
x
x
i.c

o
m
.tr

Y İ R M İ B İ R  
M İM A R L I K  T A S A R I M  M E K A N    

S A Y I  1 1 6    
Ş U B AT  2 0 1 3    

1 1 ( K I B R I S    1 2 )   

İzmirlilerin Projesi
İzmirlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi, 
kentlilerden hareketle tüm kıyı şeridinin yaşamla 
nasıl zenginleştirilebileceğini araştırıyor.

XXI <
 M

İM
A

R
LIK TA

SA
R

IM
 M

EK
A

N
 <

 SAY
I 116 <

 ŞU
B

AT 20
13 <

 ERG
İN

O
Ğ

LU
 & ÇA

LIŞLA
R <

 STRO
O

TM
A

N
 <

 SU
PERPO

O
L + ERD

EN
ER  <

 TECE M
İM

A
RLIK <

 TYIN
 TEG

N
ESTU

E  <
 YA

LIN
 M

İM
A

RLIK <
 İZM

İRLİLERİN
 PRO

JESİ

Y A Z I L A R I Y L A
KORHAN GÜMÜŞ
LEVENT ŞENTÜRK
OSMAN ŞİŞMAN
OTTO VON BUSCH

BERNO STROOTMAN       SUPERPOOL + ERDENER         TYIN TEGNESTUE ARCHITECTS        YALIN MİMARLIK

Hilton Garden Inn Haliç 
TECE MİMARLIK

Sahibinden.com
ERGİNOĞLU & ÇALIŞLAR 



İz
m

İr
 - 

d
en

İz
ŞU

B
A

T 
20

13
 - 

X
X

I 
  3

4

İzmirlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi, 
adından da anlaşılacağı üzere pek de aşina olmadığımız 
bir çalışma. İzmir Körfezi’ni bir bütün olarak ele alan ve 
o alanı yeniden düzenleme, sıfırdan yapma gibi çok 
alışkın olduğumuz türkiye imar hareketlerinden farklı 
olarak kentlilerin körfezle ve denizle ilişkisini merkeze 
alan bir proje. Emsal üzerine değil, yaşantı üzerine 
kurulu fikirlere alan açan bir girişim. Kentler için 
geliştirilen nazım imar planları ile ada ve parsel bazlı 
mimari çözümler arasında tam da ara ölçekte 
konumlanarak kentlilere ait bir kamusal alan olarak kıyı 
şeridine odaklanıyor. İşin ne olduğu kadar nasıl 
yapıldığı da önemli. Geniş katılımlı bir tasarım çalıştayı 
düzenleniyor, projeye dayanak oluşturması amacıyla 
İzmirlilerle anketler yapılıyor, raporlar hazırlanıyor. Bu 
verilerin yaşama aktarılması için ana ilkeler belirleniyor 
ve körfez dört ana bölgeye ayrılıyor. İçlerinde mimar, 

proje adı: İzmirlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme projesi
proje başlangıç ekibi: Aziz Kocaoğlu, İlhan Tekeli, Serhan Ada, Ali Sabuktay, 
Nevzat Sayın, Zuhal Ulusoy, Tevfik Tozkoparan, Tevfik Balcıoğlu, Sezai Göksu, 
Han Tümertekin, Murat Günaydın
proje danışmanları: Aziz Kocaoğlu, Ali Sabuktay, Mehmet Ural
proje koordinatörü: İlhan Tekeli
proje grup koordinatörleri: Mehmet Kütükçüoğlu, Zuhal Ulusoy, Nevzat Sayın, 
Tevfik Tozkoparan, Serhan Ada
proje iletişim koordinatörü: Tevfik Balcıoğlu

İzmirlilerin Projesi
şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı gibi farklı 
disiplinlerden profesyonellerin yer aldığı ekipler işe 
koyuluyor. Diğer yandan bir ekip de tüm alanın gösteri-
kültürel etkinliklerinin nasıl yönetileceğini, mimari arka 
plan üzerine yaşamın nasıl ekleneceğini araştırıyor. 
sonuçta bu sayıda yer veriyor olduğumuz avan projeler 
ortaya çıkıyor. Bu projeleri bir bütün olarak sunmayı, 
barındırdıkları ortak nitelikleri ve önerdikleri yaşantı 
çeşitliliğini göstermesi açısından önemli buluyoruz. 
Yayına hazırlık sürecinde projelerini paylaşan tüm 
ekiplere, tüm süreç boyunca projenin arkasında duran 
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve dokümanlara 
erişimimizde yardımcı olan saitali Köknar’a teşekkür 
ederiz. İzmirlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme 
Projesi’nin kentlilere odaklı planlama anlayışı için bir 
örnek teşkil ederek yaygınlaşması umuduyla...  
hazırlayan: hülya Ertaş
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KATıLıMCı SÜRECİN ÖYKÜSÜ

İlhan Tekeli  İzmirlinin Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi’nin öyküsü 24 Ekim 
2009’da İzmir Kültür ve Sanat Çalıştayı’nın toplanmasıyla başladı. İzmir’in ve İzmir’i 
seven sanat ve düşünce insanlarının, kamuoyu önderlerinin katıldığı bu çalıştayın temel 
ürünlerinden biri, İzmir için bir vizyon üzerinde oydaşma yaratmak oldu. Bu vizyonun 
birinci öğesi, İzmir’in bir tasarım ve yenilik kenti niteliği kazanmasını sağlamak; ikinci 
öğesi, İzmir’in Akdeniz büyük kentler ağının etkin bir odağı haline gelerek dış ilişkilerini 
geliştirmek; üçüncü öğesi olarak insan onuruna saygılı katılımcı süreçlere duyarlı bir 
yönetişimin uygulanması şeklinde belirlendi.

Bu karar üzerine 31 Mayıs 2011’de İzmir’de geniş katılımlı bir tasarım çalıştayı düzenlendi. 
Bu çalıştaya katılan değişik aktörlerin İzmir’in tasarım kenti haline gelmesinde 
yüklenecekleri rollere açıklık kazandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de İzmirlilerin 
tasarlanmış çevrelerde yaşama bilincinin geliştirilmesi sorumluluğunu yüklendi. 

Böyle bir tasarım projesinin geliştirilmesinin arka planında İzmir’de geliştirilmiş bir 
düşünsel çerçeve vardır. İzmir’de düzenlenen, İzmir’in farklılığı konusundaki bir 
bilimsel toplantıda şehrin stressiz yaşam kalitesinin önemi üzerinde duruldu. Bu, 
İzmir’in aceleye getirilen projelerle tahrip edilmemesi gereken çok değerli bir özelliği, 
bir tasarım kenti olması bakımından da araçsal bir öneme sahip.

İzmirlilerin stressiz yaşam kalitesinin oluşmasında iki faktör saptandı. Bunlardan 
birincisi İzmir’in ve İzmirlinin denizle ilişkisi, ikincisi de İzmirlilerin evlerine kapanık bir 
yaşamları olmaması, yaşamlarının önemli bir kısmını evlerinin dışında geçirmeleriydi. 
İzmirli fakiri olsun, hali vakti yerinde olanı olsun, iş saatleri dışında, kentin sahillerinde 
piyasa yapıyor, oldukça uzun süreleri böyle geçiriyordu. Bu piyasada kendisini 
sergiliyor, bunun için giyimine özen gösteriyor, bir arada yaşama ahlakını geliştiriyordu.

Bu saptamalar sonucu İzmirlilerin var olan yaşam biçimini koruyarak, kalitesini 
yükseltmek için İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek bu projede merkezi konum 
kazandı. Bir denizle kıyısında yaşayan kişiler arasındaki ilişkilerin üç farklı türde 
olabileceği söylenebilir. Bunlardan en sadesi görsel ilişkidir. Bir kişinin bir kentte 
yaşarken önünde uzanan denizi görmesi stres azaltıcı bir etki yapar. Bunu kara 
içlerinde yaşayanlar kıyıya ulaştıklarında hemen fark ederler. İkinci ilişki denizden 
ulaşım için yararlanmaktır. Bir körfez gemisiyle seyahat yaptığınızda gemide kahve 
içersiniz, sosyalleşirsiniz, birkaç kelime konuşursunuz. Gemiden indiğinizde hem 
ulaşmak istediğiniz yere ulaşıyor, hem de stresinizi azaltıyorsunuz. Üçüncüsü ise 
İzmirlilerin geçmişte yaşadıkları şekilde denize girerek, yüzerek ilişki kurmaktır. İzmir 
Körfezi kirlenerek bu üçüncü tür ilişki kurmayı olanaksız hale getirmişti. Oysa son 
yıllarda geliştirilen atık su toplama ve arıtma tesisleri ve körfez içindeki akıntıları 
güçlendirme çalışmaları artık bu üçüncü tür ilişkiye de olanak veriyor.  

