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Başkan’dan

Dünyada kentler hızlı bir değişim sürecinin içinden geçiyor.
Kentleşmenin tüm gezegeni sardığı bir ortamda kent içi kamusal
yaşam alanları bir kez daha gündemimizin ilk sıralarına yerleşmiş
durumda.
Kentlerimizin yüksek yoğunluklu düzensiz gelişimi ve arazi kullanımları,
kent içi yeşilin büyük ölçüde yok olmasına ve kırsal alanla ilişkinin
azalmasına sebep oldu. İzmir’de bu eksikliği azaltmak, kentleşme
sonucu ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek ve kır ile kentin birbirini
besleyen binlerce yıllık döngüsünü güçlendirmek üzere, İzmir Yeşil
Altyapı Stratejisini oluşturduk.
‘Kent içi koridorlar ve bağlantıları’ açısından büyük önem taşıyan Meles
Çayı ekolojik koridorunu, bu stratejinin öncelikli eylem planı olarak
harekete geçiriyoruz. Bu sayede, “Orman İzmir” kampanyamızdaki
yeşil koridorlar hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız.
Meles Çayı’nın her şeyden önce bir doğa mirası olduğunu unutmamalıyız.
Tarihi İzmir’in hemen yanı başında akan Meles’in bugün geldiği durum,
ne yazık ki Kervan Köprüsü’nün izine güçlükle rastlanılan, Kızılçullu su
kemerlerinin bir zamanlar kolaylıkla izlenebildiği Kadifekale’den kopuk
bir yer haline geldiği gerçeğidir. Bunu değiştirmenin yolu, İzmir’in tarihi
hafızası olan Meles’in içinde saklı. Projemiz; Kervan Köprüsü, Kızılçullu
Su Kemerleri, Halkapınar Gölü ve pek çok İzmir değerinin gün ışığına
çıkarılmasında kritik bir bağlantı işlevi görecek.
Yarışma sonucunda ortaya çıkacak fikirlerin hayata geçirilmesi için,
süreci yöneten özel bir yapılanmaya gidilecek. Meles’in yeniden kent
yaşamının omurgası olarak hizmet etmesi, İzmir’in yaşam kültürüne
katkısının yanı sıra, kentimizi dünyaya tanıtacak ve İzmirli olmaktan
bir kez daha gurur duyacağımız önemli bir başarı olacak.
Bu hedefler kapsamında ortaya koyduğumuz “Kentsel ve Ekolojik
Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi
Yarışması”nda; özveri ile bizlerle fikirlerini paylaşan değerli jüri
üyelerimize, görüşleriyle şehrimizdeki bu doğal mirası geleceğe
taşımamıza katkı sağlayacak herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma
şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

TUNÇ SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Jüri’den

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2000’li yılların ikinci yarısında
dünyada ilk kez kentlerde yaşayanların nüfusu kırsal yerleşmelerde
yaşayanların nüfusunu geçerek günümüzde %55’lik bir orana erişmiş
olup, 2050 yılı itibarı ile bu oranın %68’e ulaşacağı öngörülmektedir.
Türkiye’de ise bu oran dünya ortalamasının oldukça üzerinde,
%75 düzeyindedir. Bu anlamda 21. yüzyılın yaşamlarının kentlerde,
metropollerde hayat bulacağı açıktır. Bu gerçeklik, mevcut yayılmacı
kentleşme pratiklerinin doğal yaşam alanları, tarım toprakları, kentsel
mekân niteliği ve toplumsal hayat üzerindeki olumsuz etkileri de göz
önünde tutulduğunda, bizi kentlere odaklanmak ve onlara alternatif
merceklerle bakmak konusunda uyarmaktadır.
Megakentlerde iklim değişikliği konusuna odaklanmış bir ağ olan
C40 Cities verilerine göre ise; kentler küresel anlamda toplam kara
parçasının yaklaşık %2’lik oranını kaplarken; dünyada üretilen enerjinin
yaklaşık %60’ı, sera gazı emisyonlarının ve üretilen atığın %70’inden
sorumludur. Bu rakamlar ise yukarıda sözünü ettiğimiz kentleşme
eğilimi düşünüldüğünde, kentlerin geleceğinin süregelen yaklaşımların
dışında yeniden ele alınmasını kaçınılmaz hale getirmektedir.
Diğer yandan yerküre üzerindeki insan nüfusunun önemli kısmını
oluşturan kentliler, kent yaşamının sunduğu olanaklardan faydalanma
konusunda ne yazıktır ki eşit koşullara sahip değiller. Bu olgu kentleşme
dinamikleri ile ters orantılı olarak gelişmekte, kontrolsüz, plansız büyüme
ve yayılma ise bu eşitsizliği daha kırılgan noktalara taşımaktadır. Ekoloji
gibi kentsel adalet konusu da çağdaş kentleşme tartışmalarında
planlamanın önemli bir bileşeni olarak karşımızda durmaktadır. Bu
anlamda kritik bir kamusal aktör olan yerel yönetimlere önemli görevler
düştüğü açık ve kamu kaynaklarının bu türden problem alanlarına
yöneltilmesi elzemdir.
Kentleşme kadar 21. yüzyıla damgasını vuran bir diğer önemli olgu
ise iklim krizidir. İklim krizi, bir yandan engellenemeyecek bir olgu
olarak doğanın küresel döngüsü ile ilişkilendirilirken, diğer yandan
kentleşme olgusu ve buna bağlı insan faaliyetleriyle de doğrudan ilintili
bulunmaktadır. Kentlerin, özellikle Sanayi Devrimi ardından doğa ile
olan ilişkisini problemli bir şekilde tanımlamış olmasına bağlı olarak
“Doğa”, kent için tüketilecek bir kaynak gibi ele alınmıştır. Kentler bir
yandan yarattıkları etkilerle bu krizi derinleştirirken diğer yandan bu
derinleşmeden en çok etkilenecek alanların da başında gelmektedir.
Ancak günümüzde doğal yapının verdiği çok boyutlu alarm, bu ilişkinin
yeniden tanımlanmasını zorunlu hale getirmektedir.
Bu bağlamda kentsel mekân tartışmalarında ekoloji kavramının
yavaş da olsa tüm yönleriyle merkezi bir pozisyonda konumlandığını
izlemek mümkündür. Artık kentler doğaya rağmen var olmak değil,
doğayla birlikte var olmak ilkesini özellikle sahiplenmek durumundadır.
Gelecekte yaşanacak iklimsel değişimlerin doğal hayat üzerinde
yaratacağı düşünülen yıkıcı etkilerin benzerlerinin kent mekânları için de
geçerli olacağını ve bu geleceğe hazırlanmanın büyük önem taşıdığını
belirtmek gerekir. Bu hazırlık ise toplumsal olduğu kadar mekânsal
pratiklerin de iklim krizi gerçekliğini merkeze almasıyla mümkündür.
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Bu bağlamda geleceğe ilişkin bağlayıcı
kararlar içeren iklim eylem planları,
sürdürülebilir gelişme hedefleri, iklim
adaptasyon stratejileri kentler için önemli yol
haritaları sunmaktadır. Geleceğin kentlerini
tahayyül ederken bu yol haritalarını dikkate
almak, mekansal organizasyonda yeni
bakış açılarıyla kentlerin doğal yapılarını ve
yaşam kalitesi bileşenlerini daha yaşanabilir,
adil ve risklere karşı dirençli bir yapıya
dönüştürmek büyük önem taşımaktadır.
İzmir, kentleşme, ekoloji ve kentsel
adalet tartışmalarının ön plana çıktığı
metropollerden bir tanesidir. Hızla yayılan
kentleşme pratikleri, tehdit altındaki
doğal alanlar, tarım havzaları, mahalleler
arasındaki toplumsal, ekonomik ayrışmalar
ve yukarıda ana hatlarını çizdiğimiz
planlama sorunsalı ile ilgili çerçeve, İzmir
kentinin önemli gündem maddelerinden ve
ayrıca da bu yarışmanın ana konusudur.
İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuları
ciddiyetle ele almakta ve çözüm yolları
aramaktadır. Yakın geçmişte, Uluslararası
İklim Eylemi için İşbirliği (ICCA), “İklim İçin Biz
Varız” deklarasyonu gibi hem uluslararası
hem de ulusal ölçekte farklı iş birliği
kanallarını aktive etmiş durumdadır. Bu
işbirliği kanalları ise Paris İklim Anlaşması
çerçevesinde ve iklim krizi olgusu etrafında
biçimlenmektedir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu
“Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles
Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi
Yarışması”, yukarıda ana hatlarını ortaya
koyduğumuz kentleşme, ekoloji, kentsel
adalet kavramlarının tartışılabileceği, farklı
yaklaşımların ve gelecek vizyonlarının
geliştirilebileceği bir birlikte üretim ortamı
olarak oldukça değerlidir. Bu noktada
yarışma sonrası sürecin yürütülmesine
ilişkin özgün bir modelin kurulacağını da
ayrıca vurgulamak yararlı olacaktır.

