılacak önerileri içeren temsili fi kirler ve imajlar ola-rak 
düșünülmüștür. Jüri, katılımcılar tarafın-dan sunulan 
projelerin sonuç planlar olmadığını özellikle vurgulamak 
istemektedir. Bazı bașvurular sadece eskiz önerileridir. 
Bu anlayıșla, jürinin karar alması katılımcıların yorumları 
doğrultusunda alanın potansiyellerine ilișkin kapsamlı bir 
tartıșmayla olușmuștur. Yarıșmacılar bazen belirli formal 
gereksinimleri karșılamakta bașarısız olmakla birlikte; 
hepsi yarıșmanın temel amaçlarına yanıt vermișlerdir ki 
bunlar alanın mekansal ve mimari özellikleri, gelecekteki 
İzmir’in görüntüsü ve arazi kullanımı ve planlamasına 
ilișkin yönlendirmelerdir.
Șartnamedeki çok sayıda gereksinimlere ek olarak, Jüri, 
hem yapılașmıș alanın potansiyelini hem de alanda öneri-
len karlı aktivitelerin ekonomik anlamda uygulanabilirlik 
olasılıklarını göz önüne almıștır. Alanın kentsel geliși-
minin tamamlanması on yıllar süreceğinden, yapılașmıș 
alanların gelișimine ilișkin etaplama olasılıkları ve öne-
rilerin bu uzun vadeli gelișime izin veren bir esneklikte 
olması da düșünülmüștür. Alan İzmir kenti bağlamında 
azar azar șekil alacağı için, içerik kavramı fi ziksel, sosyal, 
ekonomik ve kültürel olduğu kadar ayni zamanda tarihi 
boyutuyla da (hem ileri hem de geri bakıșlarla) değer-
lendirmede 6önemli bir noktaydı. Bu bağlamda, tarihi 
binaların korunması ve Eski İzmir’in geleceğinin kültürel 
ve sembolik öneminin yarıșmacılar tarafından değerlendi-
rilmesi beklenmektedir.
Projelerin bir 21. yüzyıl kentinin fi kirlerini tașıması 
gerekmektedir. Yarıșmacılar tarafından önerilen kent 
formu 21. yüzyılın ortalarını ișaret etmektedir. Bu fi ziksel 
özellikler Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na üye olacağı 
ve Akdeniz’in ana bileșeni olacağı bir dönemle örtüșmek-
tedir. Böylece, alanın gelișimine ilișkin tüm konular uzağı 
göremeyen gelecek yıllardaki yerel beklentilerle değil, 
gelecekte ki bu vizyonla ilișkilendirilmelidir. 
Değerlendirmeye ilișkin Genel Kriterler 
Değerlendirme için fi kir birliğine varılan genel kriterler 
așağıdaki șekilde tartıșılmıștır:
1. Kamu kullanımı vurgulanmalı ve önemi belirtilmeli-
dir.
2. Binalarla değil, kamu mekanları açısından kimlik,
3. Projenin içeriği kapsamında anlașılması güç olan alan-
daki arazi kullanımının uygun karmașıklığı,
4. Merkez olmaya karșın merkeziyetçilik: alanın merkezi 
konumu, kent merkezi mi bölgesel merkez mi olduğu,
5. Banliyö özelliklerine karșın kentsel özellikler,
6. İçeriksel elemanlar: dokunun sürekliliği (örneğin; Kar-
șıyaka ve Alsancak bölgelerinin sürekliliği),
7. Projelerin formal görüntüsü ve konulan oldukça önem 
tașımaktadır.

Hazırlayan: Mehmet Nazım Özer



 MİMARLAR ODASI İZMİR SUBESİ

3. Ödül
Ertur YENER, Erdoğan EL-
MAS, Zafer GÜLÇUR (Türkiye)
Yardımcılar:
Pınar ȘAHİN, Ajda KUYUCUK-
LU, Sibel ȘAHİN, Akın PALA

2. Ödül

1. Mansiyon
Maria AIOLOVA, Tunch GÜN-
GÖR (Bulgaristan ve ABD)

Bünyamin DERMAN, Dilek 
TOPUZ DERMAN (Türkiye)
Yardımcılar:
Yılmaz ERDOĞAN, Kaan 
YARKAN
Mimari Danıșman
Sercan YILDIRIM

1. Ödül
Jochen BRANDI (Almanya)

2. Mansiyon

6. Mansiyon
David Haseler RAIA - 
Angela RHEINLAENDER 
(Avustralya)

Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU, 
Burcu KÜTÜKÇÜOĞLU, 
Elif KENDIR, Ertuğ UÇAR, 
Evren AYSEV, Tansel DALGALI 
(Türkiye)
Yardımcılar
Ceren BALKIR, Ünal KARAMUK

3. Mansiyon

5. Mansiyon
Nevzat SAYIN, 
Can ÇINICI (Türkiye)
Proje Ekibi
Çağlayan ÇAĞBAYIR, 
Ebru TABAK 
Yardımcılar
Ayșegül, Ali Refi k TELGEREN, 
Sibel ÖZDOĞAN, İbrahim EYÜP
Danıșmanlar
Prof.Dr. İhsan BİLGİN, Süleyman 
BALKAN

4. Mansiyon
Zeki ȘERIFOĞLU, 
Ali Herkül ÇELIKKOL (Türkiye)
Yardımcılar
Alper KÖMÜRLÜ, KAaan KILIÇ
Danıșman
İlhan ALTAN

Yasemin BALKAN - 
Fırat AYKAÇ - Türkiye



166

Jochen BRANDI (Almanya)
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Bünyamin DERMAN, Dilek TOPUZ DERMAN (Türkiye) Yardımcılar:
Yılmaz ERDOĞAN, Kaan YARKAN

Mimari Danıșman
Sercan YILDIRIM
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3. Ödül İZMİR BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ İZMİR LİMAN BÖLGESİ İÇİN 
KENTSEL TASARIM ULUSLARARASI FİKİR YARIȘMASI 

Ertur YENER, Erdoğan ELMAS, Zafer GÜLÇUR (Türkiye) Yardımcılar:
Pınar ȘAHİN, Ajda KUYUCUKLU, Sibel ȘAHİN, Akın PALA
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Maria AIOLOVA, Tunch GÜNGÖR (Bulgaristan ve ABD)
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2. Mansiyon İZMİR BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ İZMİR LİMAN BÖLGESİ 
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Yasemin BALKAN - Fırat AYKAÇ - Türkiye
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İZMİR BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ İZMİR LİMAN BÖLGESİ İÇİN 
KENTSEL TASARIM ULUSLARARASI FİKİR YARIȘMASI 3. Mansiyon

Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU, Burcu KÜTÜKÇÜOĞLU, Elif KEN-
DIR, Ertuğ UÇAR, Evren AYSEV, Tansel DALGALI (Türkiye)

Yardımcılar
Ceren BALKIR, Ünal KARAMUK
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4. Mansiyon İZMİR BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ İZMİR LİMAN BÖLGESİ 
İÇİN KENTSEL TASARIM ULUSLARARASI FİKİR YARIȘMASI 

Zeki ȘERIFOĞLU, Ali Herkül ÇELIKKOL (Türkiye) Yardımcılar
Alper KÖMÜRLÜ, KAaan KILIÇ

Danıșman
İlhan ALTAN
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İZMİR BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ İZMİR LİMAN BÖLGESİ İÇİN 
KENTSEL TASARIM ULUSLARARASI FİKİR YARIȘMASI 5. Mansiyon

Nevzat SAYIN, Can ÇINICI (Türkiye)

Proje Ekibi
Çağlayan ÇAĞBAYIR, Ebru TABAK 

Yardımcılar
Ayșegül, Ali Refi k TELGEREN, Sibel ÖZDOĞAN, İbrahim 
EYÜP

Danıșmanlar
Prof.Dr. İhsan BİLGİN, Süleyman BALKAN
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6. Mansiyon İZMİR BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ İZMİR LİMAN BÖLGESİ 
İÇİN KENTSEL TASARIM ULUSLARARASI FİKİR YARIȘMASI 

David Haseler RAIA - Angela RHEINLAENDER (Avustralya)



İZ
M

İR
 K

O
N

A
K

 B
E

L
E

D
İY

E
S

İ 
U

Z
U

N
D

E
R

E
 R

E
K

R
E

A
S

Y
O

N
 V

A
D

İS
İ 

P
R

O
J

E
 Y

A
R

IȘ
M

A
S

I

1. Ödül
Kemal Özgür - Peyzaj Mimarı 
Oğuz Ayoğlu - Peyzaj Mimarı 
Mustafa Șahin - Mimar 

2. Ödül
Murat Bektaș- Peyzaj Mimarı 
Buğra Gökçe- Y.Șehir Plancısı 
Ahmet Özer Karaaslan - Mimar 