Üzerinde çalışacağımız proje İzmir Körfezi ve onun çevresinde yerleşenler için 
geliştirilecekti. İzmir Körfezi’nin jeolojik oluşumu insanların yerleşmesi için olağanüstü 
bir körfez yaratmış. Tarih içinde körfezin kıyılarında ilk başlarda birçok balıkçı 
yerleşmesi bulunuyordu. Daha sonra kentler oluşmaya başladığında tek kentler yer aldı. 
19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın ilk yarısında biri İzmir, diğeri Karşıyaka olmak 
üzere körfezin etrafında ikili bir yerleşme yapısı oluştu. 1950’li yıllardan sonra yaşanan 
hızlı kentleşme içinde kent nüfusu 3,5 milyona tırmandığında yerleşme alanları körfezi 
sardı ve gerisindeki yamaçlara tırmanarak iç körfezin etrafında adeta bir amfi tiyatro 
oluşturdu. Körfezin karşı sahilleri arasında 3,5-7 km’lik uzaklık, özellikle geceleri 
parlayan ışıklarıyla zengin perspektifler oluşturmasına olanak veriyordu.

Bu tarihi coğrafyanın verdiği olanaklar içinde üç tür tasarım projesi tanımlandı. Birincisi 
iç körfezi bir gösteri mekanı olarak örgütlemek diye adlandırılabilir. Körfezi saran 
yerleşme biçimi iç körfezi adeta bir tiyatro sahnesi haline getirmiş. Bu İzmirlinin denizle 
ilişkisini güçlendirmek için çok değerli bir fırsat yaratıyor. Körfezin yüzeyi günümüzde 
adeta bir çöl gibi. Yelkenliler, sörf yapanlar görülmüyor. Temizlenmiş körfezde kıyıda 
tekne bağlama yerlerinin yapılmasıyla körfezin yüzeyi bir görsel zenginlik kazanacak. 
İnşa edilecek hareketli platformlar deniz yüzeyinde gösteri olanağını sağlayacak. Birden 
kentin yaşamına yeni zenginlikler getirecek. İzmir kentinde belli bir takvime göre 
düzenlenen şenlikler karayı kullandığı gibi körfezin yüzeyini kullanacak. Şenliğe 
katılarak, onun bir parçası haline gelmek İzmirli tarafından yaşayarak öğrenilecek.

Projelerden ikincisi İzmir Körfezi’nde Mavikent’ten İnciraltı’na kadar uzanan 
kıyının tasarlanarak yaşam kalitesinin geliştirilmesi. 40 km’lik sahil Mavişehir-Alaybey 
Tersanesi (1. Bölge), Turan-Alsancak Limanı (2. Bölge), Alsancak Limanı-Konak 
Köprülü Kavşağı (3. Bölge), Konak Köprülü Kavşağı-İnciraltı Kent Ormanı (4. Bölge) 
olarak dört ayrı bölgeye ayrılmıştır. Yapılan araştırmalar Turan, Alsancak bölgesi 
dışındaki kıyıların yer haline geldiğini, İzmir halkının bu kıyılara anlam yüklediklerini 
gösterdi. Bu nedenle Turan-Alsancak kıyıları ile diğer kıyıların tasarlanmasında 
farklı stratejiler uygulandı. Turan Alsancak kıyısında bir kimlik kazandıracak, 
yaşayanlar için anlamlılık kazandıracak bir tasarım yaklaşımı izlenirken, diğer 
kıyılarda var olan anlam alanları tahrip edilmeden, yapılacak katkılara açık bir tasarım 
stratejisi izlendi. 

Kıyı tasarımında hem bu dört bölgenin bütünleştirici hem de farklılıklarını değerlendirici 
bir yaklaşım seçildi. Kıyının bütünlüğü sağlanıyor, tüm alanda sürekliliği olan yaya 
yolları, bisiklet yolları sistemi oluşturuluyor, araştırmalar kentlilerin sahillerde günde 
üç-dört saatlik bir süre geçirmelerine karşın WC gibi temel hizmetlerin örgütlenmediği 
saptandığı için tüm kıyı boyunca temel hizmetlerin verilmesinde ortak standartlar 
uygulanıyor, işaretleme sistemlerinde ve bazı endüstriyel tasarım konularında ortak 
uygulamalara gidiliyor. Kıyıların kendi tarihleri ve kullanım biçimlerindeki farklılıklar, 
arkalarında sarp tırmanan yamaçların bulunup bulunmaması, kıyı gerisiyle kurulan 
ilişkilerdeki farklılıkların yarattığı durumlar değerlendirildi. Bunların dışında olanaklı 
alanlarda körfezin bir gösteri mekanı haline getirilmesinin sonucu olarak kıyıda yeniden 
kurulmasını gerektirdiği tekne parkları (semt marinaları) oluşturulması, iskelelerin 
yeniden değerlendirilmesi yoluna gidildi. Kıyının gerisindeki yamaçlarda oturan 
kesimlerin kıyıya ulaşımını kolaylaştırmak için tarihi asansörden esinlenerek Göztepe ve 
Bayraklı’da iki asansörün yapılması kararlaştırıldı.

Üçüncü tür tasarım projeleri kent teraslarının oluşturulması konusunda geliştirildi. 
Bu projeler İzmirlinin denizle, kıyıya inmeden kurduğu görsel ilişkisini 
güçlendirmek için geliştirildi. Araştırmalar gösterdi ki kıyıyı kullanmak için İzmirliler 
toplu taşıma araçlarıyla 20 dakika uzaklıktaki yerlerden geliyorlar. Bu uzaklığın ve 
yamaçların gerisinde oldukça büyük bir nüfus bulunuyor. Bu nüfusun denizle çok 
güzel bakı noktalarından ilişki kurmasını sağlayacak kent terasları oluşturulması 
planlandı. Bunların bir kısmı var olan yerleşmelere yakın, bir kısmı ise uzak 
noktalarda motorlu araçlarla ulaşılan yerler. Bu çalışmada Bayraklı sırtlarında ve 
Susuz Dede’de böyle bir düzenlemeye gidiliyor, bunlara Kadifekale ve Homer 
Vadisi’nin vb de eklenmesi düşünülüyor. Bu projede söz konusu olan tasarım, yeni 
gelişmelere açık evrimsel bir yaklaşım içeriyor. Tasarım belli bir gelişme 
düzeyinden sonra İzmirlinin katılımına açıldı. Zaman içinde de yeni katılımlara ve 
gelişmelere açık kalması düşünülüyor.

Gelişme öyküsünü kısaca gördüğümüz bu proje, benzerlerine göre önemli farklılıklara 
sahip bulunuyor. Bunları şöyle sıralamak mümkün:
• Bu, siyasetçilerin kent dışından empoze ettiği, belli siyasetçilerin projesi olarak 
propagandası yapılan bir proje değil. İzmirlilerin ve İzmir’i sevenlerin katılımcı 
süreçlerle geliştirdiği bir proje. İzmirlinin projesi.
• Bu proje İzmir’de emlak piyasasının rantlarını köpürtmeye çalışmıyor. İzmirlinin 
yaşam kalitesini, anlam alanlarını tahrip etmeden geliştirmeye çalışıyor.
• Yaşam kalitesini bir kamu malı olarak üretiyor. Yani bu yaşam kalitesi bir kere 
üretildiğinde kentte yaşayanların bu kaliteden yararlanması dışlanamıyor.
• Bu projede yol gösterici sinyaller piyasadan değil, tasarımın yaratıcılığından geliyor.
• Bu projede tasarımcılar var olanı yıkarak, o çevrede yaşayanlarda oluşmuş olan yer 
duygusunu, anlamlar alanını tahrip etme pahasına kendi damgasını vurmaya çalışmak 
yerine, var olan anlamlar alanına katkılar yaparak geliştirmeye çalışan bir yaklaşımı 
benimsiyor. Kendisinden öncekilerin ürettiklerine saygılı davranıyor. 
• Bu duyarlı tasarımcılar, egolarını ön plana çıkarmak yerine, büyük bir tasarımcı 
grubunun içinde, kolektif bir tasarım sürecinin katılımcısı olmayı yaşam deneyimleri 
için anlamlı buluyorlar.