KIZILÇULLU SU KEMERLERİ

BOISSONNAS, Frédéric. L’Image de la Grèce. Smyrne.

Photographies de Edmond Boissonnas. Introduction de Ed. Chapuisat, Geneva
Boissonnas, 1919.
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Asli Jüri Üyeleri

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Devrim ÇİMEN

Mimar - Kentsel Tas. (Jüri Bşk.)

1975 yılında Afyon’da doğdu. 1993 yılında Bornova Anadolu Lisesi’nden,
1998 yılında ise ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun
oldu. 2001 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım
Yüksek Lisans Programını kent merkezlerinde yaya ve araç ilişkisi üzerine
hazırladığı tez ile bitirdi. Çeşitli dergi ve kitaplarda yazıları basılan
ve 2010 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden “Urban
Design Competitions as Discursive Practice in Turkey: 1980-2009” isimli
çalışmasıyla doktora ünvanını alan Devrim Çimen’in ulusal ve uluslararası
yarışmalara katılımı ve birçok ödülü bulunmaktadır. Profesyonel iş
yaşamına 8artı’da devam etmektedir. Bilgi Üniversitesi’nde yarı-zamanlı
öğretim üyesidir.

Ferdi AKARSU

Biyolog - Sürdürülebilirlik Uzm.

1982 yılında Samsun’da doğan Akarsu, yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi
Biyoloji bölümünde yaptı. Kuşlar hakkında olan yüksek lisans çalışmasını
da 2008 yılında yine Ege Üniversitesi’nde tamamladı. Üniversite günlerinde
İzmir’in en önemli sulak alanları olan Gediz ve Meles deltalarında çeşitli
çalışmalar yürüten Akarsu, maki ve ormanlık alanları da içeren çok sayıda
araştırmayı da İzmir ve çevresindeki doğal alanlarda yürüttü. 2007-2010
yılları arasında Doğa Derneği’nde (Birdlife Turkey) çeşitli görevler alan
Akarsu, 2011 yılından itibaren UNDP ve FAO gibi uluslararası ve ulusal çok
sayıda kurum ve kuruluşa, çevresel ve sektörel sürdürülebilirliğe yönelik
olmak üzere danışmanlık hizmeti sundu. Özellikle sürdürülebilir turizm
konusunda çok sayıda çalışmanın içinde yer aldı. 2013 yılından günümüze
değin, Dünya Turna Vakfı’nın (ICF) Türkiye ve Orta Doğu Araştırma
Sorumlusu ve IUCN Turna Uzman Grubu’nda (Crane Specialist Group)
uzman olarak görev yapan Akarsu, Orta Doğu ve Aşağı Kafkaslar Turna
Araştırma Grubu’nda kurucu uzman üyelerden biri. Turnalar ve biyo-kültürel
özelliklerine yönelik kitabı 2013 yılında yayınlandı. 15 yıldır Atlas Dergisi’ne
yazmakta olan Akarsu’nun, bu süreçte Magma, National Geographic gibi
dergilerde ve basında da çok sayıda makalesi yayınlandı. Günümüzde de
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarına
devam ediyor.
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Deniz ASLAN
Mimar

1964 Yılında İstanbul’da doğdu, 1986 Yılında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinden
Mimar olarak mezun oldu. 1989 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Planlama Programında Yüksek Lisans eğitimini
tamamlayarak Yüksek Mimar - Peyzaj Mimarı unvanı aldı. 2000 Yılında
İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Doktora Programını bitirerek Doktor
unvanı, 2018 Yılında Doçent unvanı aldı.
1989-2017 Yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak
görev yapmış olan Deniz Aslan, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanında
Ulusal ve Uluslararası projelere katılmış, birçok yarışmada ödül kazanmış,
tasarımları Ulusal ve Uluslararası birçok dergide yayınlanmıştır. Pek çok
akademik çalışma ve yarışmada da jüri üyesi olarak yer alan Deniz Aslan
Ds Mimarlık Şirketi kurucu ortağıdır.