3. Ödül
Bilgen Boyacıoğlu- Mimar 
Cem Muyan- Mimar 
Yenal Akgün- Mimar 

1. Mansiyon
Nimet Aydın- Y.Mimar 
Yardımcıları
Mevlüde Gervan, Sevgi Düzgün, Ali Düzdağ, Seda Aydın, 
Gülcan Kaya, Burcu Poyrazoğlu, Mehmet Altıkulaç, Kumru 
Alpaydın, Tuğrul Büyükönen, Engin Esen

2. Mansiyon
Selami Demiralp-Peyzaj Mimarı, Burak Özdöver-Mimar 
Yardımcı: 
Cem H.Türkel, Nihat Eyçe

4. Mansiyon
Can Kaya-Y.Mimar, Erdem Yıldırım-Mimar, Ișın Can-Mimar, 
S.Bahar Durmaz-Mimar-Kentsel Tasarımcı 
Yardımcılar: 
Ufuk Ergun, Selen Adanur, Yasemin Tekmen, Tuğba Çakıroğlu

5. Mansiyon
Sunay Erdem-Peyzaj Mimarı, Günay Erdem-Mimar 
Danıșman: 
Mehmet Nazım Özer, Serpil Öztekin, Pınar Özyılmaz, Yeliz Kahya
Yardımcılar: 
Șafak Gökçe, Sevil Kahveci

Ümit Yücel-Y.Mimar, Çiğdem Yücel-Y.Mimar 
Dr.Gülsayan Atanur-Peyzaj Mimarı, Aslı Dural-Șehir Plancısı 
Yardımcı: 
Ahmet Muharrem

3. Mansiyon

KONAK (İZMİR) BELEDİYE BAȘKANLIĞI APK MÜDÜRLÜĞÜ

Hazırlayan: Mehmet Nazım Özer
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Kemal Özgür - Peyzaj Mimarı 
Oğuz Ayoğlu - Peyzaj Mimarı 
Mustafa Șahin - Mimar 

Konsept
Alana yaklașımda konsept için anahtar kelime; “YA-
ȘAM” olarak belirlenmiștir. Alan bünyesinde ve çevre-
sinde bulunan, sağlık tesisi, okul, konut, çevre yolu ve 
mezarlık bir anlamda alanı yașama dair öğeler olarak 
çevrelemektedir. Bu durum, bir bakıș açısından șu anlam-
landırmayı olanaklı kılmıștır:
Sağlık tesisi: Doğumdur, ölüm korkusu ve ölmeme ha-
yalidir. 
Okul: Bilgi ve ilerlemedir.
Konut: Korunmak ihtiyacımız, mahrem yanımızdır.
Çevre Yolu: Hareket halimizdir
Mezarlık: ...
Bu yaklașımla projelendirilen “Yașam Park”, kültürel ya-
nımızla çelișik ama bütünleșik bir gerçek olarak doğa ve 
doğala olan ihtiyacımızdır. Alandaki kullanım ve imalat-
lar, konseptle ilișkili olarak içerik ve/veya biçim itibariyle 
bir simgeler bütünlüğü olușturacak șekilde seçilmiștir.

Mezarlık ve Yașam
Mezarlık ve yașam, gündelik hayatta iki karșıt kavrama 
ișaret etmektedir. Oysa daha yakından incelendiğinde; ya-
șamın -ölümü de kapsayan- bir bütünlük arzettiği, ölümün 
ise (bir anlamda yașamın geçiciliğini vurgulayan) bir son 
olduğu görülecektir. Bu bakıș açısı ile; “Yașam” ölüm 
üzerinde kapsayıcılığı olan bir kavramdır. 
… Tarihsel yaklașımın güncel bir uzantısı olarak Me-
zarlık, Yașam park için bir korku odağından çok, mekan 
içi canlı bir nokta olarak görülmüștür. Mekan kullanım 
farklılığı ve ruhani yönünü ayıracak biçimde, alanın 
görsel etkileșimi bitkisel perdeleme ile sınırlandırılmıș, 

ama bütüncül yaklașımda varlığı yadsınmamıș, çiçek 
satıș üniteleri, yoğun kullanılması beklenen yașam aksı 
ile teması, yakında konumlandırılan gençlik merkezi ve 
otopark çözümleri ile alanın bütünlüğü içinde bir değer 
olarak değerlendirilmiștir.

Plan Notları / Temel Yaklașımlar:
• Alan Çevre yolu ile paralel olarak akıș halinde bu-
lunan ekolojik koridorun, yerleșke içerisine çıkan ince 
bir dalı niteliğindedir. Tasarımdaki yapısal öğelerin, 
alanı bu koridordan koparmaması ve mikroklimatik 
etkiyi bozmaması hedeflenmiș, yumușak ve sert peyzaj 
öğelerinin yoğunluğu bu bakıș açısı ile, ihtiyaçlar göze-
tilerek belirlenmiștir.
• Alan kullanımları, yerel halkın sosyo-kültürel yapı-
sına katkı sunması düșünülerek belirlenmiș ve çevresi 
için hedeflenen kullanıcı toplamına hizmet edebilecek 
kapasitede tasarlanmıștır.
• Kullanımlar, birbirleri ile ilișkileri içerisinde bir sü-
reklilik sergileyecek biçimde yerleștirilmiștir.
• Alana getirilen kullanımlar ve çevre yolundan da 
algılanabilirliği olan kentsel simge niteliğindeki anıt 
ile, sadece yakın çevreye hizmet eden bir alan değil 
fakat aynı zamanda kentsel ölçekte bir cazibe merkezi 
yaratılmıștır.
• Tasarımda, mimari ögelerle, sert ve yumușak peyzaj 
elemanlarının bir dil bütünlüğü tașıması gözetilmiștir.
• Alan topografyasına minimum müdahale ile imalat 
sürecinde kazı-dolgu maliyetlerinin düșürülmesi sağ-
lanmıștır.
• Arazi plastiği ve su yokluğu gözönüne alınarak ge-
niș su yüzeylerinden kaçınılmıștır. Su ögesi vadiden; 
hareketli, doğal ve ince bir hatla tașınarak, aktivite 
alanında daha geometrik, kültürel bir form içerisinde 
toplanmıștır.
• Mezarlığa zorunlu bir kullanım bölgesi olmaktan çok, 
alanın konsepti ile uyumlu yeșil bir değer gözüyle yak-
lașılmıștır. “Ölümün varlığını çoğu kez görmezden ge-
liriz, ama o yașamın her anındadır” gerçekliğinden ha-
reketle; mezarlık içi ve yakın çevresinde iyileștirmeye 
gidilmiș, bir bitkisel perdenin arkadasında YAȘAM’ın 
içine dahil edilmiștir.
• İmalat sonrası yönetim, bakım ve ișletim göz önüne 
alınarak, faaliyet ve kullanımların, özel sektör ve kamu 
sektörü içindeki dağıtım ve organizasyonu için Kültür 
ve Sanat Evi ile bütünleșik bir Yönetim ve İdare yapısı 
çözüme dahil edilmiștir. 

Ekolojik Yaklașım
Alan esasta Çeșme Otoyolu’nu takip eden, Üç Kuyular’da 
denize bağlanan, olimpiyat evleri, Toki Alanı, Uzundere 
Köyü ve Karabağlar yönünde gelișim gösteren özel bir 
ekolojik koridorun üzerinde bulunmaktadır. Bu ekolojik 
koridoru özel kılan șey, burada doğaya insan eli yapılmıș 
müdahale ile açılmıș Çeșme Otoyolu’nun sürekli hakim 
kotlarla çevreli yapısının olușturduğu koridor yapısıdır. 
Bu yapı, çevresinde yer yer kısmen yeșil kalmayı bașar-
mıș doğal alanlarla (sınır ekosistemlerle) iletișim halinde 
bir rüzgar koridoru olușturmuș ve kendi ekosistemini 
tanımlamıștır. Bu koridor hattında bulunduğu halde çev-
releyen hakim topografyanın rüzgar erișimine izin verme-
diği noktasal alanlar mikroklimal özellikler tașımaktadır. 
Proje alanımız da bu noktalardan birisidir.
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1. ÖdülİZMİR KONAK BELEDİYESİ 
UZUNDERE REKREASYON VADİSİ PROJE YARIȘMASI