Tabii burada sayılan altı özelliğin çok iddialı olduğu söylenebilir. Bu doğrudur. Ama bu 
projeyi heyecanlı bir deneyim haline getiren de bu iddialardır.

Not: Bu yazı, İlhan Tekeli'nin İstanbul Tasarım Bienali kapsamında gerçekleştirilen İzmir/Deniz seminerindeki 

sunuş metninin düzenlenmiş halidir. 
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MAvİŞEHİR - KARŞıYAKA - ALAYBEY

Karşıyaka, isminden menkul, İzmir’in ötekisi. Müstakil bir semt. Yol üstünde 
değil, gelinen bir yer. Askeri alanla kentin kalanından koparılmış en sivil kıyısı. 
Kentin bittiği, bataklık kuşlarına karıştığı ucu. Büyükanne ve büyükbabaların, 
çocuklu ailelerin, gelin ve damatların, müzisyenlerin, dansçıların, sporcuların, 
yelkencilerin, pazarcıların, balıkçıların, kaykaycıların, akşamcıların, aylakların, 
köpeklerin, kuşların mekanı. Akşam olunca Karşıyakalılar kıyıya dik sokaklardan 
sahile sökün eder, gündelik hayatlarının en serin ve mutlu anlarını burada 
geçirirler. Bu haliyle tam bir kıyı semtidir Karşıyaka.

Karşıyaka sahili, hemşeriler için güdümlü kent hayatından sıyrılıp birazcık olsun 
kendi borularını öttürebilecekleri, hesap vermeden zaman öldürecekleri ferah 
bir yer. Bir kere asimetriktir. Bir tarafına şehir yığılmış kalmış, öteki tarafı 
alabildiğine düzlüktür. Her türden, her sınıftan insan ilk defa hilafsız bir araya 
gelmiş, hoşgörüyle aynı mekanı paylaşabilmiştir. Salınmak, piyasa yapmak, 
aylaklık etmek buraya has kiplerdir. İnsanları bedenen ve zihnen hizaya sokan 
diğer kent mekanlarına tezat bir "karşı mekan"dır. Karşıkıyı, Karşıyaka’dır.

Karşıyaka, İzmir kent kıyısının en geniş sahil bandına sahip. Yukarıda tasvir 
etmeye çalıştığımız hissiyat burada olabildiğince hüküm sürüyor. Bir yandan 
şehrin en az şekil verilmiş, en az kurumsallaşmış kıyısı, diğer yandan şaşılacak 
derecede çok aktivitenin ev sahibi. Operadan düğüne, balıkhaneden pazara, 
tenisten yelkene bir dizi program belli aralıklarda sahilde konumlanıyor. Akşam 
sefalarının, mahmur gündüz yürüyüşlerinin yanı başında cereyan eden bu 
olaylar, sivil hayatın yuvalandığı yerde tetiklenmişler. Bu iklimde kalkıştığımız 

iş, klasik problem tanımlama ve çözme prosedürleriyle kolaylıkla kestirmelere 
ve şekilciliğe savrulabileceğinden, daha çok yeri anlama ve yorumlama 
üzerinden bir düşünce silsilesi geliştirmeyi seçtik. Bakmak, kaydetmek, 
belgelemek ve tasarlamak faaliyetlerini iç içe geçirdik.

Bölgenin tarihsel olarak gelişimine paralel olarak, Alaybey’den Mavişehir’e 
degrade bir durum tespit ettik. Mavişehir’e doğru kent dokusu çözülürken, 
bataklık peyzajı kente sokuluyor, Alaybey’e doğru yerini yapılı ve yerleşmiş bir 
peyzaja bırakıyor. Gürültü seviyesi Mavişehir’e doğru azalıyor. Rıhtım duvarları 
kesiliyor, yerlerini kayalar ve sazlıklar alıyor. Sasalı’ya doğru insan yoğunluğu 
azalıyor, kuşlar ve böceklerin hüküm sürdüğü bölgeler başlıyor.

Karşıyaka’nın sahil kesiminde sahil yoluna alternatif ve paralel ikinci bir kesintisiz 
caddenin bulunmayışı, içerilerden kıyıya uzanan bir dizi güçlü aksın oluşmasına yol 
açmış. Kıyıyı besleyen can damarları gibi işleyen bu koridorlar, aynı doğrultudaki 
derelerle birlikte tematik bir karaktere bürünmüş durumda. Opera, söz konusu diziye 
eklemlenecek bir parça olarak denizi çoktandır unutmuş görünen Mavişehir’e bir 
hatırlatma olacak. Yukarıda bahsi geçen insanlar, bitkiler, hayvanlar, kentsel örgüler, 
programlar ve olaylar, istisnai bir çeşitliliğe yol açmış. İnsanın uyuşmuş duyularını 
harekete geçiren, çevresini yeniden keşfetmesini, yaşadığını hatırlamasını sağlayan, 
bu çeşitlilik. Karşıyaka sahilini boydan boya kat edenler, yaşadıkları dünyanın küçük 
bir modelini tüm renk ve dokuları ile burada keşfedecekler.

Karşıyaka için, tüm bu fenomeni yarıp geçen, kendisi sabitken çevresindeki 
değişimi ve dinamiği gözleyen bir promenad tasarladık. Alaybey tersanesinin 
duvarlarından başlayıp şehri bitirdikten sonra Sasalı bataklık ve sazlıklarının 

proje grup koordinatörü: Mehmet Kütükçüoğlu
proje tasarım ekibi: Evren Başbuğ, Umut Başbuğ, Hüseyin Komşuoğlu, Can Kaya, 
Tuba Çakıroğlu Özerim, Erdem Yıldırım, Meriç Kara, Ebru Bingöl, Korhan Şişman, Elif 
Ayalp, Hande Ciğerli, Caner Bilgin, Ramazan Avcı, Seden Cinasal Avcı, Düşra Korkmaz, 
Özlem Arvas, Can Karyaldız, Sinan Demirel, İklim Topaloğlu, Beyza Karasu, Sümeyye 
Komşuoğlu
danışmanlar: Ersin pöğün, vedat Tokyay, Yusuf Okçuoğlu, Güven İncirlioğlu, Özcan 
Kaygısız, Ömer Ünal
mühendisler: Cemal Çoşak, Levent Ünal, Mustafa Boz, Salih Emre Damar, Önder 
Demirdöven, Bülent Örün, Mustafa Şahin
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içinden Doğal Yaşam Parkı’na ulaşacak bu armatür, kat ettiği kilometreler 
boyunca hemşerilere belirgin bir mekansal çerçeve ve servisler sunarken bir 
yandan da onların diledikleri gibi vakit geçirmelerine yol açacak program 
muğlaklığında bırakıldı.

Halihazır sert zeminler sökülecek, yerlerini bataklık bitkileri bürüyecek. Kıyıya 
açılan koridorlar yeniden ele alınacak, tıkalı olanlar açılacak; kalanlar hemzemin 
geçişler, peyzaj ve sahildeki karşılıkları ile güçlendirilecek. Deniz ilişkisini 
geliştirecek köprüler, iskeleler, tekne-parklar ve inişler yapılacak. Sahil yolu 
yeniden yapılandırılacak, park yerleri, kaldırımları, yol grafikleri ve durakları ile 
sahil peyzajının bir parçası haline getirilecek.

Tüm bu müdahalelerin en temel kriteri, bugüne kadar oluşmuş kıyı kültürünü 
dönüştürmek yerine onu özümsemek ve tadını çıkarmak. 

pEYZAJ 
Projenin öncelikli hedefi, yaya ve bisikletliler için İnciraltı Kent Ormanı’ndan 
Saşalı Doğal Yaşam Parkı’na kadar yaklaşık 40 kilometrelik kıyı boyunca 
dolaşım sürekliliğini sağlamak. Alanın peyzaj stratejisi de bu fikri destekler 
nitelikte geliştirildi. Bunun için Gediz Deltası ekosistemi tüm faunası ve 
florasıyla beraber kıyıya nüfuz edilecek. Mavişehir'den Alaybey’e kır-kent 
geçişliliği alanın temel peyzaj karakterini oluşturacak. Bu geçişliliği sağlamak 
amacıyla alan, duyu analizlerinden yola çıkılarak 14 alt bölgeye bölündü, alt 
bölgeler geçişliliği destekleyecek şekilde tasarlandı.Peyzajın zamansal dönüşüm 
süreci tasarımın bir parçası olarak ele alındı. Alanın peyzaj karakterinin 
dönüşümü iki aşamalı gerçekleşecek. Mevcuttaki yeşil doku daha az bakım 

gerektiren, az su ile yetinen kuraklık (xeriscape) peyzajı bitkileriyle 
düzenlenecek. Bu amaçla öncelikle mevcutta bulunan parçalanmış yeşil 
alanların bütün yeşil zeminlere dönüştürülmesi öngörülüyor. İkinci 
aşamada Gediz Deltası ekosistemine ait türler kıyı boyunca su tutma 
(bioretention) alanlarına dikilecek. Bunlar kuraklık peyzajından yağmur 
suyunun eğimle birlikte drene olarak suyun toplandığı alanlar. Alandaki 
dere ve alandaki dereciklerde Gediz Deltası ekosistem bitkilerinin 
yoğunlukla kullanımı flora-fauna zenginliğini artıracak. 