Sunay ERDEM
Peyzaj Mimarı

1971’de Bulgaristan’ın Şumnu şehrinde doğdu. 1989’da Türkiye’ye göç
etti. 1995 yılında Ankara Üniversitesi’nden Peyzaj Mimarı olarak mezun
oldu. Sunay Erdem yurtiçi ve yurtdışında, birçok kentsel tasarım projeleri
gerçekleştirdi. Reykjavik, Vancouver, La Spezia, Riverton, Orlando, New
York, San Francisco, Musul ve Nogales’te açılan uluslararası mimarlık
yarışmalarında birincilik ödülleri aldı. Geliştirdiği ve ödül aldığı projelerin
çoğu özellikle Dünya genelinde 19. yüzyıdan kalma atıl endüstriyel limanlar,
sanayi bölgeleri ve benzer işlevini yitirmiş kentsel alanların dönüşümü ve
kentlere kazandırılması. Erdem, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede bu konularda
projeler geliştirip 60’tan fazla ödül almıştır. Günümüzde geleneksel olan
serbest el çizimlerini kullanmaya devam eden az sayıda tasarımcılardan
birisi olan Sunay Erdem’in 1992-2020 yılları arasında 1000’e yakın çizdiği
serbest el perspektifleri bulunmaktadır. American Institiute of Architects
(AIA) Philadelphia Chapter tarafından düzenlenen Sketch Showdown
Yarışmasında suluboya eskizi birinci seçildi.
El çizimleri dünyaca ünlü mimarların yer aldığı New York Sketch 2013
sergisinde de sergilendi. Türkiye’de TMMOB Mimarlar Odası tarafından
bir Peyzaj Mimarına ilk defa verilen Ulusal Mimarlık Ödülü’nü 2010 Ulusal
Mimarlık Sergisinde, Fikir Sunumu Dalı Ödülü ile aldı. Sunay Erdem Peyzaj
Mimarları Odası tarafından verilen ve 2009, 2010, 2013 ve 2018 yılı, Ulusal
Peyzaj Mimarlığı Ödülleri sahibidir.
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Hayriye EŞBAH TUNCAY
Peyzaj Mimarı - Çevre Tas.

Doğa ve insan ilişkisinin sağlığı ve dengesi odağında tasarımlar geliştiren
bir peyzaj mimarıdır. Kentsel, kırsal, tarihi ve kültürel her tür alanın ekolojik
restorasyonu ve tasarımı üzerine projeler geliştirir. 1990 yılında Çukurova
Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olduktan sonra 19932001 yılları arasında A.B.D.’de Arizona eyaletinde Çevre Tasarımı üzerine
hem Mastır ve Doktora çalışmalarını tamamlamıştır, hem de profesyonel
anlamda konut/ticaret, kampus ve kentsel ölçekte projelerde yer almıştır.
2001-2007 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı
bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmış peyzaj ekolojisi ve tasarıma
yansımaları konusunda Tübitak ve Avrupa Birliği destekli projeler
yürütmüştür. 2007 yılından bu güne kadar İstanbul Teknik Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı bölümünde öğretim üyesi ve 2011
yılından itibaren de bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Peyzaj ve
kent ekolojisi, ekolojik planlama ve kentsel tasarım konularında basılmış
sayısız makaleleri ve almış olduğu atıfları, akademik ve profesyonel
platformlarda yapmış olduğu pek çok sunumları, kentsel ve kırsal ölçekte
geliştirdiği geniş yelpazede profesyonel projeleri ve ayrıca çeşitli ulusal ve
uluslararası tasarım yarışmalarında jüri üyelikleri ve almış olduğu ödülleri
mevcuttur.

Arda İNCEOĞLU
Mimar

Arda İnceoğlu İTÜ’den 1989 yılında birincilikle mezun oldu. Charles
Correa’nın Mumbai ofisinde çalıştı. Yüksek lisans eğitimini Fulbright bursu
ile North Carolina State University College of Design’da tamamlarken AIA
okul madalyasını kazandı. Doktora derecesini 1999 yılında İTÜ’den aldı.
1992 – 2013 arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde; 2001-2002 ve 2013-2014
arasında NCSU’da öğretim üyesi olarak mimari tasarım stüdyoları ve
mimarlık kuramı dersleri verdi. 2000 yılında Doçent, 2012 yılında Profesör
ünvanlarını aldı. 2014’den beri kurucu Dekan olarak MEF Üniversitesi Sanat,
Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden görev yapmaktadır. MEF FADA’da
Tasarla ve Yap! Programının geliştirilmesinde ve uygulanmasında çalıştı.
Mimarlık eğitimi ve araştırmalarının yanında mimarlık meslek pratiğini de
sürdürdü. Uygulanmış projeleri arasında Pamukkale Tenis Kulübü (Deniz
Aslan ile); Müşkülüm Çiftliği ve Tekfen Yalıkavak Evleri (İpek Yürekli ve
Trafo Mimarlar ile); İTÜ Beylerbeyi İlköğretim ilkokulu (İpek Yürekli ve Trafo
Mimarlar ile) sayılabilir. Ödül aldığı çok sayıdaki mimari ve kentsel tasarım
yarışması arasında 2012 yılındaki Göbeklitepe arkeolojik alanı için yapılan
uluslararası yarışmadaki 2. Ödül; UIA 2005 Kongresi kentsel tasarım
yarışması 3. Ödül ve Balıkesir Çamlık Kentsel Tasarım Yarışması’ndaki 1.
Ödül sayılabilir. 2002 yılında İpek Yürekli, Deniz Aslan, Cem Altun ve Sevim
Aslan ile birlikte tasarladıkları ABS Genel Müdürlük projesi ile Ulusal
Mimarlık Ödülünü kazanmıştır.
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Koray VELİBEYOĞLU
Şehir Plancısı

Dr. Velibeyoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını ise
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde tamamlamıştır. ODTÜ-Şehir ve
Bölge Planlama Bölümü ile Avustralya’da Griffith Üniversitesi - Kentsel
Araştırmalar Merkezi’nde doktora sonrası araştırma projelerinde yer
almıştır.