Bu anlamda bitkisel örtüleme ve yapılașma önerileri 
varolan ekosistemi ve mikroklimal yapıyı bozmadan 
geliștirecek, aynı zamanda da kullanım konforundan ta-
viz vermeyecek kriterler ıșığında geliștirilmiștir. Sorunlu 
alanların çözümünde eko-dost yaklașımlar temel yöntem 
kabul edilmiștir.
Alan içi șevlerde kazı toprakları ile olușmuș, stabil olma-
yan yığma toprak yoğunluğu gözlenmiștir. Șevlerde em-
niyeti sağlamak için uzun vadede görsel ve doğal yapıya 
katkı sunacak bir bitkisel çözüm önerilmektedir. Kazık ve 
saçak köklü bitkilerin uygun konumlarda kullanımı ile 
4 așamalı bir uygulama süreci öngörülmektedir. Teknik 
ön-önlemlerin ardından, öncü bitkilerle sağlanacak ve-
jetasyon gelișimi nihai bitki örtüsünün olușturulması ve 
șev stabilizasyonunun tamamen bu bitki örtüsüne teslim 
edilmesi ile sonlanacaktır.
Alanın Çeșme Otoyolu ile etkileșimi yüksekte kalmasının 
getirdiği avantajla șekillenmektedir. Bununla beraber 
alanın yolla temas hattında, yol kotu altına düșen sınır-
ları da bulunmaktadır. bu bölgelerde olușması muhtemel 
gürültü kirliliğini önlemek için alan estetiği ve ekolojik 
temel yaklașımla da uyumlu olmak üzere bitkisel gürültü 
perdeleri ve bunları destekleyecek toprak seddeler öneri 
dahilinde düșünülmüștür. Yapılan araștırmalar, sadece 
bitkisel perdelerin, gürültü önlemede duvar yapıları kadar 
efektif olmadığını ortaya koymuștur. Buradan hareketle 
bitkisel perdelerin, toprak seddelerle kullanılması öne-
rilmektedir. Bitkisel perde için, büyük, pullu ve sık yap-
raklı, yoğun dallanma yapan, tercihen herdem yeșil veya 
kıșın kurumuș yapraklarını dalında tutan bitki türleri ile 
olușturulacak 3 sıralı bir rüzgar perdesi olușturulacaktır. 
Boylu ağaçlar perdenin orta bölgelerinde yoğunlaștırı-
larak, daha çok ıșık alabilmelerini (daha çok dallanma 

yapabilmelerini) olanaklı kılacak, bir çeșit boy hiyerarșisi 
gözetilecektir.
Yine alanın içerisindeki doğal doku, piknik alanı bölge-
sinde özelleștirilerek arboretum ve botanik parkı olarak 
tasarlanmıș, bu sayede yerel bilince katkı ve eğitici bir 
fonksiyon hedeflenmiștir.

Kullanım Odakları
A: Alan içi ana arterleri de kapsar biçimde, özelde bu 
arterlerin kesișim noktasında odaklanan ve kentsel hiz-
met için temel aktivite merkezidir. Canlı malzeme ve su 
öğeleri ile tanımlanmıș bir meydan karakteri tașımaktadır. 
Bu alanda bulunan “Serbest Kürsü Adası” meydanların 
ve açık-yeșil kamusal alanların toplum içi iletișimdeki de-
mokratik karakterini alana tașımakta ve yașam içerisinde 
en temel ihtiyaçlarımızdan olan, sanatını, görüș ve elești-
risini ifade etme özgürlüğünü sembolleștirmektedir.
Serbest Kürsü’den bașlayarak Devinim Heykeli ile son-
lanan Hareket Aksı üzerinde ise gündelik ihtiyaçlar göz 
önüne alınarak Cafe, Restoran ve Büfe çözümlerine yer 
verilmiștir. Yanısıra aksın sosyal karakteri göz önüne 
alınarak içeriği geniș tutulan bilgilendirme üniteleri 
konumlandırılmıștır. Bilgilendirme üniteleri; park içi 
aktiviteler, kentsel yașam ve sosyal projeler konularına 
göre özelleștirilmiștir. Aksı var eden yapısal imalatın 
Sokak Etkinliklerine izin verecek formda olmasına özen 
gösterilmiștir. Görsel kaliteyi ve konforu yükseltecek olan 
bitkisel gösteri alanları, su ve ıșık gösterileri, gölgeleme 
elemanları ve oturma birimleri yine bu odak içerisindeki 
hareket ve aktiviteyi destekleyecek biçimde çözüme dahil 
edilmiștir.
B: Bu bölgede, eğitim alanları ile de ilișkilendirilmiș 
biçimde bulunan spor alanları ile sağlık ünitesi çözümüne 
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kentsel bir kimlik kazandırabilecek “Uçurtma Șenlikleri” 
düzenlenmesine olanak tanıyacak bir Uçurtma Tepesi ve 
piknik alanı bulunmaktadır. Mekanlar, diğer odak nokta-
ları ile de etkin bir sirkülasyon ağı ile ilișkilendirilmiștir. 
Piknik alanı olarak düșünülen doğal doku baskın mekan, 
aynı zamanda botanik parkı ve arboretum olarak da değer-
lendirilecek șekilde tasarlanmıș, bu sayede rekreasyon fa-
liyetine eğitici bir karakter de kazandırılmıș, yerel bilince 
ve dokuya noktasal bir katkı hedeflenmiștir.
D: Yine daha çok yakın çevreye hizmetin önde tutulduğu 
geniș bir alanı tanımlamaktadır. Bu alan bakı terasları ve 
su kenarı yürüyüș parkuru ile zenginleștirilmiș, doğal 
dokunun baskın olduğu bir bölüm olarak tasarlanmıștır. 
Yine bir çocuk oyun alanı çözümü içeren odakta, geniș 
anlamda yerel amatör ve profesyonel dinleti ve tiyatral 
etkinliklere olanak verecek bir amfi  bulunmaktadır.
Su kenarı yürüyüș parkuru üzerinde yerleștirilmiș “Dost-
lar Kıraathanesi” günümüzde içi boșaltılmıș “kıraathane” 
kavramını eski anlamıyla hayata geçirecek kültürel bir 
mola noktası olarak düșünülmüș, konukların bir bardak 
çay eșliğinde, doğa ile iç içe yorgunluklarını kitapla, 
șiirle, kültürle atabilecekleri bir mekan olarak kurgulan-
mıștır.
E: Bu odak, bir bakı terası ve Yașam Anıtı’ndan ibarettir. 
İnsan ölçeğine oranla büyük bir kitleyle tanımlanmıș 
Yașam Anıtı mekanın toplam simgesi olacaktır. Yașamın 
bir mücadele olduğuna vurgu yapan ve Çevre Yolu’ndan 
algılanabilecek șekilde konumlandırılmıș anıt çağcıl çiz-
gilerle tasarlanmıș ve alanın yeni kimliğini kentsel ölçeğe 
tașıyacak nitelikte düșünülmüștür. Yine bakı terası içe-

yer verilmiștir. Yine Gençlik Merkezi ile bu alanda, özel-
de öğrencilerin ve genç nüfusun eğitim faaliyetleri, klüp 
çalıșmaları ile hem sosyal, hem eğitsel etkileșim içerisin-
de bulunabilecekleri bir mekan yaratılmıștır.
C: Bu odak noktası, daha çok yakın çevrenin lokal ihti-
yaçlarına hizmet edecek alternatif bir giriș noktası olarak 
tasarlanmıștır. Büfe, çocuk oyun alanı, restoran ve çay 
bahçeleri ile zenginleștirilen alanda, orta vadede yerele de 
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risinde insanların yeșil doku ile iç içe kullanabilecekleri 
Zeka Oyunları Alanı yerleștirilmiștir.
F: Spor Alanları ve sağlık ünitesi ile Serbest Kürsü Ada-
sı’nı birbirine bağlayan Yașam Aksı üzerinde Kültür ve 
Sanat Evi (İdare ve Yönetim Faaliyetleri için de bu yapı 
içerisinde mekanlar kullanılması öngörülmüștür) konum-
landırılmıștır. Mezarlıkla ilișkileri içerisinde düșünülerek 
çiçek satıș birimleri de bu aks üzerinde konumlandırıl-
mıștır.

Görsel Kalite Unsurları ve Vistalar
Alanın sunduğu görsel olanaklar tasarım așamasında 3 
açıdan irdelenmiștir. Bunlardan birincisi alan çevresinden 
ve özelde konut dokusundan alanın hakim görünüșü ve 
lokal yerleșime yapacağı görsel katkılardır. Diğer açı-
dan tasarımın estetik çizgileri, alanın içinde yeni görsel 
noktalar yaratacak ve tasarım kendi içinde görsel odaklar 
yaratacaktır. Son olarak ise alanın arazi plastiği ile bize 
sunduğu araziden dıșa doğru algılanan görsel unsurlar bu 
kapsamda değerlendirilmiștir.
Alanın genel proje çizgisi konutlardan algı üzerinde 
belirleyen konumundayken, Yașam Anıtı, Devinim 
Heykeli, hareketli ve durgun su yüzeyleri ile bitkisel 
gösteriler, ıșık oyunları vb. gibi detay tasarımlar alan içi 
yeni odakları yaratmıștır. Bunlarla beraber alanın Çeșme 
Otoyol’una bakan yamaçları alandan dıșa doğru özel bir 
vista sunmaktadır. Tasarımda olușturulan bakı terasları 
bu görsel olanakları kullanacak konumlandırmalarla 
yerleștirilmiștir.