Bir diğer peyzaj karakteristiği de "aktivite peyzajı" ve "gölge peyzajı" 
alanları.
Gölge peyzajı karakteri, Alaybey’den Mavişehir’e yer yer tekrar eden 
bitkilerle kullanıcılara gölge dinlenme durakları sunacak. Aktivite peyzajı 
alanları içinse bol renkli, üzerine basılmaya, oturmaya, spor yapmaya 
dayanıklı bitki türleri yerleştirilecek. 

KENTSEL MOBİLYALAR
Kıyı için öngörülen tüm kentsel donatıların kolay uygulanabilir, 
müdahalelerin etaplanabilir ve kullanılan malzemelerin ekonomik olması 
amaçlanıyor. Bu sebeple modülasyona ve referans sistemine dayalı yeni bir 
projelendirme stratejisi benimseniyor.

Kıyıya yönelik peyzaj ve kentsel donatı stratejisi, sadece sorunlara çözüm 
aramak odaklı değil; hisler, duyular ve algılar üzerinden şekillendiriliyor. 
Tasarlanan tüm kentsel mobilyalar ve önerilen aydınlatma prensipleri 
alanın duyu ve algı haritaları üzerinden geliştiriliyor.
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hemzemin kullanım stratejisiyle kıyı kesiti

tüm etkinliklerin hemzeminde yer almasıyla oluşan engelsiz ortam

alaybey’den sasalı’ya dek sürekli yaya yolu kesiti

sürekli yürüyüş yoluna eklemlenen programlar

duyu ve algı haritalarına göre oluşturulan kentsel donatı matrisi

taşıt yolundan kıyıya trafik kesiti

kıyıya paralel taşıt yolunun kıyıyla ilişkisi
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dere rıhtımı, bostanlı

dere rıhtımı, bostanlı pazar yeri, bostanlı

yelken kulübü, karşıyakaalaybey tersanesi yeniden kullanımı

alaybey tersanesi yeniden kullanımı yelken kulübü, karşıyaka tekne-park, bostanlı

tekne-park, bostanlı

opera binası, mavişehir

opera binası, mavişehir

sasalı rotası, mavişehir

pazar yeri, bostanlı

sasalı rotası, mavişehirdere rıhtımı, bostanlı
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ALAYBEY - BAYRAKLı - ALSANCAK

Turan’dan Alsancak Limanı’na kadar olan kıyının tasarım teması iki temele 
dayanıyor. Bunlardan birincisi bölgedeki kullanımların kısıtlılığı, henüz "yer" olma 
özelliği barındırmaması. İkincisiyse alanın barındırdığı bağlantı potansiyeli, coğrafi 
olarak Karşıyaka’yla Alsancak, Körfez’e uzak kalan Bornova’yla kıyı arasında fiziksel 
bağlantı kurma, tarihsel olarak en eski yerleşim (Smyrna) ile İzmir’in yeni merkezi 
arasında bir süreklilik sağlama olanakları. Bu temel özellikler çerçevesinde tasarım 
projesinde Bayraklı bölgesine "yer" olma özelliği katacak, kimlik kazanmasını 
destekleyecek öneriler geliştirilmesi; coğrafi ve tarihsel bağlantıların vurgulanması, 
güçlendirilmesi, sürekliliğin sağlanması hedeflendi. 

Projede Körfez boyunca kıyı sürekliliğinin özellikle bisiklet ve yaya ulaşımına olanak 
sağlayacak şekilde geliştirilmesi; Altınyol ve İZBAN hattının oluşturduğu fiziksel 
engelin kıyıya dik koridorlar boyunca aşılarak kıyıyla art alan ve barındırdığı tarihsel 
ve ekolojik değerler arasında bağlantı kurulması öneriliyor. Bu bağlantı noktaları 
kendi içinde tematik bütünlük gösteren alt bölgelerin eşikleri olarak tanımlanarak 
her biri mevcut fiziksel, ekolojik, kullanım özellikleri ve gelecek potansiyelleri 
dikkate alınarak tasarlandı. Tüm alan boyunca bisiklet ve yaya ulaşım sürekliliği 
sağlanıyor ve gezinti amaçlı "shuttle" öneriliyor. Kıyı art alanındaki değer ve 
olanaklar ile kıyı kullanımını kesen eşikler (dere kanalları, yaya köprüleri, liman 
tersane gibi büyük alan kullanan işlevler) göz önünde bulundurularak proje alanı, 
altı alt bölgede ele alınıyor.

Alaybey Adalar Bölgesi: Denizde yapay kayalıklardan oluşan adalar üzerinde 
havuzlar ve servis mekanlarının düzenlenmesi, sualtı ekolojik hayatı canlandıracak 
yapay resifler oluşturulması, olta balıkçılığına olanak yaratılması öngörülüyor. 
Ayrıca yamaçtaki yerleşimlerin kıyıya erişimini sağlayacak ve güçlü bir kentsel bir 
imge oluşturacak kent asansörü, manzara terası ve yaya köprüsü öneriliyor. 

Turan Eğlence Bölgesi: Turizm ve eğlence alanı kimliği kazandırmak üzere özellikle 
marina çevresine yoğunlaşmış iskelelerde eğlence mekanları, seyir terasları, deniz 
balkonları konumlandırılıyor. 

Bayraklı Piknik Alanı ve Kumsal: Piknik, kumsal ve deniz sporları merkezini 
destekleyecek kent mobilyaları, oyun alanları, güneşlenme, satış, tuvaletler, 
depolama gibi servis birimleri tasarlanmaktadır. Mevcut vapur iskelesine ulaşan 
servis yolu ve otoparklar düzenleniyor. Antik Smyrna’yı kıyıyla bağlantılandırmak ve 
Homeros Vadisi’ne uzanan bir ekolojik koridor oluşturmak üzere kıyıda Homeros 
Gösteri Meydanı tasarlanarak yüzer platformlarla denizden faydalanılıyor. 

Yeni Kentsel Bölge Merkezi: Gastronomi ve eğlence merkezi olarak öngörülen 
alanda oluşturulacak topoğrafyaya yerleşen barlar, sabit ve yüzer restoranlar 
önerildi, sert zemin kaplı sahil bandı yürüme yolu, denize inen basamaklar, oturma 
birimlerinden oluşuyor. Merkezi iş alanına yönelik yeni bir vapur iskelesi ve art 
alanla bağlantı amaçlı iki yaya köprüsü/platformu ekleniyor.

Meles Eko-park: Ekolojik yaşamın öğrenilmesi ve deneyimlenmesi için önerilen 
alanda eko-park bilgilendirme merkezi, servis birimleri, botanik parkı, kuş gözlem 
noktaları, seyir kulesi ve yürüyüş parkurları bulunuyor. 

Alsancak Limanı: Bu alanda "shuttle" hattının başlangıç/bitiş noktası yer alıyor, 
Alsancak bölgesi ile bisiklet ve yaya sürekliliği sağlanıyor. Mevcut viyadük altları 
spor ve sanat etkinliklerine uygun mekanlar ve otopark olarak yeniden ele alındı.

pEYZAJ 
Kıyı boyunca yaya ve bisiklet yollarında hedeflenen süreklilik ile birlikte peyzajda da 
kıyı boyunca süreklilik amaçlanıyor. Sürekliliği sağlamak için tüm sahil boyunca 
birçok programı – WC, kafeler, bisiklet parkları, kiosklar vs. – içinde barındıran 
yeşil tepeler öneriliyor. Bu tepeler içlerinde barındırdıkları işlev ve bulundukları 
bölge ile ilişkili olarak yer örtücü bitkiler, mevsimlik çiçekler, çalılar, kayalar gibi 
peyzaj elemanları ile kaplanıyor. Tepelerin yükseklikleri ve kapladıkları yüzölçümü 
de yine işlevlere ve bulundukları bölge gereksinimlerine göre belirleniyor.