Yedek Jüri Üyeleri

Güncel araştırma konuları içinde kentsel tasarım teorisi ve pratiği, bilgi
yönetimi, varlık-odaklı yerel kalkınma, doğa-esaslı çözümler ve akıllı şehirler
bulunmaktadır. Bilgiye dayalı kentsel gelişme, yaratıcı kentsel bölgeler
ve varlık-odaklı yerel kalkınma alanlarında uygulamalı çalışmaları, kitap
editörlüğü ve eserleri bulunmaktadır. Yakın zamanda Avrupa Birliği UFUK
2020 Programı kapsamında desteklenen Urban GreenUP ve RURITAGE
başlıklı projelerde İYTE proje yöneticisi görevi üstlenen Dr. Velibeyoğlu’na
korayvelibeyoglu@iyte.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Emine MALKOÇ TRUE
Peyzaj Mimarı

1975’te İzmir’de doğdu. 1994 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu ve ‘Peyzaj Mimarı’
ünvanını aldı. Yine aynı üniversiteden 2002 yılında “Peyzaj Yüksek Mimarı”,
2008 yılında ‘Kamusal Dış Mekanlarda Kullanım Sürecinde Değerlendirme
(KSD): İzmir Konak Meydanı ve Yakın Çevresi Örneği’’ ile başlıklı çalışması
ile “Doktor” ünvanını almıştır.
Akademik yaşamına, 2000 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj
Mimarlığı Bölümü’nde “Araştırma Görevlisi” olarak başlayan Malkoç True,
halen aynı bölümde “Öğretim Üyesi” olarak görev yapmaktadır.
Öğrencilik günlerinden itibaren Peyzaj Mimarları Odası çalışmaları ile
yakından ilgilenmiş, 5. ve 6. dönem “İzmir Şube Asil Yönetim Kurulu Üyeliği”
yapmıştır. Kamusal mekanlar, kıyı bölgeleri, mekan kalitesi ve performansı,
kullanıcı memnuniyeti, kullanım sürecinde değerlendirme, engelsiz tasarım,
ve çevre psikolojisi konularında yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çeşitli
akademik çalışmaları bulunmaktadır.
Çalışma konularıyla ilişkili olarak, ulusal ve uluslararası ölçekte, çeşitli
workshop, seminer, kongre vb. etkinliklere katılmış, planlama – tasarım
proje stüdyosu yürütmüş ayrıca birçok proje yarışmalarında jüri üyelikleri
yapmış olan Malkoç True, 2013’ten beri “Bölüm Başkan Yardımcısı” olarak
idari görevini sürdürmektedir.
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Azime TEZER
Şehir Plancısı

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde profesör olarak görevlidir.
Araştırmaları; ekolojik kentsel planlama politikaları, arazi kullanımı ve ulaşım
etkileşimi, kentsel alanlarda biyolojik çeşitlilik yönetimi, yerleşmelerde doğal
tehlikelere dayalı risk azaltma araç ve teknikleri, ekosistem hizmetlerinin
mekânsal planlamaya entegrasyonu ve ekoloji-duyarlı su havzası
yönetimi modellemesi konularına odaklanmaktadır. 1993’te Doktora
çalışmaları için New South Wales Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma
Bölümü, Avustralya’da yedi ay araştırmacı olarak ve 2003-2005 yılları
arasında University of Massachusetts Amsherst’de, Ekolojik Şehirler Projesi
kapsamında UNESCO’nun Keizo Obuchi araştırma bursu ve İTÜ uzun süreli
araştırma bursu desteği ile misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 1999
depreminden sonra ITU-ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA)
ortaklığı ile geliştirilen ACHIEVE Projesi’nde görev almış ve 2000-2001 yılları
arasında ulusal ve yerel düzeyde hükümet yetkilileri, afet ve acil durum
yönetimi personeli, özel sektör ve kamuoyu bilinçlendirme amaçlı eğitmen
eğitimi programında görev almıştır. 2001-2003 yılları arasında ABD’de
FEMA tarafından yürütülen sertifika programları ile 2006’da Japonya’da
JICA tarafından yürütülen Afet Risk Azaltma Eğitim Kursuna katılmıştır. Bu
kurslardan sonra afet riski azaltma planlamasında ulusal ve yerel düzeyde
yürütülen eğitim, planlama ve kapasite geliştirme amaçlı pek çok projede
aktif olarak görev almıştır. Lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim faaliyetleri
kapsamında da, 2006 yılından beri İTÜ’de kentsel planlama ve afet yönetimi
programlarında lisans ve yüksek lisans dersleriyle ilgili kentsel dayanıklılık
ve doğal tehlikelere dayalı risk azaltma konularında dersler yürütmektedir.

Necati UYAR
Şehir Plancısı

Necati Uyar; 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. 1992’den
bu yana kurucu ortağı olduğu Egeplan Planlama Ltd. Şti. bünyesinde,
ülke genelinde çok sayıda kentte çevre düzeni planı, nazım imar planı ve
uygulama imar planı çalışmaları ile kentsel tasarım projeleri hazırladı. 19962014 yılları arasında Şehir Plancıları Odası yönetim kurulu üyeliği ve oda
genel başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014-2015 yıllarında TMMOB Yönetim
Kurulu üyesi olarak görev yaptı. İzmir 2 no’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliklerinin yanı
sıra, ülke genelinde çok sayıda kentsel ve arkeolojik sit alanı için koruma
amaçlı planlama çalışmalarında plan müellifi olarak yer aldı. Antik kent ve
tabiat anıtı alanlarında gerçekleştirdiği ‘Yönetim Planı’ çalışmalarının yanı
sıra, ülkemizin önemli milli park alanları için hazırlanan ‘Uzun Devreli Gelişme
Planı’ çalışmalarını yürüttü. Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen
Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü yarışması ile Manisa Belediyesi, Selçuk
Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenen kentsel tasarım ve
mimari proje yarışmalarında jüri üyeliği yaptı. Çok sayıda mesleki yayında
yer alan makalelerin yanı sıra, Evrensel Gazetesi’nde sekiz yıl süre ile haftalık
‘Kent Yazıları’ köşesini hazırladı.
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Hakan Tüzün ŞENGÜN
Mimar

Danışman Jüri Üyeleri

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun
oldu. 1999 yılında Prof. Dr. Afife Batur danışmanlığında Mimarlık Tarihi Ana
Bilim Dalında yüksek lisans tezini tamamladı. Han Tümertekin ile çalıştığı
dönemde B2 Evi (Aga Khan Ödülü 2004), ATK Lojmanları, Çatalhöyük
Müze ve Ziyaretçi Merkezi gibi projelerin tasarım ekiplerinde yer aldı.
1997 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde göreve başladı.
2004 yılında Arkitera Mimarlık Festivali “Açık Charrette” birincilik ödülü
kapsamında New York’ta gerçekleşen “Global Architect and Media Event”
organizasyonuna katıldı. DOMUS dergisinin Ryugyong Oteli’nin fonksiyonel
olarak yeniden tanımlanması için gerçekleştirdiği fikir yarışmasında
ZEPPELINIZED önerisi 893 sayılı DOMUS kapağı olarak basıldı (2006). Aynı
yıl “EV: Bir Yerleşme Müzakeresi” mimarlık sergisinde katılımcı ve tasarımcı
olarak çalıştı. Hou Hanru’nun küratörlüğünü yaptığı 10. İstanbul Bienali
kapsamında INNOCENTACT grubu ile Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde
atölyeler, tartışma serileri ve bir de gazete yayını gerçekleştirdi. 2010
yılında kamusal mekânda küçük ölçekli müdahaleler üzerine pek çok
atölye gerçekleştirdiği ve XII. Ulusal Mimarlık Ödülleri Mimarlığa Katkı Dalı
Ödülünü alan İMKANMEKÂN grubu ile aynı yıl “İmkanmekan: Kamusal
Mekânda Küçük Ölçekli Müdahaleler” kitabını yayımladı. Pek çok ulusal
ve uluslararası yarışmada ödüller kazandı. 2017 yılında mimarlık ve peyzaj
arayüzü üzerine proje, yayın ve araştırma yapan PARCH’ı kurdu. İstanbul
Teknik Üniveristesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım programında
“SOKAK PAZARININ POETİKASI: Geçici Yapının Zamansallığı Üzerine
Fenomenolojik Bir İnceleme” adlı çalışması ile doktorasını tamamladı.
Halen İstanbul Teknik Üniveristesi Mimarlık Fakültesinde çalışmaktadır.