Juri Raporundan 
(5-2) oy çokluğu ile (karșı oy Salih Zeki Pekin, Hikmet 
Gökmen)
Doğal verilerle uyum sağlamıș olması, yakın ve uzak 
çevre bağlantılarının iyi kurulmuș olması, fonksiyonel 
çeșitlilik içermesi, ișlevlerin mekânsal dağılımı ve kendi 
aralarında kurulan ilișkinin olumlu olması, tüm yaș grup-
larına yönelik kullanımlar önermesi, su öğesinin dengeli 
kullanılmıș olması, kolaylıkla uygulanabilir olması jüri 
tarafından olumlu bulunmuștur. Ancak jüri projenin mi-
mari dilinin geliștirilmesi gerektiğini düșünmektedir.
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Murat Bektaș- Peyzaj Mimarı 
Buğra Gökçe- Y.Șehir Plancısı 
Ahmet Özer Karaaslan - Mimar 

Alan Tanımı ve Genel Kararlar
Dünyada kentleșme ve peyzaj anlayıșı insanları doğa ile 
bütünleștirme, doğaya dönme eksenine yönlendirmek-
tedir. Bu süreç doğayı en doğal haliyle yașayabilme ve 
doğada dinginliği bulup, kent yașamının getirdiği yük 
ve sorunlardan uzaklașabilme beklentisinin bir sonucu 
olarak yorumlanmaktadır.

Kentlerin en önemli yașam alanları yeșil omurgalardır. 
Makro ölçekte alanın güney-batısında ve doğusunda 
olușturulacak yeni ekolojik koridorlar yapılanmıș bölge-
ler arasında, Kuzey-batı da Olimpiyat köyüne uzanan bir 
nefes olma omurgası sağlayacaktır. “Uzundere Rekreas-
yon Vadisi” de bu ekolojik koridoru yapı blokları arasında 
birbirine bağlayan ve sürekliliği sağlayan bir çeșit temas-
geçiș-odak noktası olarak ișlev görecektir.
 Bu alanda İzmir ve Konak için özgün ve önemli bir doğa 
parkı olușturulması hedefi nden daha öte, kendi kimliği, 
koruma-onarma stratejisi, yenileme yaklașımı ve sürdürü-
lebilirliği ile diğer açık alanlara öncü örnek yaratabilecek 
bir tema (senaryo) bağlamında hareket etmek gereke-
cektir. bu yaklașım, alanı “ekolojik” değerleri  koruyan, 
doğayı kendisine kazandırılabilecek “yenileme”leri 
tanımlayan “sürdürülebilir”, çevreleri yaratabilecek “uy-
gulanabilirlik”leri ve dönüșümleri araștıran bir planlama 
ve tasarım dili sunabilmelidir.
Kentsel açık alanlar(ekopark) arasında stratejik öneme 
sahip yarıșma alanının, açık alanlar arası sürekliliği sağ-
layan bir geçiș bölgesi ișlevi tașıması yanısıra, açık yeșil 
alanlar arasında yer alan uzundere yerleșimi ile olușan 
kırsal(kır benzeșimli)-kentsel alan uyumunun da sağlan-
ması gerekli bulunmaktadır. Öneri form da, kırdan kente 
ve kentsel alandan kır benzeșimli alana geçiși simgeleyip 
vurgulayacak formal yapı önerilmektedir. Bu form arayıșı 
ile zorlu topoğrafyanın rahat kullanımını sunan  bütünle-
șik bir yapıya kavuștururulmaya çalıșılmaktadır.Bu yakla-
șım alanın bütün olarak algılanıp, açık alanlar sisteminin 
devamlılığının sağlanması açısından da gerekli ve yararlı 
bulunmaktadır.
Alan içi ve yakın çevresi zorlu eğimler kolay erișim-kul-
lanım açısından minumum eğimlerle tasarlanmıștır. çeki-
ciliği arttırabilme kaygısıyla yoğun ve zararlı olabileceği 
beklenen ișlevler düșünülmemiș, mümkün olduğunca alan 
bütünü özellikle yașlı ve bedensel engellilerin kullanımı-
da dikkate alınmıștır.
Ekolojik koridorlar arasında olușturulan Uzundere Rek-
reasyon Vadisi (süreklilik) tasarımda da önemli bir girdi 
olarak değerlendirilmiș alan bütünü sirkülasyonun, ișlev-
sel bütünlük, yapısal ve bitkisel sistemde “hareketlilik” 
ve “denge” ölçütleri ile birlikte ele alınmıștır.”uyum” ve 
“proportion” da en önemli tasarım öğeleri olarak vurgu-
lanmaya çalıșılan değerlerdendir. Olușturulan “Uzundere 
Rekreasyon Vadisi” çevresi ile ve kendi iç aktiviteleri ile 
uyumu insan ve doğa ölçeğini yitirmeksizin sağlanmaya 
çalıșılmıș, yapılı çevrenin baskın öğeli ve bunların yarat-
tığı olumsuz etkiler azaltılmaya çalıșılmıștır.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değișiklik 
Önerisi
“Rekreasyon Vadisi ve Adrenalin Park” olarak yeniden 
tanımlanan alan, çevre unsurları ile bütünleșik ve sürekli-
lik arz eden bir yapıya kavușturulacaktır. 
Mevcut imar planında yarıșma alanı sınırları içerisinde 
kalan tüm tașıt yolları, Rekreasyon Vadisi bütünlüğüne 
katılmıștır. Alan içerisinden geçen bu ulașım bağlantıları 
çevre yollardan sağlanacaktır.
Yarıșma alanı içerisinde yer alan sağlık tesisi alanının 
yüzölçümü korunarak yarıșma alanı içinde Kuzey-doğu 
ucunda konumlandırılmıș, alanla bütünleșik bir yapıya 
kavușturulmuștur. Bu sayede alan bütünlüğü bozulma-
mıș, konut blokları ve kamusal alanlara yakınlığı ile daha 
fonksiyonel hale gelmiștir.
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Mimari
Rekreasyon Vadisi ve Adrenalin park  içinde düșünülen 
mimari yapılar alan bütünlüğüne ters düșmeyen çizgiler-
de tek katlı-șeffaf yapılar olarak tasarlanmıștır. Her  yapı  
kendi bașına  bir aks olușturacak șekilde doğal eğimli 
alanın dokusunu zedelemeden tüm alana hakim kotlarda 
konumlanmasına çalıșılmıștır.Kapalı alanların boyutları-
nı  belirleyen bu yaklașımla, hem yapıya farlı kotlardan 
ulașan rampalar hem de altından geçen kullanıcıların 
gölgelenmesi imkanı sunulmuștur. 
İnșaatın hızlı ve çevreye zara vermeden gerçekleștirilebil-
mesi için çelik strüktür, alüminyum çerçeve, doğaltaș  ve 
ahșap kaplama kullanılmıștır. 

Peyzaj Tasarım Sürecine Etkili Olan Yaklașım ve 
Kriterler
Uzundere Rekreasyon Vadisi konumu itibariyle kent 
için üstleneceği misyon bakımından bir odak noktasıdır. 
Alan, tasarım sürecine deniz ve ekolojik koridorlar ilișkisi 
ile etki etmiș, alan kullanımlarının belirlenmesinde bu 
değerler korunarak tasarıma dahil edilmiștir. Vadi hava 
koridoru olma özelliği nedeniyle hava kirliliği ve yakın 
çevre iklim stabilizasyonu-mikroklima açısından İzmir 
kenti için büyük önem tașımaktadır.

Juri Raporundan
(5-2) oy çokluğu ile (karșı oy Salih Zeki Pekin, Emel Göksu)
Doğal verilerle uyumlu olması, ekonomik ve uygulanabilirliğinin yüksekliği, 
kendi içinde kararlı ve ișlevsel bütünlük tașıyan öneriler geliștirmesi, yalın bir 
tasarım diline sahip olması, alanın açık-yeșil alan olarak kullanılması yönündeki 
net tercihi ifade eden bir tasarım olması jüri tarafından olumlu bulunmuștur. 
Projenin kent bütünüyle ilișkisinin güçlü bir biçimde ortaya konmaması, fonksi-
yonel çeșitliğinin bulunmaması jüri tarafından uygun bulunmamıștır.
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Bilgen Boyacıoğlu- Mimar 
Cem Muyan- Mimar 
Yenal Akgün- Mimar 