Bitki seçiminde İzmir ve Ege Bölgesi’ne has, kültürel, tarihi ve sembolik değeri olan 
bitkilerin seçilmesi önemseniyor. Defne, mimoza, zakkum, okaliptüs ve palmiye 
gibi bölgenin karakteristik bitkileri bölgenin peyzajında baskın bir yer oynuyor. 
Ayrıca bitki önerileri yapılırken beş duyuya da sürekli olarak hitap etmek 
hedeflenerek her mevsim devam eden renk, koku, ses ve farklı dokular ve tatlar 
oluşturan bitkiler seçiliyor. Bölge peyzajında kullanılan bitkiler, uygulanacak olan 
bölgeye önerilen tasarımla iç içe ve birlikte düşünüldü. Bitki seçiminde o bölgedeki 
işlevlerin insanlar tarafından kullanımını kolaylaştırarak arttırmak hedeflendi.

KENTSEL MOBİLYALAR
Kentsel mobilya tasarımı ürün-hizmet ve sistem kapsamında iki boyutta ele alındı. 
Birincisi, var olan kullanımların, kültürel davranış biçimleri ve ihtiyaçların tespit 
edilerek yeniden ele alındığı öneriler. İkincisi ise yeni kullanım senaryoları 
gerektiren ve özellikle bu bölgenin yer olma niteliğini kazandırmak amacıyla 
oluşturulan farklı temaları destekleyen özel çözümler.

Bu çözümler, sadece kıyı ile sınırlı kalmayıp, kıyı art bağlantısı olan köprüler 
üzerinde de tekrarlanarak yerel kimliğin güçlenmesini sağlayan bir bütünlük 
oluşturulması hedeflendi. Örneğin tasarlanması öngörülen topoğrafik oturma 
birimleri ve aktivite alanları, kıyı boyunca farklı programların uygulandığı yeşil tepe 
fikrini desteklemek için düşünüldü. Kıyının sürekliliğinin sağlanması için 
oluşturulan çizgisel kurguya yanıt verecek şekilde düşünülen kentsel ürün 
tasarımları (aydınlatma, oturma birimleri, çöp kutuları, gölgelik, yetişkin ve 
çocuklar için spor-aktivite ekipmanları, ulaşım birimleri, sinyalizasyon, iletişim, 
iskele elemanları vb) işlevsellik, uyumluluk, kimlik, paylaşım, katılım, sürdürebilirlik 
ilkeleri baz alınarak oluşturuldu. 

Alaybey Adalar bölgesi, Turan Eğlence alanı ve Bayraklı piknik alanları için 
düşünülen kentsel mobilya tasarımlarının temel çıkış noktası İzmirlinin 
sürdürmeye çalıştığı huzurlu ve gerilimsiz yaşamı desteklemek. Farklı pozisyonlara 
(uzanma, oturma, dayanma, oynama, yeme-içme gibi eylemlere) olanak sağlayan 
modüler oturma birimlerinin, gölgelikli piknik masalarının ve bu birimlerle 
bütünleşen farklı yönlü aydınlatma elemanlarının gerek kendi içinde gerekse 
düşünülen yapısal çözümlere, iklime ve topografyaya uyumlu olması gözetildi. 
Geleneksel Akdeniz kimliğini yansıtan ahşap ve taş dokulu malzemenin kullanıldığı 
bu birimler, modern organik formlar ile birleştirilerek özgün bir tasarım dili 
oluşturulması hedeflendi.

Tüm kentsel mobilyaların 
• Kullanım, rahatlık, ergonomi kriterlerini yerine getirmesi ve adetli üretime olanak 
sağlaması;
• Kurulum ve bakım kolaylığı, güvenilirlik, malzeme dayanımı, vandalizme direnç, 
kentsel politika ve standartlara uygunluk gibi teknik koşulları yerine getirmesi;
• Engelli, çocuk, yaşlı gibi özel kullanıcılara özgür hareket edilecek bir ortam 
yaratarak ulaşılabilirliği sağlaması;
• Zaman içerisinde değişen toplumsal alışkanlıklara uyum sağlamanın yanı sıra, 
çok yönlü kullanıma olanak tanıması, esneklik sunması;
• Sabit çözümler yerine başka yerlerde de tekrarlanabilecek, taşınabilecek ve başka 
amaçlar için kullanılabilecek bir modülerliği sağlaması amaçlandı. 

koordinatör: Zuhal Ulusoy  
mimarlar: Metin Kılıç, Dürrin Süer, Merih Feza Yıldırım, Serdar Uslubaş, Deniz Güner
plancılar: Koray velibeyoğlu, Hamidreza Yazdani
endüstri Ürünleri Tasarımcıları: Özlem perşembe, Can Aysan
peyzaj mimarı: İpek Kaştaş
deniz teknolojisi: Gökdeniz Neşer
peyzaj danışmanı: Adnan Kaplan
yardımcılar: Damla Duru, Alican Helvacıoğlu, Duygu Görgün, Betül Çavdar, 
Onur Bayazıt, Mehmet Yılmaz, Caner Soyer, Burak Bako, Erdem Bakırbek, Deniz 
Özgür, İrem İnce, İdil Hasanköyoğlu, Erdal Gümüş
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yeni bayraklı sahili

kent asansörü

kumsal

yürüyüş yoluadalar bölgesi
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yeni kent merkezi

oyun alanları yeni kent merkezi

ışık parkı

kumsal

meles eko-park
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KONAK - ALSANCAK

Konak - Alsancak kıyısının tasarımında başvurulan katılımcı tasarım modelinde "yer" 
olma kimliği inşa edilerek şu an yaşayan durumların fark edilir kılınması, mevcudun bu 
yönde iyileştirilmesi ve olanaklarının artırılması hedeflendi. Bu esnada kentin hafızasını 
kazımak, olanaklı izleri yeniden açığa çıkarmak; bir yandan da olanaklar içinde yeni 
önerilebilecek fikirlerin "yer"lerini araştırmak ve güçlü olanlarını bir arada görünür 
kılmak hedeflendi. Tüm bunları yaparken de tasarımdan önce tasarıma veri olacak 
hayat düşünülüp hayal edildi, katılıma açık tahayyüller oluşturuldu.

Alsancak Liman Bölgesi’nden başlayan ve Konak köprülü kavşak bölgesine kadar ele 
alınan kıyı hattının ait olduğu kent parçasının İzmir bütünündeki kimliğinde iki merkezli 
üçgen dokusu ve yürünebilir mesafeye sahip olması karakteristik özellikleri olarak öne 
çıkıyor. Üçgen doku bir uçta kullanıcılarının %65’inin kentin diğer bölgelerinden gelerek 
gece-gündüz yoğun olarak kullandığı eğlence ve kültür dokusu, diğer uçta tarihi eski 
liman ve ticari merkezini oluşturan, yaşayan ve Kadifekale’ye kadar uzanan eski kent 
çekirdeği ve dokusu; bir uçta da ticari ve turistik liman, Enternasyonel Fuar Alanı ve 
tarihi, ticari merkez üçgeninde denize açılan, güncel eğlence, eğitim, alışveriş ve turistik 
merkez dokusundan oluşuyor. Tüm bu bölge yürünebilir yaya rotalarına sahip. Yapı 
adaları ve kentsel dokuların birbirlerine denize açılan akslarla bağlanması bu yaya 
rotalarını oldukça zenginleştiriyor. Vapur, bisiklet ve kamu taşımacılığının bu aksları 
beslemesiyle yoğun bir yaya kullanımı olanağının varlığı bu bölgenin yaşantısında 
oldukça önemli.

Bu iki nitelik, alanın sürekli yaşaması için oldukça değerli kentsel veriler. Buna, kentin 
yaşayan kent merkezi programları da eklendiğinde, yeni mekan ve programlar 
önermekten çok, var olanın kapasitesi ve olanaklarının araştırılması bu çalışma için 
daha öncelikli konular haline geldi. Alan dört odak halinde ele alındı: Konak, Pasaport, 
Cumhuriyet Meydanı, Alsancak Kordon.

KONAK / TOpOğRAFYA BAHÇELERİ
Konak Meydanı ve kıyısı; 2003 yılında Konak Meydanı’nın dolgu alan ile birlikte 
düzenlenmesiyle yeniden hayat bulan ve hafta sonları oldukça yoğun kullanılan bir kıyı 
alanı. Bu alanda yer yer örtüleşen, farklı topoğrafik nitelikler kazanan yeni bir yeşil 
zemin ve onun ürettiği yeni programlar yaratarak kıyı ve deniz ilişkisine yeniden 
bakmanın ve kullanımları çoğaltmanın olanakları araştırıldı. 