Eser ATAK

Şehir Plancısı
İzmir B. B. Gen Sek. Yrd.

1995 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun
oldu. 11 yıl Başbakanlık Özürlüler İdaresinde uzman olarak çalıştı. Ankara
Çankaya ve İzmir Konak Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı yaptı. 2019
Mayıs ayından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter
Yardımcısı olarak görev yapıyor.
Profesyonel iş dışında TMMOB Şehir Plancıları Odasında 2002-2008
yılları arasında Ankara Şube Yazman üyeliği, Şube Başkanı ve Oda Onur
Kurulu üyesi olarak görev yaptı. İlgi ve uzmanlık alanları yerel yönetimler,
kent siyaseti, kentsel ulaşım, erişilebilirlik, yaya hakları ve şehir planlama
üzerinedir.
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Alper BABA

Jeoloji Mühendisi

1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Jeoloji Mühendisliği
Bölümü Lisansını, 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisansını, 2000 yılında
ise aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı. 2001 yılında Yardımcı
Doçent Doktor, 2006 yılında ise Doçent Doktor olarak Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi, Müh-Mim. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümünde görev
yaptı. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Üniversitesi (İzlanda), Jeotermal Enerji
Programında ve 2005 yılında Wayne State Üniversitesi (USA), İnşaat ve Çevre
Müh. Bölümü araştırmacı olarak bulundu. 2009-2013 yılları arasında ise
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümünde Doçent olarak görev aldı. 2012 yılında Toronto Üniversitesi
(Kanada), Çevre Bilimleri Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.
2012-2013 yıllarında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sürdürülebilir Enerji
Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılından
bu yana, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümünde Profesör Doktor olarak çalışmaktadır.

Onur DEMİRCİ
İzsu Gen. Müd. Yrd.

1967 İzmir doğumlu olan Demirci, evli ve 2 çocuk sahibidir. 1992 yılında
İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği
bölümünden mezun olmuş, 1997 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde
göreve başlamıştır.
2007 yılında Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nda Kanal Bakım Şube Müdürü,
2014 yılında ise Kanalizasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2019
yılından itibaren ise İZSU Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak görev yapmaktadır.
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Zeliha DEMİREL

Şehir Plancısı - İzmir B. B.
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.

Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1987 yılında
mezun olmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Deniz GÜNER
Mimar

1971 yılında İzmir’de doğan Güner, 1992 yılında YTÜ’nden mezun olduktan
sonra aynı okuldan 1995 yılında Yüksek Lisans derecesini, 2003 yılında
ise doktora unvanını İYTE’nden almıştır. Halen DEÜ Mimarlık Bölümü’nde
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Docomomo-TR’nin kurucu ekibinde yer alan Güner, İzmirDeniz Kıyı
Tasarım Projesi’nin “Alsancak Limanı-Bayraklı-Turan” kesiminin tasarım ve
uygulamasını yapan proje ekibinde yer almıştır. Aynı zamanda, İzmir Tarih
Projesi kapsamında “Anafartalar Caddesi 2 Etap ve 1 Halka Konut Dokusunun
Bir Bölümünün Operasyon Planına Yönelik Ön Projelendirmesi”ni, aynı
proje ekibi ile “Tilkilik-806 Sokak (Patlıcanlı Yokuşu) Odağında Kentsel
Sağlıklaştırma Projesi”ni gerçekleştirmiştir.
Proje ekibinde yer aldığı tasarım grubu ile birincilik ödülü kazanarak
uygulamasını gerçekleştirdiği OİB Otomotiv Anadolu Teknik Lisesi (2009),
Özel İ.A.O.S.B. Nuri Atik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin (2012) yanı sıra
ulusal mimarlık yarışmalarında ekip olarak kazandığı çeşitli ödülleri de
bulunmaktadır: Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi
Kentsel Tasarım Yarışması (2009), Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri
Kentsel Dönüşüm Proje Yarışması (2015), Konak Belediyesi Hizmet Binası ve
Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması (2015).
Yazarlarından biri olduğu VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi 1 / Ticari Yapılar; VitrA
Çağdaş Mimarlık Dizisi 2 / Turizm ve Rekreasyon Yapıları; Architecture in
Turkey around 2000; Issues in Discourse and Practice”; Mimari Korumada
Güncel Konular; Dolmabahçe: Mekânın Hafızası; İzmir Kültürpark’ın
Anımsa(ma)dıkları: Temsiller / Mekânlar / Aktörler adlı kitapların dışında,
İzmirSMD 2003-2018; VitrA ile İzmir Merkezli Çağdaş Mimarlık Pratikleri;
Bezirhane’de Birikenler; Tasarımcıların Gözünden Kapadokya: İzlenimler,
Hayaller, Eleştiriler ve İzmir Mimarlık Rehberi 2005 kitaplarının editörlüğünü,
“İzmir Mimarlığı”; “Kent ve Mimarlık-İzmir” ve “İzmirSMD 2003-2018; VitrA
ile İzmir Merkezli Çağdaş Mimarlık Pratikleri” sergilerinin de küratörlüğünü
yapmıştır.
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Serdar Gökhan ŞENOL
Biyolog - Botanik Uzmanı

1976 yılında İzmir de doğdu. İlk orta öğrenimini İzmir de tamamladı. 1992
yılında İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ege Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyoloji bölümünde yüksek öğrenimine başladı. 1996 yılında Ege
Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalın dan
mezun olarak, lisans öğrenimini tamamladı. 1997 yılında aynı bölümde
araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2006 yılında Ege Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsünden Dr. unvanı alarak lisansüstü eğitimini tamamladı.
2012 yılında bitki sistematiği alanında Doçent unvanını aldı. Biyolojik
çeşitlilik, habitat çeşitliliği ve koruma biyolojisi bağlamında çok sayıda
ulusal ve uluslararası projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı.
Halen Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi
olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan TOPAL
Mimar