Uzundere Rekreasyon alanı olarak tasarlanması beklenen 
arazi fi ziksel koșulları, konumu ve içinde barındırdığı 
yașantı açısından ilginç bir yapıya sahiptir. Çevresinde 
ağırlıklı olarak konut kullanımına sahip olan arazi bu ya-
șantıyı beslemek açısından önemli bir potansiyel barındır-
maktadır. Toplu konut alanı ve konut alanına dönüștürül-

müș olan Olimpiyat Köyü’nün araziye yakınlığı da hizmet 
edeceği konut bölgesini daha da genișletmektedir. 
Alt ve orta alt gelir grubuna dahil bir kesimin yașadığı 
bu bölge İzmir merkeze yakın mesafede olmasına rağmen 
șehrin periferisi olarak yapılașmıș durumdadır. Yașantı 
anlamında șehre dahil olmak öncelikli olarak yașama 
alanlarında șehrin barındırdığı deneyimleri içermesi 
bağlamında mümkün olabilmektedir. Burada yașayan 
insanların ve özellikle çocukların bu deneyimleri kendi 
konut bölgelerinde yașamaları düșüncesi projenin temel 
noktalarından birisini olușturmaktadır.
Arazideki açık alan yașamının hem fi ziksel koșullar hem 
de konut bloklarının konumlanması açısından parçalı bir 
yapıda olduğunu görmekteyiz. Bu alanlar konut blokları 
arasında sıkıșmıș yașamayan boș alanlar olarak karșımı-
za çıkmaktadır. Șehir hayatının temeli olan karșılașma 
mekânları arazinin bugünkü halinde yer almamaktadır. 
Bu büyük bir ölçüde kamusal alan kullanımını içerecek 
mekânsal düzenlemelerin olmamasıyla ilgilidir. Fiziksel 
anlamda arazi bu kamusal mekânları bize sunmamakta-
dır. Bu projenin çıkıș noktalarından birisi de gündelik 
hayatın deneyimlerini barındıracak kamusal bir mekân 
yaratmaktır. 
Bu düșünce bize arazi içinde yapısal anlamda dağıl-
maktansa kendi içinde bağlantıları olan belirli noktalara 
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toplanma fi krini getirmiștir. Karșılașma mekânlarını ba-
rındıracak bu bölgeler açık alanları besleyecek ișlevlere 
sahiptirler. Özellikle yarı açık alan kullanımını olanaklı 
hale getirecek bir yapılanmaya gidilmiștir. Bu proje üç 
ana ișlev üzerinde yoğunlașmaktadır. Birincisi kaykay 
parkı, ikincisi kültür birimleri, üçüncüsü de spor alanlarını 
içeren ve tüm araziye yayılan park alanları. 
Bu proje büyük ölçekli bir kaykay parkı önermekte-
dir. Alanın sadece burada yașayan insanlara değil tüm 
kentliye hitap etmesi isteği, insanları buraya çekecek ve 
İzmir’de bir benzeri olmayan mekân yaratma gerekliliğini 
getirmiștir. Bu da hem alanın genel düzenlemesiyle ve 
sunduklarıyla hem de ișlev farklılığıyla yaratılabilecek bir 
durumdur. İzmir’de ve Türkiye’de bir örneği bulunmayan 
bu park özellikle gençler için bir karșılașma mekânı 
olabilecektir. Ama ondan da önce bu bölgede yașayan 
özellikle çocuklar ve gençler için bir açık oyun alanı ha-
line dönüșmesi amaçlanmaktadır. Maddi anlamda kaykay 
edinmenin bir yük getirmemesi veya çocuklar tarafından 
yapılabilir olması bu ișlev seçiminde önemli bir kriter 
olmuștur. Üçüncü bir sebep ise arazinin farklı açılardan 
eğime sahip olmasıdır. Ama özellikle vadi diyebileceği-
miz alan farklı kotlarda kaykay havuzları yapmaya çok 
uygundur. Arazi yüzeyinin dokusunun yer yer değiștirile-
rek kaykay havuzları olușturulması tasarıma dair fi kirler-
den birisidir. Kaykay parkı sadece kaykay havuzlarından 
olușmamaktadır. Bu ișlevi besleyen servislerin yanısıra 
bu alana gelen insanların vakit geçirebilecekleri, alıșveriș 
yapabilecekleri, yemek yiyebilecekleri, alanı gezmek için 
bisiklet kiralayabilecekleri mekânları da içermektedir. 
Kültür birimleri bölge içinde araziye yakın olan üç okulu 
beslemesi amacıyla düșünülmüștür. Müzik, resim ve 
heykel atölyelerinin bulunduğu bu birim açık ve yarı açık 
alan kullanımına olanak veren bir yapı olarak karșımıza 
çıkar. Çocukların okul dıșı zamanlarda vakit geçirebi-
lecekleri, açık alanı yașamayı deneyimleyebilecekleri, 
ayrıca sosyal aktivitelere katılabilecekleri, birbirleriyle 
etkileșim haline geçebilecekleri serbest bir mekan olması 
düșünülmektedir. 
Spor alanları arazinin doğu yakasında yer alan bölgede 
konumlanmaktadır. Arazi eğiminin uygunluğu bu alan-
ların konumlanması açısından temel kriter olmuștur. Bu 
bölge aynı zamanda alanın tümünü kateden açık alan 
düzenlemesinin toplanıp spor alanlarını içine aldığı, kafe 
ve çocuk oyun alanlarını da barındıran bir park alanına 
dönüștüğü yer haline gelmektedir. Topografi k yapılan-
ma anlamında arazinin diğer tarafına göre daha az eğim 
içermesi bu bölgede park ve spor alanlarının birbirinden 
kopmamasını sağlamıștır. Yürüme yolu ve bisiklet yolunu 
içeren ring aracılığıyla arazinin diğer taraflarına bağlanan 
bu bölge kendi içinde farklı bir yașam alanı olușturmak-
tadır. 

Juri Raporundan
 (6-1) oy çokluğu ile (karșı oy Semahat Özdemir)
Kuzey- güney yönünde olușturulan güçlü bir yaya aksının 
mimari konseptle bütünleștirilmiș olması, aktivitelerin çe-
șitliliği ve odaklașma biçimi, yaya sirkülâsyonu ve konut 
çevresi ulașım sorununun iyi çözülmesi jüri tarafından 
olumlu bulunmuștur.
Yarıșma alanının otoyola yakın bölümünde toplumsal ve 
kentsel ișlevler açısından çeșitlendirilmemiș çok geniș 
alanlar bırakılması, kay kay parkının çok öne çıkarılmıș 
olması ve yer seçiminin iyi etüt edilmemiș olması jüri 
tarafından uygun bulunmamıștır.
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Nimet Aydın- Y.Mimar Yardımcıları
Mevlüde Gervan, Sevgi Düzgün, Ali Düzdağ, Seda Aydın, Gülcan 
Kaya, Burcu Poyrazoğlu, Mehmet Altıkulaç, Kumru Alpaydın, Tuğrul 
Büyükönen, Engin Esen

Makro tasarım kararı olarak bu kuytu, kendi sınırlarını do-
ğal eğrilerle ayıran alanın yöre için önemli olan Olimpiyat 
Köyü, Uzundere toplu konut alanı ve yeni fuar alanı ile bir 
strateji içerisinde ilișkilendirilmesini amaçlanmaktadır. 
Gerek kent merkezi gerekse yakın çevresi ile olan ilișki-
lerinde hem oto hem yaya için çözümler önerilmiș, yakın 
çevresi için tüm tercihler yayadan yana kullanılmıștır. 
Alanı çevreleyen hızlı çevre yolu alan için önemli kısıt-
lardan biridir. Yarıșma alanının içinde bulunan mezarlık 
alanı ise diğer önemli kısıtlardan biri olarak görülmüștür. 
Topografyanın hareketliliği tasarım için bir iç dinamik 
olarak ele alınmıș, tüm tasarım insanların farklı kotlarda, 
farklı ișlevlerle sürdürülebilir ve sürekli yaya sirkülâsyo-
nu üzerine örülmüștür. Alanın hem Olimpiyat Köyü, hem 
yolun öbür tarafındaki toplu konut alanı, hem de alana 
adını veren Uzundere Köyü arasında olușturulan, oto ta-
rafından kesintiye uğratılmayan üst yaya bağıyla tüm alan 
için rekreasyon üst kimliği önerilmiștir. Alan bu önemli 
referansları etrafında tutan bir nüve gibi yorumlanmıștır. 
Tasarım tüm bu alanlara yeșili, rekreasyonu, sporu , ya-
șam sevincini așama așama yașatmaya potansiyeldir. 
Alan içinde bulunan mezarlığın güney ucundan geçen 
imar planındaki yol mezarlığın kuzeyine kaydırılarak 
yeni bir kavșak önerilmiș ve alan ağırlıklı yayaya terk 
edilmiștir. Çevre oto yolu ile paralel geçen ikinci bir yolsa 
hem alanı otoyolun öbür tarafına alttan bağlamakta, hem 
de Cennet Çeșme ‘ye alternatif bir yol açmaktadır.Alanın 