Meydan düzenlemesi sırasında köprülü kavşağın tamamlanmadan önceki yarım 
konstrüksiyonunu kamufle etmek için yapılmış yeşil amfi, bugün bölgenin en çok 
kullanılan alanı. Bu amfinin iskelenin yanındaki durgun suyu sahneleştirecek biçimde 
iskeleye doğru uzatılarak tamamlanması, amfinin bir örtüye dönüşerek otopark alanı 
üstüne doğru yayılması önerildi. Konak Meydanı’ndaki saat kulesinden, Konak Pier 
önünden Pasaport’a bağlanan yaya köprüsü yönündeki yaya aksı, belediye binası 
kolonatları arasından ve yapı aralıklarından denizle görsel ilişki kuruyor. Denizle 
kurulan görsel ilişkiyi koparmayan, önerilen yeşil topoğrafyayı tamamlayan kıyı 
hattındaki yeşil alan için gölge verecek, mekan duygusu üretecek bir palmiye ormanı 
önerildi. Bu palmiye ormanının sadece yayalar için değil, Konak Pier önünden gelen 
araçlar için de simgesel bir değer kazanacağı düşünüldü. 

pASApORT / DOğAL SERT pEYZAJ 
Pasaport, Konak tarihi merkez ile Alsancak modern kent merkezi arasında fuar, gar 
ve ticaret akslarının denize açıldığı eski liman bölgesi. Bu bölge nasıl olur da 
teknelerle dolu eski silüetine ve kent belleğindeki anısına yeniden kavuşabilir ve 
gece-gündüz yaşayan bir yer olarak kıyı hayatı sürekliliğini sağlar? Eski ticaret 
akslarının denize açıldığı karakteristik aralıklar, eski meydan kimliği ile nasıl açığa 
çıkartılabilir, birer boşluk olmaktan çok kullanılabilir kentsel mekanlar haline 
dönüşür? Bu gibi sorulara odaklanıldı. Bu kıyı hattı için aynı korunaklı suyu 
kullanan birbirinden bağımsız iki farklı marina önerildi. Mendirek bölgesi ve 
Pasaport kıyısı olmak üzere ele alınan bu marinalar Konak Pier’in Pasaport kıyısına 
bakan ve bu bölgenin eski rıhtım kotunu koruyan tek kıyı hattı olarak ticari-kültürel 
kullanım önerileri ile birleşerek ve ayrışarak birbirileriyle ilişki kuracak. Şu anda 
kullanılmayan denize açılan meydanlar da hem İzmirlilerin denize karşı 
oturabileceği alanlar hem de bizi Cumhuriyet Meydanı’na hazırlayan yeşil odalar 
olarak düşünüldü.

CUMHURİYET MEYDANı / DENGE ALANı (YEŞİL, SU vE SERT pEYZAJ) 
İzmir’in resmi törenlerinin meydanı olan ve denize açılan Cumhuriyet Meydanı kent 
için en önemli noktalardan biri. Kıyı dolgu alanın önünde kesilmesi ile burada suyun 
karakterinin dönüşmesi, sadece resmi törenler için kullanılması ve yoğun kalabalıklarda 
görevini Gündoğdu Meydanı’na bırakması gibi son 10-15 yılda geçirdiği bir dönüşüm 
söz konusu. Meydanı gündelik hayata katarak sivil kullanımlara da açmanın ve 
önündeki denizle meydanın kullanım olanaklarını artırmanın yollarını keşfetmek, bu 
alan için öncelikliydi. 

Cumhuriyet Meydanı’nın önündeki denizde bir "deniz meydanı" oluşturularak 
meydanın denizden kullanım olanaklarını arttıracak yönde ele alınması, Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki sert zeminin su ve ışık öğeleri ile yeniden tanımlanması aracılığıyla 
ıslak-kuru-aydınlık-renk-ışık kullanımların zenginleştirilmesi hedeflendi. Bu yolla 
meydanın İzmir iklimine uygun mikro-klima sunacak ve çeşitli kullanım olanakları 
sağlayacak, farklı yaş gruplarının oyun alanı olabilecek ne gibi özellikler kazanabileceği 
araştırıldı. 

Cumhuriyet Meydanı kent peyzajı içinde Pasaport’taki karakteristik aksların denize 
açıldığı küçük meydanları da bünyesine katarak kent içine saçaklanan, kendine 
hazırlayan, bir ana mekan/meydan olarak algılandı ve yeşil, su ve sert peyzajın denge 
alanı, dört mevsim yaşayan bir peyzaj olarak yorumlandı.

ALSANCAK KORDON / HİBRİT pEYZAJ MATRİSİ
1990’ların sonunda yol yapımı için doldurulan Alsancak Kordon iki boyutu ile öne 
çıkıyor. Birincisi İzmirlilerin bir başka direnişi ve zaferi olarak kent belleğinde yerini 
alacak olan yolun durdurulma hikayesi, ikincisi bu dolgu alanın bir kentsel kullanım 
zenginliği açısından dönüşümü hikayesi. 

Dolgu alanın düzenlenmesinden sonra oldukça yoğun kullanılan, ancak zamanla bu 
düzenlemelerin gerek kullanımlara yönelik donatılara sahip olmaması, gerekse 
kullanım şekilleri buraya yapılacak önerilerin temel verilerini oluşturdu. Oldukça 
zengin potansiyeller barındıran bu alanda iyileştirmek, yeniden düzenlemek, 
olanaklarını arttırmak ve yeni kent kimliği için ek programlar önermek gibi bir dizi 
tasarım stratejisi belirlendi. Ve bu stratejiler genel peyzaj ve kent donatıları 
anlamında bir ortaklık taşırken, odaklar bazında farklılaşmalar içermesinin olanakları 
incelendi. Kordon boyundaki genel peyzaj karakteri, içerdiği çeşitlilik ve zenginlik 
açısından tematik yeşil koridor olarak ele alındı. Bu alanın genel karakterine ilişkin bir 
peyzaj matrisi önerildi ve odaklarla beraber, daha alt ölçekte kendi odaklarını 
oluşturabilecek, zenginleştirilebilecek olanaklar düzlemi olarak kavramsallaştırıldı. Bu 
matris, enleri 7,5 m’den 20 m’ye varan, zaman zaman denizle görsel ilişkiyi 
kesmeyen topoğrafik çeşitli doğal zemin türlerinden oluşuyor. Bunlar yeşil alanlar 
olarak yer yer gölge üreten, gölge peyzajlarını tamamlayacak şekilde oturma, birikme 
olanakları sağlayan başka topoğrafik doğal zeminlere dönüşecek. Matrisin belirlediği 
farklı boyutlardaki doğal zemin adaları kıyı boyunca farklı programlar üretecek ya da 
başka programların tamamlayıcısı haline gelecek.

SÜREÇ
Bu proje, bölgeye özel hazırlanmış olmasına rağmen, özelleştirilmiş ve inceltilmiş 
tasarımlar olmaktan çok, tasarım ana ilkelerini belirleyerek tasarım fikirlerini 
oluşturmaya odaklandı. Katılımcı bir modelle geliştirilmesi beklenen bu çalışma farklı 
görüş ve önerilerle gelişmeye açık, süreç içinde farklı koşullar tarafından etkilense bile 
ana fikrini kaybetmeyecek şekilde ele alınmaya çalışıldı. 

koordinatör: Nevzat Sayın
proje yürütücüsü: Boğaçhan Dündaralp
mimarlar : Boğaçhan Dündaralp, Berna Dündaralp, Lale Ceylan, Cenk Dereli, Sedef 
Tunçağ, Elif pekin, Nizami Karimov, Narin Temel
peyzaj mimarları: Arzu Nuhoğlu, Belma Şahiner, Zeynep pak 
endüstri ürünleri tasarımcıları: Mine Ovacık Dörtbaş, Ezgi Yelekoğlu
inşaat mühendisi: Murat Barışcan, Savaş Eyit
elektrik mühendisleri: Namık Onmuş
makine mühendisleri: Taner Kocaova, Burcu Kocaova, Hakan Kocaova
marina danışmanı: Tunç Gökçe
peyzaj danışmanı: Adnan Kaplan
ulaşım danışmanı: Yusuf Okçuoğlu
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konak / topoğrafya bahçeleri

pasaport / doğal sert peyzaj

cumhuriyet meydanı / denge alanı
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alsancak / hibrit peyzaj matrisi
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KONAK - İNCİRALTı 

İzmir Körfezi ve kıyı yerleşimleri düşünüldüğünde Mithatpaşa Bölgesi diğer 
bölgelere göre kıyı karakteri ve art alanı açısından farklılıklar gösterir. Bütününde 
bu bölge, bir dönem sahip olduğu iskeleleri, deniz banyoları, semtleri, mahalle 
olgusu ve topoğrafyasıyla kent belleğinde yer etmiş bir yerleşim alanı. Tasarım 
sürecinde, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca, tarihsel ve çağdaş pek çok yapı ve 
alan, önemli odak noktaları olarak tespit edildi, kıyı bandının biçimlenişinde 
potansiyeller olarak değerlendirildi.