1980 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Mimarlık
Fakültesinden mezun oldu. 1980- 1989 Yılları arasında serbest mimarlık,
1989-1999 yılları arasında Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
Sekreterliği, 1999-2008 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar
ve Planlamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, 2008-2016 yılları
arasında Mimarlar odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2016-2017
yılları arasında Mimarlar Odası Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.
Çok sayıda Mimarlık ve Kentsel Tasarım Yarışmalarında Asli ve Danışman
Jüri üyesi olarak görev aldı. Mimarlık, Kent Planlaması, İzmir Kent tarihi,
Tarihsel Kültürel Miras, Doğal Kültürel Çevre ve Koruma konularında
mesleki çalışmalarını sürdürüyor.
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Raportörler

Duygu ARAL
Y. Mimar

Duygu Aral lisans eğitimini 2006 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Bölümünde tamamladı. 2006-2012 yılları arasında mimari tasarım
ekiplerinde görev aldı ve eş zamanlı olarak mimari proje yarışmalarına
katıldı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü’nde yürüttüğü
‘Yapılarda Çevresel Yaşam Döngü Değerlendirmesi (LCA)’ konulu yüksek
lisans çalışmasını 2012 yılında tamamlayarak sürdürülebilir yapılar, çevre ve
bağlam ekseninde yoğunlaştırdığı mesleki pratiğini 2014 yılından bu yana
İzmir Büyükşehir Belediyesi Projeler Şube Müdürlüğü bünyesinde kamusal
mekan ve sürdürülebilir kentsel stratejiler odağında sürdürmektedir.

Aylin GÖKNUR
Mimar

1992’de Bornova Anadolu Lisesi, 1996’da ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun
oldu. 1996-2000 arası Azan Kozbe Mimarlık Ofisi ve Çimentaş Gazbeton
AR-GE Bölümünde çalıştı. 2000-2002 arasında Tevfik Tozkoparan Mimarlık
Ofisinde “Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi – AASSM” uygulama projeleri,
“İzmir Liman Bölgesi Kentsel Tasarım Uluslararası Fikir Yarışması” ve “Ankara
Büyükşehir Belediye Sarayı ile Sosyal-Ticari Tesisleri Mimarlık-Mühendislik
ve Kentsel Tasarım Yarışması” işlerinde yer aldı. 2004-2014 yıllarında TESCO’
nun Türkiye merkezinde Yatırım ve İnşaat Departmanı / Planlama ve Tasarım
Müdürü olarak görev yaptı. 2014’ten beri İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel
Tasarım ve Kent Estetiği Müdürlüğü “İzmirdeniz” ekibinde ağırlıklı olarak
Karşıyaka bölgesi kıyı projelerinin tasarım, uygulama ve proje yönetimi
alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Ebru KANDİLCİ KÖRAN
Y. Mimar

1996 yılında Dokuz Eylül Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında
ise İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesinde Mimari Tasarımda Yaratıcılık
ve Ulusal Mimarlık Yarışmaları üstüne yürüttüğü tezi ile Yüksek Lisansını
tamamladı. Öğrencilik yılları olan 1992 senesinden bu yana çok farklı
alanlarda uzmanlaşmış mimarlık ofislerinde mesleki deneyimini, tasarım
ve uygulama pratiğini geliştirme çabası içinde oldu. 2010 senesinde kendi
mimarlık ofisini kurarak doğa ve tarihi zenginlikleri koruma esaslı mesleki
tasarım çalışmalarına devam etti, proje yarışmalarına katıldı. Doğaya
sahip çıkan tasarım odaklı mimari etkinliğine 2006 senesinden beri İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nde devam etmektedir.
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Raportör Yardımcıları

Tutku AYTÜRK
Y. Mimar

1989 yılında İzmir’de doğan Tutku (Ay) Aytürk, lise eğitimini Bornova
Anadolu Lisesinde tamamlamış ve 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi
Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. Eski eserlerin korunması ve
restorasyonu alanında çeşitli mimarlık ofislerinde çalışmıştır. Belgeleme
ve üç boyutlu yersel lazer tarama konusunda uzmanlaşarak ülke çapında
endüstri yapıları, dini yapılar, su yapıları, konut yapıları, ve çeşitli kamusal
yapılar gibi pek çok tarihi eserin belgeleme çalışmasında yer almıştır.
Yüksek lisans tezini Kentsel Yenileme alanında, tarihi alanlardaki yenileme
çalışmalarında lazer tarayıcıların kullanımı konusunda hazırlamış olup,
2015 yılından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür
Varlıkları Şube Müdürlüğünde mimar olarak görev yapmaktadır. “İzmir
Tarih Projesi” ve İzmir kent sınırları içindeki kültürel mirasın korunması ve
yenilenmesi kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Efe ÖNER
Y. Mimar

Efe Öner 2006 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık
Fakültesinden mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari
Tasarım Yüksek Lisans programını tamamlayarak Yüksek Mimar ünvanını
aldı. Çalışmalarına 2008 yılında İstanbul’da Tabanlıoğlu Mimarlık Ofisinde
başladı.
2008-2013 yılları arasında büyük ölçekli alışveriş merkezi, konut ve otel
projelerinde çalıştı. 2013 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm
Dairesi Başkanlığında görev yapmaya başladı ve Gaziemir Aktepe ve Emrez
Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi
Yarışmasında raportör olarak görev aldı. Dönüşüm alanlarının projelendirme
ve yapım işleri konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık anabilim dalında doktora çalışmalarına
devam etmektedir.
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Can TUNÇOK
Mimar

2010 yılında Bornova Anadolu Lisesi, 2015 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi
Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Algoritmik Tasarım ve Bilgisayar
Temelli Tasarım konularında çalışmıştır.
2016 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Projeler Şube Müdürlüğü’nde görev yapmaya başlamıştır. Aynı sene
“Bornova Evka 3 Sosyal Merkez Ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje
Yarışması” raportör yardımcılığı yapmıştır.