çevresinde farklı bölgelerde yeni otoparklar önerilerek 
alana her yerden oto ile yaklașım sağlanmıștır.Ayrıca 
hem yaya hem de oto karșıya geçmekte böylece önemli 
bir yaya potansiyeli olan yolun güney kısmı alanla bütün-
leșmektedir. 
Alt ve üst promenad arasına sıkıștırılan yapılar ise alanın 
kuzey ve doğusuyla, sosyal konut alanının alt kotlarındaki 
bölgeye ulașım kolaylığı sağlamaktadır.Alan için gerekli 
olan teknik birimler, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor bi-
rimleri yarıșma alanının kuzey tarafındaki bölümde kottan 
da faydalanarak yer altına alınmıștır. 
Alan için önerilen akvaryum, açık bitki müzesi, kapalı 
bitki müzesi ile kültürel ve eğitsel yapısı olușturulmıș 
böylece alanın tüm kent tarafından kullanılması da sağ-
lanmıștır. Küçük kültürel aktiviteler (sinema, sergi) daha 
çok alanın yakın çevresi tarafından kullanılacak birimler 
olarak önerilmiștir. 
Konsept; alanın morfolojisindeki topoğrafi k izlerle suyu, 
yapıyı, yeșili tasarlama ve bu izleri yaya etkin bir mantık-
la çevreye tașımaktadır. 
Konsept; kurutulmuș bir nehir yatağının izini alarak yeni 
ekolojik arayıșlardır. 
Konsept; bir mıknatısın etrafında olușacak tüm alanların 
‘landart’ olușturma çabasıdır. 
Konsept; alandaki kısıtların tasarıma katılmasını sağlaya-
rak yeni yașam senaryosu eșliğinde tüm alanı daha doğal 
daha yașanılabilir bir çevreye dönüștürme isteğidir. 
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Bitkilendirmede yön gösterme, tanımlama, vurgulama, 
sınırlandırma ve gizleme ișlevlerinden yararlanılmıș; pey-
zaj düzenlemede ana konsept, alanın yaz-kıș ve birbirini 
takip eden periyotlar halinde sürekli çiçekli bir görünüm 
tașıması olmuștur. 
Gölge sağlamak ve yönlendirme amacı ile araç yollarının 
her iki tarafında ya da ortasında gölge etkili ağaçlar kul-
lanılmıștır. 
Otopark ağaçlandırmasında, araçların zarar görmeyeceği 
türler seçilmiștir. 
Yaya yolları boyunca belli aralıklarla oturma eleman-
larının bulunduğu dinlenme mekanları olușturulmuș ve 
buralarda gölge etkili ağaçlar kullanılmıștır. 
Yoğun kullanım ve dolașım alanlarının yakınlarında 
çiçekli, güzel kokan ve değișik renklerde bitkilerin kulla-
nılmasıyla alan içinde görsel olarak etkili kompozisyonlar 
olușturulmuștur. 
Alanın araç yollarından ayrılması, gürültü, kirlilik vb. 
etkilerden korunması için, yoğun yeșil dokular oluștu-
rulurken, herdem yeșil ağaçlar ve yaprak döken ağaçlar, 
dengeli bir șekilde kullanılmıș olup, mevcut konutların, 
kıșın faydalanacağı güneș ıșınlarını engellememek için o 
bölgedeki tampon yeșilde, yaprak döken ağaçların kulla-
nımına önem verilmiștir. 
Üst promenadda olușturulan çizgisel parterler, nilüfer 
havuzları ve bitki parterlerinden olușamakta ve bu 
çizgisellik, yarıșma alanı dıșındaki büyük yeșil alana 
uzanmaktadır. 
Su kıyısında olușturulan su kıyısı bitkiler bahçesi ve 
suyun içindeki sazlıklar, projedeki ekolojik bütünlüğü 
desteklemektedir. 
Göletin kıyısındaki bitkilendirmede, her mevsim renga-
renk bir görünüm hayal edilerek ilgi çekici renklere sahip 
bitkilere yer verilmiș ve su kenarındaki gölgeli dinlenme 
mekanları olușturulmuștur. 

Alan içindeki mezarlık, olușturulan göletin içine alınarak, ser-
viler ile yeșil bir ada haline getirilerek, görsel etkisi azaltılmıș-
tır.Servilerin altında kıyı boyunca olușturulan gül bahçesi, gülle-
rin açtığı mevsimde adaya bambașka bir görünüm sağlayacaktır. 
Arboretum bitkilendirmesinde, İzmir’de yetișebilen ama her 
yerde çok fazla rastlanmayan bitkilerin kullanımına özen gös-
terilmiștir. 

Juri Raporundan
Arazinin doğal eğimini iyi yorumlayan ve bir konsept olușturan 
içeriğine karșın ișlevsel odaklașmalar nedeniyle yoğun yapılaș-
ma riski tașıması ve gölet alanının gerçekleșmesinin ekonomik 
olmaması nedeniyle jüri tarafından uygun bulunmamıștır.
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Selami Demiralp-Peyzaj Mimarı 
Burak Özdöver-Mimar 

Juri Raporundan
(4-3) oy çokluğu ile (karșı oylar Koray Heper, Salih Zeki 
Pekin, Emel Göksu)
Fonksiyonel öğelerle donatılmıș temel bir tasarım aksının 
bulunması olumlu nitelendirmekle birlikte kent ve ulașım 

Yardımcı: 
Cem H.Türkel, Nihat Eyçe

bağlantılarının değerlendirilmemesi, alan olarak göste-
rilen bazı ișlevlerin mimari ișlevlerinin kurulmamıș ve 
tasarımda gözetilmemiș olması, güçlü bir ulașım șeması 
önerememesi jüri tarafından uygun bulunmamıștır.
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Ümit Yücel-Y.Mimar, Çiğdem Yücel-Y.Mimar 
Dr.Gülsayan Atanur-Peyzaj Mimarı, Aslı Dural-Șehir Plancısı 

Yardımcı: 
Ahmet Muharrem

Sürdürülebilir Daha Yeșil Bir Kente Katkı Uzundere Kentsel Düzenleme Raporu
Ülkemizin 3. büyük kenti olan İzmir’in kent merkezi incelendiğinde kentin nefes 
almasını sağlayacak, periferisinden kent içine giren hava sirkülasyonunu olușturacak 
düzenlenmiș aktif yeșil alanların eksikliği dikkat çekmektedir. Bu sebeple İzmir kentsel 
bölgesinin güneyde sonlandırarak sınırını olușturan yarıșma alanının, kent yerleșme-
sinin güneyinde bulunan orman alanları ile kent içine doğru ilerleyen bugün jeolojik 
sakıncalı (daha sonra peysaj düzenlemeler yapılması önerilen açık alanlar) alanlar ile 
köprü kurabilecek, aktif, kent içinde nadir kalan yeșil alanlardan olduğu anlașılmıștır. 
Bu da kent içinde yapılașmamıș, kamusal (özellikle yeșil alan olarak ) alanın önemini, 
alan kullanımında kent ve alanın yakın çevresinin ihtiyaçlarının karșılanması konusunda 
hassas davranılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Hazırlanan Uzundere Rekreasyon 
Vadisi Projesi ile;

-Yarıșma Alanına kentin ihtiyaç duyduğu asal bir etkinlik yaratan Kentsel Kimlik 
kazandırılmıștır: Kente ihtiyacı olan Afet ve Risk eğitimin de verileceği AKUT Uy-
gulama ve Eğitim Merkezi ile kentsel-kamusal kimlik kazandırılmıștır. AKUT olarak 
projelendirilen yapının Aydın-Çeșme otoyolu üzerinde görünebilir, kente hakim ve 
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referans olușturacak konumda olması, yakın il ve ilçe-
lerin de eğitim ve uygulama alanı olarak faydalanacağı 
kenti ulusal düzlemde temsil edecek olması proje kim-
liğinin ana temalarından biridir. Söz konusu proje her 
tür sosyal ekonomik kültürel farklılıkları olan kentli 
profi llerini bir araya getirerek ortak toplum ve kentli 
bilincinin olușumu sağlanacaktır.
-Yarıșma Alanı Yakın Çevresi İhtiyaçları: Proje alanı 
yakın çevresindeki yerleșme alanlarının ve kent bütü-
nünün sosyal, kültürel, rekreatif ihtiyaçlarına cevap 
verilmiștir.
Yarıșma alanı ile yakın çevresi arasında beș ana yaya 
aksı ve alana giriș noktası olușturulmuștur. Söz konusu 
yerleșme alanlarından uzanarak proje alanına gelen 
yaya aksları; üzerlerinde bütünleștirilerek düzenlen-
mesi gereken park alanları - tanımsız alanlar ve peysaj 
düzenlemesi ile olușturulması önerilen çizgisel yeșil 
alanlardan olușmaktadır.
-İzmir Kenti Gelecek Vizyonuna Paralel Projelendir-
me: Yarıșma alanı ile aynı otoyol güzergahı üzerinde 
bulunan tașınılması planlanan Uluslararası İzmir Fuarı 
kendi çevresinde, dolayısı ile yarıșma alanı ile arasında 
yer alan ticaret alanlarında destek üniteler olușturacak-
tır. Fuar alanının hizmete girmesi ile çevresinde geli-
șecek olan ticaret merkezleri, servis alanları, otellerin 
ihtiyacını karșılayacak rekreatif tesisler kentin güney 
yapılașma bölgesinde ihtiyaçları karșılamaya yönelik 
bütünlük olușturacaktır.
-Sürdürülebilir Kentleșmeyi destekleyen sürdürülebilir 
kentsel parça :Proje vadisi içerisinde olușturulan Pazar 
alanı, ekolojik ürünlerin çevre sakinlerince yetiștiril-
mesi ve pazarlanmasında bölgesel kalkınmayı, projenin 
benimsenmesini ve proje içinde aktif rol alınması ile 
proje vadisinin genel bakım ve hizmetlerinin karșılan-
masını hedeflemektedir.
-Hazırlanan proje ile plan değișikliği gerektiren düzen-
lemeler ve gerekçeleri;