Temelde, bu alandaki tasarımlarda, tüm kıyı boyunca uzanan yaya ve bisiklet 
yollarının sürekliliği amaçlandı, bu öğelerin kentsel ulaşım kararlarıyla bağlantısı 
kuruldu. Kıyı, kullanıcılarının gündelik yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak donatılarla 
birlikte tasarlandı. Yeşil alanlar geliştirilerek açık spor etkinlikleri ile desteklendi, 
kentlinin su ile deneyiminin artırılması için yeni iskeleler ve deniz kullanımları 
önerildi. 

Konak ile Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi arasındaki alanda, bölgenin 
karakterini oluşturan merdiven-sokakların denizle buluştuğu noktalarda, kentsel 
aktivite alanları kurgulandı. Tarihi Asansör’ün kıyıdaki vurgusu bir kentsel 
çerçeveyle güçlendirildi.

Etkinlik Havuzu, Konak’tan başlayarak Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nde 
biten, deniz üzerinde yüzen platformların oluşturduğu bir aks ile tanımlanıyor. Bu 
kurgu, özellikle yaz mevsimlerinde kıyının ve denizin yoğunluklu olarak kültürel 
amaçlı kullanımını artıracak. Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi önündeki park, 
Etkinlik Havuzu aksı ile genişleyerek yeşilin denizle buluştuğu noktayı bir yeşil 
meydan olarak kentlilere açacak. 

Susuzdede Parkı, barındırdığı potansiyel yeşil alan ve merkezi konumu itibariyle, 
Hatay bölgesi ve kıyı arasında güçlü bir bağlantı oluşturuyor. Hatay, Susuzdede ve 
sahil bandı arasında yeni asansör ve yeşil köprü tasarımları ile kurgulanan yaya 
bağlantısı, parkın kıyı ile ilişkisini güçlendirecek. 

Yeni kıyı düzenlemeleriyle bölgede yaşayan çocuk ve gençlerin denize ilgisini 
artırmak hedeflendi. Bu amaçla projede, Göztepe Spor Kulübü’ne yakın bir yelken 
kulübü önerildi. Yelken kulüpleri deniz aktivitelerinin kentsel gösteriye dönüşmesini 
desteklerken bir yandan da kıyıyı su oyunları alanına dönüştürecek altyapıyı 
sağlayacak. 

Göztepe, Mithatpaşa Bölgesi’nin en canlı semtlerinden. Buradaki önemli 
odaklardan biri olarak vapur iskelesi mevcut işlevine ek olarak genişletilerek ve 
ticari birimlerle desteklenerek bir buluşma noktası olarak yeniden tasarlandı. Proje, 
Göztepe Vapur İskelesi ile Üçkuyular Arabalı Vapur İskelesi arası denizle deneyimin 
güçlendirildiği bir alanda. Kıyı bandının oldukça daraldığı bu hat üzerinde amfi ve 
iskeleler kısa duraklar oluşturularak da kentlinin denizle ilişkisini artırılacak. 
Mevcut Üçkuyular Vapur İskelesi’nin bulunduğu alan hem ulaşım bağlantıları hem 
de Üçkuyular’ın gelecekteki dönüşümü açısından önemli. Körfezin biçimlenişine 
bakıldığında, bu nokta Mithatpaşa kıyı bandının bir anlamda sonlandığı yer. Bu 
alanın simgesel özelliğinin vurgulanması ve kente kazandırılması için Üçkuyular 
Pier olarak adlandırılan yeni bir odak önerildi. Burası, hem gösterilerin ana 
mekanlarından biri olacak hem de kentlinin gündelik yaşam kullanımlarını örneğin, 
balık pazarını, yeme-içme birimlerini, spor faaliyetlerini ve kültürel etkinliklerini 
barındıracak. Bu kent terası, devamında otopark, Arabalı Vapur İskelesi, Levent 
Marina, Kent Ormanı ve kıyısında tasarlanan plaj alanları ile birlikte işleyecek. 
Genel olarak, kıyı sözü edilen mevcut potansiyellerle yeni olanakların birleştiği 
kentlinin gündelik yaşamına katkı sağlayacak, gelişime açık ilkeler ve tasarım 
kararları doğrultusunda ele alındı. 

pEYZAJ 
Kıyı şeridinde kalan açık ve yeşil alanlar öncelikle işlevsel olarak kıyı şeridinin art 
alanla bağlantısını sağlamak üzere incelendi. Bu bağlantıyı sağlayan işlevsel 
bitkilendirme tipolojileri belirlendi. Buna ek olarak kıyı şeridindeki sert zemin 
tasarımını tamamlayıcı İzmir’in yerel dokusuna ve mekan karakterlerine uygun, 

çoğunlukla kurak bölgelerde yaşamaya uyumlu (kserofit) bitki tercihleri ile 
desteklenen az bakım isteyen bitki listeleri oluşturuldu. 

Bitkisel peyzaj alanları işlev saptama kriterleri, bu bölgede kalan kent dokusu, araç-
yaya sirkülasyonu ve mekan kullanımları esas alınarak belirlendi. Bu kriterlere göre 
üç farklı tip oluşturuldu: kılcal geçişler, sızma rotaları ve nodlar. 

Kılcal geçişler, kıyı bölgesi art alanları ile kıyı şeridinin bağlantısını yaya akışını ve 
konforunu esas alarak kuruyor. Bu geçişler kıyı şeridine dik ve çoğu yüksek kottan 
aşağı kıyı şeridine iniyor. Bu alanlarda ölçek-mekan ilişkisini artırıcı, esintiyi ve 
manzarayı engellemeyecek taç yapısına sahip, çıkışlarda dinlenme için gölge ve 
görsel özellikleri yüksek olan bitkiler seçilecek. Sızma rotaları projede kıyıya paralel 
işleyen bulvarın konut tarafında kalan, kıyıya ulaşmadan önceki gezinti alanları. 
Kullanıcıya geçiş konforu sağlamayı öngören bitkisel peyzaj tasarımı ile mevcut 
durumlar destekleniyor. Bunlar sürekliliği sağlayan yavaş peyzaj alanları. Nodlar ise 
yayaların kıyı şeridine geçmeden önceki toplanma ve vakit geçirme alanları. Bu 
alanlarda kafeler, çocuk oyun alanları, organize spor alanları, dış mekan oturma 
alanları bulunacak. Kıyı şeridindeki yapısal ve bitkisel peyzaj tasarım karakterinin 
bu alanlara da sıçraması kullanıcının yönlenmesini içgüdüselleştirecek. 
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KENT MOBİLYALARı
Bölgede yaşayanların alışkanlıkları, “gerilimsiz, huzurlu yaşam” kavramını yansıtıyor. 
Bu çerçevede, bölge için yapılan tasarımlar, bu yaşam biçiminin sürdürülmesi, 
güçlendirilmesi ve bu bilinç içinde yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyor. 