Bayram Barış YURDAKUL
Şehir Plancısı

1983 yılında İzmir’de doğmuştur. Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde
tamamlamış ve 2006 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge
Planlama Bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılından beri İzmir Büyükşehir
Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında şehir plancısı olarak
görev yapmaktadır.
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Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Yarışma Süreci

“Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım
Fikir Projesi Yarışması” ile İzmir’in kentleşme pratiklerine bağlı olarak doğal
niteliklerini ve kentsel potansiyellerini önemli oranda yitirmiş olan Meles Çayı
ve Yeşildere Vadisi’nin gerek ekolojik gerekse kentsel servisler anlamında
bağlayıcı bir omurga olarak ele alındığı özgün, nitelikli ve geleceğe ışık
tutabilecek fikirlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Kentlerimizde yaşanan yoğun yapılaşma süreçleri ve bunun bir sonucu olarak
kent lekesinin neredeyse kontrolsüz yayılması, çeperdeki doğal alanlar ve
tarım alanlarını olduğu kadar kent makroformunun içerisinde yer alan doğal
ve ekolojik değerleri de tehdit etmektedir. İzmir kenti söz konusu olduğunda
ise Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi, kenti güney kuzey doğrultusunda kat
eden bir kuşak olma özelliği ile bu doğal ve ekolojik değerlerin başında
gelmektedir. Tarihsel süreçte İzmir kentinin çeperinde kalan ve güneyden
bir erişim güzergahı olarak izlediğimiz Meles Çayı, hızlı kentleşme süreçleri
ve buna bağlı olarak kentin güney yönünde saçaklanması ile kent içi bir
su yoluna dönüşmüş ve ciddi müdahaleler sonucunda bozulmaya maruz
kalmıştır. Meles Çayı günümüzde çok büyük oranda geçirimsiz bir açık
kanal boyunca ilerleyen ve altından Büyük Kanal Projesi hattının da geçtiği
bir deşarj deresine dönüşmüş durumdadır. Özetle Meles Çayı ve Yeşildere
Vadisi ekolojik anlamda kentleşmenin olumsuz etkilerine maruz kalmış ve
bu bağlamda doğal bir çok özelliği ya yitirmiş ya da yitirmek üzeredir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilmiş olan, geniş bir ekosistem
içinde hem kırsal hem de kentsel ortamlarda biyolojik çeşitliliği sağlayan ve
yöneten, doğal, yarı doğal ve kentsel alanlar arasında bağlantıyı stratejik
olarak planlayan Yeşil Altyapı Stratejisi, kent merkezinin çepere doğru
yeniden doğallaştırılmasını sağlayacak olan makro ölçekli bir yaklaşım
önermektedir. Bu yaklaşım kentsel büyümeyi kontrol etme, doğal kaynakları
koruma, ekonomik gelişme, kentsel yenileme gibi çok yönlü planlama,
tasarım ve yönetim konularını içermektedir. Bu anlamda, yoğun kentsel
alanlardan kentsel çepere doğru bir ekolojik koridor ve bu koridorun kentsel
bağlantılarının önemli bir entegrasyon aracı olarak değerlendirilmesi bu
stratejinin ve dolayısıyla bu yarışmanın en önemli hedefidir.
İzmir kenti metropol alanını körfez boyunca kavrayan, bir kısmı uygulanmış
diğer kısımları da etaplar halinde uygulanacak olan “İzmirdeniz” isimli
bir kıyı projesine sahiptir. Bu vizyon projesi kentin vitrinini oluşturmakta
ve körfez hattı boyunca kentin kamusal açık alan niteliğine ilişkin önemli
açılımlar getirmektedir.
Bu noktada “Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel
Tasarım Fikir Projesi Yarışması”, “İzmirdeniz” projesinden farklı olarak kentsel
ekoloji, yeni kentsel yerleşimler, kentsel bellek ve kentsel adalet tartışmaları
bağlamında geleceğe ilişkin yeni yaşam alanları, kentsel kamusal
mekanlar, doğa ve insan ilişkisine dair açılımlar ve kentsel bütünleşme
senaryoları ile yaratacağı etkiler açısından önemli fırsatlar sunmaktadır.
Bu bütünleşme ekolojik, toplumsal, ekonomik ve mekansal bütünleşme
olarak ele alınabilecektir; zira Meles Çayı İzmir kentinin ana gelişim yönü
olan kuzey güney doğrultusu boyunca devam etmekte ve tarih içinde bu
kentleşme öyküsünün tüm aşamalarına, anılarına ve pratiklerine değme ve
bu konularda bir söz üretme mecrası olma özelliğine sahiptir.
“Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir
Projesi Yarışması” kapsamında dört ana eksenden söz etmek mümkündür.
Bunlardan birincisi Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi’nin kentsel çevre ve
kent ekolojisi bağlamında ekolojik restorasyonu, rehabilitasyonuna ve
dirençliliğine ilişkin farklı ölçeklerde ilkesel yaklaşımların geliştirilmesidir.
Bir diğer eksen ise günümüz kentleşme pratiklerinin iklim krizi gerçeği
düşünüldüğünde yarattığı olumsuzlukların Meles Çayı boyunca planlarda
tanımlanmış ve yarışma alanı sınırları dahilinde geleceğe ilişkin senaryolar
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olarak ele alınması ve kentsel gelişme senaryolarına ilişkin farklı ölçeklerde
fiziksel yaklaşımların geliştirilmesidir. Üçüncü eksen ise kentsel bellek
kavramı etrafında şekillenen ve bir su yolu olarak Meles Çayı, Meles Deltası
ve Şehitler Korusu gibi gerek ekolojik gerekse Kervan Köprüsü ile Vezirsuyu
ve Kızılçullu Su kemerleri gibi işlevsel bileşenlerinin kent yaşantısına
farklı ölçeklerde geliştirilecek senaryolarla yeniden kazandırılmasıdır.
Dördüncü eksen ise sağlıksız kentsel gelişme nedeniyle farklı anlamlarda
dezavantajlı duruma itilmiş kent parçalarının gelecek kentsel yaşam
senaryoları bağlamında sosyal, ekonomik ve mekansal bütünleşmesine
dair farklı ölçeklerde ilkesel yaklaşımların kentsel adalet kavramı etrafında
geliştirilmesi olarak özetlenebilir.
Bu kapsamda değerlendirildiğinde Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi
çok katmanlı, çok boyutlu ve karmaşıklığı ile zorluklar barındırsa da;
yaratıcı, yenilikçi ve öncü çözümlere olanak verebilecek potansiyeller
barındırmaktadır.