1-Yarıșma alanı sınırları içerisinde kalan 8500 m2’lik 
sağlık alanı, alanın doğusunda 15 mt’lik yolun doğu-
sunda kalan rekreasyon alanına 10 000 m2 olarak 
tașınmıștır. Bu değișiklik ile;
-Yarıșma alanı içerisinde yeșil alan bütünlüğü sağ-
lanmıștır.
-Ana yaya akslarından biri olan Limontepe çevresi 
konut alanlarının, yarıșma alanına kuzeyden yaya 
girișini sağlayan geniș ağaçlıklı yolun, yarıșma alanı 
içerisinde meydanla bağlantısı sağlanmıștır.
-Sağlık alanı, 15mt’lik tașıt yoğunluğu yüksek ana 
ulașım aksına cephelendirilmiștir.
-Sağlık alanı parsel içerisinde otoparkını sağlaya-
caktır ancak özel durumlarda karșısında yer alan 
rekreasyon alanı için olușturulan otopark destekleyici 
olacaktır.
2-Yarıșma alanının batısında bulunan belediye uhde-
sinde kalan 3000 m2’lik konut alanının kaldırılarak 
yeșil alana dönüștürülmesi değișikliği ile;
-Planlama alanında nüfus yoğunluğu düșürülmüștür.
-Yaklașık 0.80 emsal ile hesaplandığında 2400 m2 
konut yapılașma hakkı kaldırılmıștır.
-Yarıșma alanının batısında alanın giriș ve yönlen-
me ihtiyacını karșılayacak projelendirilmesine izin 
vermiștir.
3-Kaldırılan konut alanının yapılașma hakkının bir 
kısmı yaklașık 750 m2 (750m2 tabanda) proje alanı-

nın doğu bölgesinde otopark alanı ile ilișkilendirilmiș 
Ticaret Alanı olarak düzenlenmesinde kullanılmıștır. 
Bu değișiklik ile;
-Yakın çevrede imar planlarında yer almayan günü-
birlik ihtiyaçların karșılanabileceği ticari alanlar ile 
25 hektar alan büyüklüğündeki rekreasyon vadisinin 
ticari gereksinimlerini sağlamakta ve aynı zamanda 
çevre yerleșim alanlarında yașayanları proje alanına 
yaklaștırma, alıștırma misyonu da yüklenmektedir.
-Projede yarıșma alanının doğusunda bulunan özel 
mülkiyete sahip parsellerin bir kısmının % 40 yasal 
terk alındıktan sonra proje kapsamında olușturulan 
yeni ticaret alanından yer verilmesi önerilmekte olup, 
bu șekilde yarıșma alanının uygulamaya geçebilme-
sinde kamulaștırma maliyeti oldukça azaltılmaktadır.
4- Kaldırılan konut alanının yapılașma hakkının diğer 
kısmı olan 1090 m2, yarıșma alanının güney batısın-
da yer alacak olan ve aynı zamanda projenin kentsel 
kimlik ayağını olușturan AKUT Uygulama ve Eğitim 
Merkezi için kullanılacaktır.
5-Yarıșma alanı içerisinde kalan Belediye Hizmet 
alanları kaldırılmıș olup, rekreasyon alanı içerisinde 
belediyenin hizmet edeceği alanlar olușturulduğun-
dan bu iki fonksiyon proje ile bütünleștirilmiștir.

Juri Raporundan
Güçlü bir kent bağlantısı ve mimari tasarım konseptine 
sahip olmasına karșın otoyolla yarıșan masif bir strüktür 
önermesi, ekonomik ve uygulanabilirliğinin zayıf olması, 
doğal verileri yeterince gözetmemesi jüri tarafından uy-
gun bulunmamıștır.
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Can Kaya-Y.Mimar, Erdem Yıldırım-Mimar, Ișın Can-Mimar, 
S.Bahar Durmaz-Mimar-Kentsel Tasarımcı 

Yardımcılar: 
Ufuk Ergun, Selen Adanur, Yasemin Tekmen, Tuğba Çakıroğlu

Göç - Çöküntü Alanları - Yetersiz Kentsel Donatı - 
Eğitimsiz Çocuklar 
Çocuk Müzesi: Çocuğa Hizmet - Kültürel Bulușma 
- Toplumsal Aydınlanma ve Gelișim 
Günümüzde kent yașamından mağdur olan gruplardan 
biri de çocuklardır. Kent bütününde ve özellikle çöküntü 
alanlarında, kent yașamı çocuklara yeterli oyun alanları 
sunmamaktadır. Oyundan uzak yetișen çocukların kișisel 
gelișimi eksik kalacaktır. Çocuğa hizmet kavramından 
yola çıkan bu proje çocuk ve kent ilișkisinde var olan 
boșlukları, yetersizlikleri doldurmak amacını güder. 
Toplumsal aydınlanma ve gelișim için, özellikle çocuğun 
eğitimi șarttır. Çocuk müzesi, geleneksel aile yapısının 
değișmesiyle ortaya çıkan kreș kavramının bir alternatifi  
olmaktan öte, kreșin çocuklarda yarattığı olumsuz etkile-
rin çözümüdür. 
İzmir Çocuk Müzesi alıșılageldik bir “müze” değildir. 
Çocukların farklı kültürlerle bulușmasına olanak sağlayan 
bir araç olan müze, önerdiği rekreatif alanlarla da İzmir 
kent bütünü içinde odak noktası olușturacaktır. Müze, 
çocukların yaratıcılıklarını geliștirmeyi, amaçlar. Kentin 
içindedir, ama kent gerilimlerinden uzaktır. Çocukları 
doğal yașamla bütünleștirerek eğitir. 
İzmir Çocuk Müzesi ve Parkında çocuklar mekanın efen-
dileri olacaktır. Proje alanın çevresinde konut alanları yo-
ğundur. Müze, bir cazibe noktası olacak ve yatırımcıları 

bölgeye çekerek çevresindeki kent yenileme projesine hız 
kazandıracaktır. 
İzmir’de mevcutta bir çocuk müzesi yer almaktadır. Ye-
terli açık ve kapalı alanlar olmamasından dolayı müze tam 
olarak bir faaliyet alanı bulamayıp İzmir bütününe hitap 
eden bir müze olamamıștır. 
Tasarım 
İzmir Çocuk Müzesi ve Parkı iki ana aks üzerinde tasar-
lanmıștır. Kuzeybatı-güneydoğu aksında çocuk müzesi, 
kuzeydoğu-güneydoğu aksında ise spor alanları konum-
landırılmıștır. İki aksın buluștuğu yerde de etkinlik alanı 
yer almaktadır. Bu akslar dıșında alanın batısında yer 
alan bölge uçurtma tepesi ve güneșlenme terası olarak 
değerlendirilmiștir. Bu akslar üzerinde yer alan tüm akti-
vite alanları (Çocuk müzesi, etkinlik alanı, spor alanları) 
araziye en az müdahale ile yerleștirilmiștir. 
Araziye tașıt alınmayacaktır. Ancak gerektiğinde spor 
alanı aksı acil durumlarda servis yolu olarak da kullanı-
labilecektir. Üç noktadan erișim olanağı bulunan alanda, 
otoparklar alan dıșında konumlanacaktır. Uçurtma tepesi 
ve güneșlenme terasında model uçak gösterileri, paintball, 
uçurtma șenlikleri gibi çok amaçlı aktiviteler düzenlen-
mesi amaçlanmıștır. Çocuk müzesi ile etkinlik alanı ara-
sında kalan ve doğal eğimin olușturduğu vadi, oyun vadisi 
olarak önerilmiștir. Müzenin ortasından inen yol, ahșap 
bir köprü ile etkinlik alanına bağlanmaktadır. 
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Juri Raporundan
Simge özelliği tașıyabilecek bir tasarım konseptine sahip 
olmasına karșın, önerdiği büyük yapı kitlesi nedeniyle do-
ğal verilerle uyumsuz olması, bitkisel dokunun tanımlan-
maması ve mimari tasarımla bütünleșik bir anlayıșla ele 
alınmamıș olması jüri tarafından uygun bulunmamıștır.