Bu amaca ulaşabilmek için izlenen yolda, gerek bölgedeki mevcut yapıda gerekse 
tasarlanacak kent mobilyalarında işlevsellik, uyumluluk, kimlik, sürdürebilirlik, 
paylaşım, katılım, duyusal boyut ilkeleri temel alındı. 
• Tasarımların, öncelikle işlevsel boyutlarını (teknik koşullar, ulaşılabilirlik, esneklik, 
modülerlik ve taşınabilirlik) yerine getirmesi; 
• Tasarımların uyumluluk (kent tasarımındaki diğer elemanlara, Kentsel planlamaya 
ve mimariye, değişen şehir dokusuna tasarım dili olarak, topoğrafyaya ve iklime 
uygunluk) olgusunu yansıtması; 
• Tasarımların, İzmirlilerin markalaşmış kimliğini (rahatlatıcı, yeniliğe açık, açık, iyi 
ve kolay ilişki kuran, uyanık, yavaş hayat tarzına sahip) koruyan, kültür, tarih ve 
gelenekleri referans gösteren yapıda olması;
• Tasarımların, malzeme, enerji kaynağı, geri dönüşüm, ulaşım ve görsel düzenleme 
gibi konularda sürdürülebilir olması;
• Tasarımların, paylaşım ve katılımı ön planda tutan, "tasarım - yaratıcılık - yenilik" 

konularında toplumda farkındalık yaratacak ve çevreye duyarlı olmaya teşvik edecek 
düzenekleri de içermesi;
• Tasarımların, duyusal boyutları içerecek şekilde, denizle güçlü bir ilişki, manevi bir 
bağ kurabilecek, denizi beş duyu ile algılamayı sağlayan, huzurlu konut dışı yaşamı 
teşvik edecek şekilde tasarlanması amaçlandı. 

koordinatör: Tevfik Tozkoparan 
mimari tasarım: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Ferhat Hacıalibeyoğlu, Deniz Dokgöz, 
Orhan Ersan, Ufuk Ersoy, Serhat Akbay, Clarissa Ersoy 
yardımcılar: Turgut Şakiroğlu, pelin Aykutlar, ışılay Sheridan, volkan Ayvalı, 
Mert Gültekin, Berk Ekici, S. Müge Halıcı, Derya Güngör, Ozan Tuğsan Altuğ, 
Gülcan Afacan, volkan Barbaros, Serra Çakır, Bora Örgülü, Aslı Duru Meriç, 
Zeynep Burçoğlu, Burcu Köken, Ece Uyar, Fatma Gençdoğuş, Şebnem Çakaloğulları, 
Melis varkal, Tuğba Doğu, Azize Andıç 
endüstri ürünleri tasarımı: Özlem perşembe, Can Aysan, Deniz Özgür, 
Erdem Batırbek 
peyzaj mimarlığı: Arzu Nuhoğlu, Nuran Mercan Altun, Cemal Onur Alpay 
şehir plancısı: Koray velibeyoğlu, Hamid Yezdani 
deniz teknolojisi: Gökdeniz Neşer
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amfi ve saksılar, karataş 

seyir terasları, susuzdede parkı katlı otopark ve asansör, susuzdede parkı

amfi servis birimleri, konakkıyıya bağlanan yaya köprüsü, susuzdede parkı

amfi satış birimleri ve üst örtüler, konak

merdivenli platform, karataş 
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plaj servis istasyonu, inciraltı iskele, inciraltı

göztepe vapur iskelesigöztepe vapur iskelesi

üçkuyular pier amfi, göztepe

plaj servis istasyonu, inciraltı

üçkuyular pier
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GÖSTERİ-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Serhan Ada  İki kutuplu dünyadan çok-merkezli dünyaya geçiş sancısız olmuyor. 
Blokların uzaya kadar çıkan gösterilerle yarıştığı dönem, yüzyıllarca geride kalmış 
gibi. Ülkeler arasındaki rekabeti ise uluslararası spor organizasyonları olmasa 
neredeyse ihmal edeceğiz. Bugün rekabetin büyüğü şehirler arasında yaşanıyor. Bu 
rekabette en sık başvurulan yöntemlerden biri star mimarlara içindekinden çok dış 
görünümüyle kendinden söz ettirecek simge yapılar tasarlatmak. Şehirlerin 
rekabetinde kültür ürünleri de araçsallaştırılarak gösteri nesnesine dönüşüyor. 
Şehirlerin adlarıyla anılan bienallerin sayısı yüzü geçmiş olmalı. Bunların hiçbiri 
olmazsa, adı büyük müzelerden birinin şubesini bedeli neyse ödeyip açmak yoluna 
başvuruluyor.

Giderek kızışan rekabette hemşerilerin (haklarına sahip çıkan yurttaş anlamında 
citizen) kazancının ne olduğu uzun uzun tartışılabilir. Çoğu kez kentte yaşayanlar 
bu ekonomik güç, spekülasyon, sermayeye cazibe yaratma yarışına müdahil 
olamıyorlar. Hatta bu rekabet çoğu kez onların yaşam kalitesinin düşmesi ve hak 
alanlarının daralması pahasına mümkün olabiliyor. 

"İzmir Körfez’e" diye de adlandırılması mümkün olan kolektif çalışma, çok sayıda 
mimar, endüstriyel tasarımcı, sanatçı ve kültür profesyonelinin ayrı ayrı 
hazırladıkları projeleri birlikte tartışarak şekillendirmeleriyle oluştu. Daha en başta, 
İzmir Körfezi ve çevresindeki alanları kullananlar arasında yürütülen kapsamlı bir 
araştırmanın verilerinden yola çıkıldı.

Körfezin bir gösteri mekanı olarak tahayyülü ve bu doğrultuda projelerin 
tasarlanması görevini üstlenen ekibimiz de çalışmaları sırasında İzmir’de sokakta 
gösteri düzenleyen ya da bisikletleriyle kenti turlayan hatta Körfez’in içinde ya da 
dışında balık avlayan İzmirlilerle görüştü. Bu bakımdan birlikte hazırlanan bir 
projeden söz etmek mümkün. Tam da bu nedenle vapur seferlerinin güne 
yayılmasını öngören "Son Sefer Geceyarısı" , Körfez’de yolculuğun gerçek bir keyif 
olmasına yönelik "Vapurda Müzik" ya da olta balıkçılığının altının çizilmesine 
yönelik gösterişsiz ve masrafsız öneriler varolanın geliştirilmesi ve dikkatin körfeze 
çevrilmesini amaçlıyordu. 

Yine varolanın geliştirilmesi anlamında İzmir’de sokaklarda, meydanlarda yıllardır 
kutlanmakta olan Hıdrellez’in on binlerce İzmirlinin aktör olduğu bir toplu eğlenme 
ve görsel şölene dönüşmesi de alışkanlıklar sonucu tartışmadan kabul 
ediverdiğimiz basmakalıp ve pasifleştirici "halk şenliği" kavramının yerini "halkın 
şenliği"nin almasını amaçlıyor. 

İzmir Körfezi, tarihi boyunca Akdeniz limanları arasında hep en canlı, en işlek 
haliyle kentin ana sahnesi olarak hatırlanıyor. Akdeniz’in parlak geçmişi Braudel’in 
deyişiyle bir "serap". Krizin küresel ölçekte süreklilik kazandığı konjonktürde 
Akdeniz’in güney ve doğu kıyılarında uyanan "Bahar hareketleri", kuzeyindeki 
adalet ve özgürlük yolunda yeni arayışlar ve meydanlarda daha sık ve kalabalık 
görünmeye başlayan kalabalıklar bölgenin geleceğin dünyasında yepyeni bir önem 
kazanacağının ipuçları. İzmir’in tarih içinde yakın alışveriş ve işbirliği içinde 
bulunduğu Akdeniz kentleri Selanik, Marsilya, Beyrut, İskenderiye, Cenova ve 
diğerleriyle yeniden etkileşim içine girmesini hedefleyen İzmir Akdeniz Festivali ile 
deniz üzerinde yer alacak tüm etkinliklerde kullanılmak üzere tasarlanan çok amaçlı 
yüzer modüller de kentin Akdeniz’deki konumunu pekiştirmede vazgeçilmez bir 
işlev görecekler.

Özetle, bu çalışmada her fırsatta vurgulanan huzur kavramı atalet olarak 
algılanmamalı. Kentlilerin, kamusal alanda hep beraber oluşturdukları etkinliklerle 
birlikte ve gerçekten eğlenebilmesi de huzura dahil. Bunun için de bu projenin 
uygulamaya geçmesi, 2009’da toplanan ve İzmir’in kültür stratejisinin temel 
kavramları ve önceliklerinin belirlendiği Kültür Çalıştayı’nda başlanan sürecin 
geliştirilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Kentteki kültür aktörleri, sivil toplum 
temsilcileri, özel kesim, sanatçılar ve kurulmakta olan Akdeniz Akademisi’nin yerel 
yönetimin sunduğu özerk kültür ortamında bir araya gelerek projede "İzmir Kültür" 
adını verdiğimiz yönetişim platformunda bu sürecin aşamalarını ve yol haritasını 
belirlemeleri bundan sonraki görev olarak önümüzde duruyor.

sokaklardan denize, denizden sokaklara hareket şeması

olta balıkçılığı yapılan noktalar

yelken kulübü noktaları

yüzer platform noktaları
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