Çocuk Müzesi 
Çocuk müzesi çocukların rahat , özgür ve güvenli hareket 
etmelerine olanak sağlamaktadır. Araziyle bütünleșen 
kurgu sonucunda olușan teras ve avlular çocukların doğal 
yeșille buluștuğu mekanlar olarak tasarlanmıștır. Müze 
ana etkinlik aksı çevresinde yer alan ve farklı kotlarda 
yerleștirilen 8x8 metrelik birimlerden olușmaktadır. 
Bu sayede çocukların algısını kuvvetlendirecek net bir 
dolașım elde edilmiștir. Etaplanmaya olanak sağlayan 
8x8 metrelik modüler sistem tünel kalıp yöntemiyle inșa 
edilecektir. Farklı aktivitelere olanak sağlayan esnek plan 
șeması zaman içinde eklemlenecek yeni fonksiyonlara 
göre de farklı iç mekânlar tasarlanabilecektir. 
Çocuk Müzesi yapı itibariyle üç așamadan olușmaktadır: 
Birincisi, atölyelerden olușan eğitim birimleri; İkincisi 
sinema, konferans, gibi görsel-kültürel etkinliklerin ger-
çekleștirildiği mekânlar; Üçüncüsü ise binanın bütününe 
yayılan sergi alanları ve eğitim sürecinde üretilen, oyun-
cak, resim, heykel, seramik gibi ürünlerin satıșa sunuldu-
ğu birimlerden olușmaktadır. Sergi alanlarında ayrıca yurt 
içi ve yurtdıșında çocukların merakını uyandıran eğitici 
sergilerin getirilmesi amaçlanmıștır. 
Oyuncak, çocuğun psikolojik ve sosyal gelișiminde çok 
önemli yer tutar. Çocuğun kendi oyuncağını kendisinin 
üretmesi, oyuncağıyla kurduğu ilișkiyi kuvvetlendirir. Bu 
amaçla atölyelerde çocukların oyuncaklarını üretmeleri 
sağlanacaktır. Ayrıca atölyelerde resim, heykel, müzik 
gibi çağdaș sanatlar öğretilecektir. 
Çocuk Müzesi ve parkında kapalı alan kullanımları așa-
ğıdaki gibidir: 
Kapalı Alan: 5.957 m²  Çocuk Müzesi: 4.800 m² 
Etkinlik Alanı: 237 m²  Spor Alanı: 920 m² 
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Yarıșma alanı, Uzundere-Yurtoğlu- Cennetçeșme Ma-
halleleri sınırlarında kalan alanda bulunmakta ve çevresi 
için önemli bir ekolojik sistemin bașlangıç noktasıdır. Bu 
doğal ekolojik miras alanı gelecekte kentin rekreasyon 
etkinliklerinin üretildiği, doğal değerlerinin kentli ile 
paylașıldığı, spor ve doğayı tanıma faaliyetlerinin depo-
landığı, doğanın kent yașamıyla bulușacağı bir mekan 
olarak tasarlanmıștır. 

Kavramsal Yaklașım 
Kent içinde devamlılığı sağlayan kentsel yeșil alan siste-
minin önemli bir parçası olarak değerlendirilen ekolojik 
koridorlar, bu yüzden ekolo¬jik anlamda korunması, 
geliștirilmesi ve onarılması gerekli peyzajlar olarak de-
ğerlendirilebilir. 
Kentlerin etki alanı içinde kalan doğal alanların ko-
runması önemli bir sorundur. Doğal alanlar, kentlinin 
rekreasyon ihtiyaçlarının bir kısmını karșılarken, belirli 
ilkeler doğrultusunda korunmalı, bu planlanma ve tasarım 
așamasına da yansımalıdır. 
Bu nedenle Uzundere Rekreasyon Vadisi planlama ve tasarı-
mında salt amaç; fuar, piknik yada ticari alan yaratmak değil, 
üst ölçekte alanın iyileștirilmesi ve alanın özgün doğal yapı-
sını güçlendiren bir peyzaj anlayıșının geliștirilmesiydi. 

Amaçlar 
• Çeșitli açık ve yarı açık kamu mekânları yaratarak, 
kent yașamını bu alanlara çekmek ve bu alanlarda canlı 
bir toplumsal ortam yaratmak. 
• Kentlinin yıl boyunca, dinlenme, eğlence ve rekreas-
yon ihtiyaçlarını yeniden tanımlamak ve sosyal - kültü-
rel bir odak noktasına dönüștürmek. 
• Konak halkına özgü kültürel canlılık ve kentsel çevre 
unsurları ile bütünleșecek görsel kalitenin artırılarak 
kent kimliliğini geliștirmek. 
• Alanda, parkları pasif dinlenme alanları olmaktan 
öte gündelik yașamın canlı ve dinamik bir sahnesi / bir 
kentsel bulușma mekânı olușturmak. 
• Yere duyarlı, etaplara bölünebilen uygulanabilir par-
çalarıyla bir öneri gerçekleștirmek. 
• Doğa ile tanıșma olanaklarının sağlanması. 

Hedefler 
Uzundere Rekreasyon Vadisi yakın çevresini kullanan-
ların kentsel koșullardan, kirlilikten ve rutin hayatın 
sıkıcılığından uzaklaștırılması ana hedeftir. Bu hedef 
doğrultusunda alanda; 

• Sessizlik, dinlenme fırsatlarının yaratılması, 
• Çekiciliği olan imajlar yaratmak (bu imaj kent içinde 
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doğanın öğelerinin hakim olduğu, doğaya ait bir özgür-
lük olarak ele alınması.) 
• Alanın doğal özelliklerinin ve biçimlerinin koruna-
bilmesi için tasarımının koruma ağırlıklı bir strateji 
temeline oturtulması. 
• Yaya aksları ile yeșil sürekliliğin sağlanması ve kulla-
nım cazibesinin artırılması. 
• Projede su ve yeșil gibi doğal değerler ile yöre kül-
türüne ve mekanın mevcut kimliğine özgü mekansal 
değerleri, çağdaș yaklașımlarla yorumlanması. 

Yarıșma Alanının İzmir Kenti ve Yakın Çevresi 
Etkileșimi 

• İzmir kentinin doğal kimliğinde su öğesi de önemli-
dir. Bir deniz Șehri olan İzmir’nın, termal kaynakları, 
akarsuları, dereleri, gölleri, kıyı șeridi ve yer altı su 
zenginlikleri bulunmaktadır. Bu nedenle tasarımda su 
öğesi (göletler) önemli bir peyzaj değeri olarak kulla-
nılmaktadır. 
• Vadi ve yakın bölgesinde parklar önerilerek, ekolojik 
potansiyele sahip alanların yeșil dokusu güçlendirile-
cek ve ovanın bütünleșmesi güçlendirilecektir. Böylece 
yeșil koridorun sürekliliği ile ekosistem korunacak ve 
kentin açık ve yeșil alan sistemini güçlenecektir. 
• Yakın çevre içerisinde yaya ulașımının desteklenerek, 
yayanın üstünlüğü sağlayacak bir yaklașım tercih edil-
miștir. Bu sayede olușturulan yaya alanlarında kafeler, 
restoranlar, kır kahveleri,çay bahçeleri,balık lokantaları 
ve gezinme mekanları olarak kullanılan yaya allesi ve 
yaya koridoru parkla bütünleștirilmiș, yada mekansal 
sürekliliği sağlanarak ön yeșil mekanlar yaratılmıștır. 
• Doğudan- Batıya uzanan derenin ekolojik koridor 
olarak düzenlenmesi ve bu alanlarda doğal kullanımlar 
yanında mevcutta varolan yeșil alanların da planlama-
ya dahil edilerek, ‘yeșil koridor’un sürekliliği sağlan-
mıș, ekolojik koridorun birisi olan bu alan bu bilinçle 
tasarlanmıștır. 

• Uzundere rekreasyon vadisi, odak bir noktada bulun-
ması açısından, yakın çevresi için önerilen kullanım 
kararları ile rekreasyon vadisi kimliğini tamamlayacak 
kentsel rekreasyon kullanımlarıyla donatılmıștır. 
• Proje alanı ve yakın çevresi insan-doğa ilișki bağ-
lamında etkileșimi içerisinde kalan simgesel peyzaj 
konseptleriyle bütünleștirilmiștir. 

Mimari Yapılașma Konsepti 
Araștırmamızda da ortaya konan, bir bölümü de șartname-
de belirtilen yarıșma alanına ait değerlendirmeler: 

• Arazinin mevcut doğal miras değeri, 
• Önemli kentsel seyir mekânlarının potansiyeli, 
• Arazi eğiminin potansiyeli, 
• Çevredeki bozuk yapılașmadır.
Yukarıdaki potansiyelleri değerlendirecek ve olum-
suzlukları giderecek yaklașım seçeneklerimizin neler 
olabileceği incelendiğinde: 
• Mevcut binaların(gecekondular) benzer mimari dilini 
kullanarak yeni Mimari yapılașmanın yapılamayacağı, 

• Arazinin mevcut doğal miras varlığından yola çıkarak 
bu doğal mirası geliștiren yeni bir dil üretmenin gerekli-
liği görülmüștür.

Juri Raporundan
Doğal verilerin olumlu bir biçimde değerlendirilmemesi, 
alan olarak gösterilen bazı ișlevlerin mimari ilișkilerinin 
kurulmamıș ve tasarımda gözetilmemiș olması, güçlü bir 
ulașım șeması önerememesi yapılașma yoğunluğunun 
çok yüksek tutulması, hareketli su ögesinin çok abartılmıș 
olması jüri tarafından uygun bulunmamıștır.