Yarışmanın Adı, Konusu ve Yeri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık,
Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge
Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir
Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli
fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmanın adı “Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal
Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması”dır.
Yarışmanın konusu İzmir kentinin tarihi belleğinde yer etmiş Meles
Çayı olarak bilinen su yolu ve yakın çevresinin kentin geleceğine ilişkin
yüklenebileceği anlamlar, gelecek vizyonları, kent yaşamına entegrasyonu
bağlamında mekânsal bütünleşme senaryoları ve yakın çevresindeki odak
alanlara ilişkin çözüm önerilerine dair fikirlerin geliştirilmesidir.
Yaklaşık 400 hektar büyüklüğündeki yarışma alanının ana omurgasını
oluşturan Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi, kentsel gelişmenin olumsuz etkileriyle
ekolojik varlıklarını önemli oranda yitirmiş olmakla birlikte; güneyde Adnan
Menderes Havalimanı’ndan başlayan, en kuzeyde ise Alsancak Limanı’ndan
İzmir Körfezi’ne bağlanan yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda bir koridor
oluşturmaktadır. Bu koridor her ne kadar kentsel dokular tarafından yer yer
kesintiye uğrasa da, topografik anlamda bir vadi ve ona eşlik eden bir su
yolu sürekliliğine sahip olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Sırasıyla Gaziemir,
Karabağlar, Buca ve Konak olmak üzere dört ilçeyi kat eden yarışma alanı,
güzergahı boyunca birbirinden oldukça farklılaşan karakterdeki kentsel
bölgeleri bünyesinde barındırmaktadır. Yarışma alanı etkileşim alanlarıyla
birlikte merkezine Meles Çayı’nı alan, kentsel yapıya ilişkin tarihsel, ekolojik
ve ulaşıma dair potansiyeller anlamında önemli noktalarda açılımlar
sağlayarak yer yer daralan yer yer genişleyen, saçaklanan bir çalışma
alanını tarif etmektedir.
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Yarışma Alanı ve Çevresine İlişkin Bilgiler
28

Yarışmaya konu olan alan, izlediği güzergah boyunca insan eli değmemiş
doğal yapıdan, kentsel dokular tarafından sıkıştırılıp daraltılmış suni bir
kesite; farklı ulaşım modları ile parçalanmış bir kentsel altyapı bağlantısından,
geniş ve derin bir beton kanal yapısına kadar oldukça farklılaşan kısımları
bünyesinde barındırmaktadır. Alsancak bölgesinde liman ve onunla ilişkili
sanayi yapılarının, buna bağlı ticaret yollarının oluşması, Kadifekale ve
Yeşildere bölgesinde plansız yapılaşma ile gecekondu alanlarının oluşması,
Karabağlar ve Gaziemir bölgelerinde ise sanayi ve ticaret alanlarının
ulaşım aksı üzerinden yayılması ile kentsel gelişiminin kuzeyden güneye
saçaklanmasının izleri okunabilmektedir3.
Kentin tarih içerisinde kuzeyden güneye büyüyen bu lekenin aksi yönünde
ilerleyen yarışma alanının ana omurgasını oluşturan Meles Çayı, kentsel
gelişmenin olumsuz etkileriyle ekolojik yapı niteliklerini önemli oranda
yitirmiş olmakla birlikte, güneyde Adnan Menderes Havalimanı’ndan
başlayarak Alsancak Limanı’ndan İzmir Körfezi’ne bağlanan ve kenti güney
kuzey ekseninde kat eden bir koridoru tanımlamaktadır.
Bu kapsamda, merkezine Meles Çayı’nı alan yarışma alanı içerisinde
ve komşuluğunda, Odak Alan ve Etkileşim Alanı olmak üzere iki farklı
tanımlama getirilmiştir. Tanımlanan bu alanlar arasında Kervan Köprüsü,
Kızılçullu Su Kemerleri, Kadifekale gibi kentin tarihine; Tarihi Un Fabrikası
(Meslek Fabrikası), Sümerbank Basma Sanayi Yerleşkesi, Havagazı Fabrikası
gibi endüstriyel geçmişine; Meles Deltası ve Şehitler Korusu gibi ekolojik
değerlerine; Alsancak Limanı, Yeni Fuar Alanı ve Serbest Bölge gibi gelecek
planları kapsamında ekonomik potansiyeline; Kültürpark gibi sanatsal
ve kültürel faaliyetlerine ve Ege Mahallesi, Ballıkuyu ve Gaziemir kentsel
dönüşüm alanları gibi gelecekteki kentleşme pratiklerine önemli referanslar
veren alanlar bulunmaktadır.
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Yarışma Odak ve Etkileşim Alanları

Yarışma alanı ve çevresi büyüklüğüyle (400 hektar) doğru orantılı, karakter
olarak birbirinden oldukça farklılaşan kentsel ve doğal bağlamlara sahiptir.
Bunun yanı sıra Meles Çayı ile ilişkilenme biçimlerinde de ortak yanlar
olduğu kadar, birbirinden farklılaşan özellikler izlenebilmektedir.
Yarışma alanı içerisinde yer alan bazı kısımlar, sundukları kentsel ve ekolojik
potansiyeller bağlamında Odak Alan olarak tanımlanmaktadır. Bu alanlar
bütüncül bir senaryo kapsamında ele alındıklarında kentsel ve ekolojik
anlamda büyük etki yaratma potansiyeline sahip olup, öncelikli olarak
çözüm üretilecek alanlardır.
Etkileşim Alanı olarak tarif edilen alanlar, yarışma alanı komşuluğunda yer
alan ve yarışma bağlamında tarif edilecek bütüncül senaryo kurgusuna
tutarlı bir yaklaşım paralelinde entegre edilebilecek ve yarışma alanı
içerisinde geliştirilecek öneriler için de belirleyici olabilecek alanlardır.
Etkileşim alanları içerisinde yer alan Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Alanı ve
Karabağlar Buca Riskli Alanları ise doğrudan yarışma alanı içinde olmasalar
da yarışmacı tarafından geliştirilecek bütüncül senaryoya dahil edilmesi
beklenen alanlardır.
Yarışma alanı kapsamında odak alanlar ve etkileşim alanlarına ilişkin daha
ayrıntılı bilgiler şartname eklerinde verilmiş olmakla birlikte, alanların temel
özellikleri ve yarışmacılar tarafından nasıl ele alınmalarının beklendiği
aşağıda maddeler halinde özetlenmektedir:

Adnan Menderes Havalimanı

2019 yılı itibari ile 14.2 milyon yolcu sayısı ve 30 milyon yolcu kapasitesi ile
Türkiye’nin 5. büyük havalimanı olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı,
Meles Çayı’nın başlangıç noktasında yer alan konumuyla kente açılan en
önemli kapılardan biridir.
Havalimanı bağlantısının gerek ulaşım gerekse kentsel süreklilik
anlamında yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara olanak sunabileceğinden
hareketle, havayolu, raylı sistem ve karayolu ulaşımının buluştuğu bu
kısım bir etkileşim alanı olarak ele alınacaktır.
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Sarnıç Transfer Merkezi

Sarnıç transfer merkezi, İZBAN güney hattı ve otobüs peronları ile Sarnıç
Sanayi Bölgesi ve Gaziemir ilçe merkezinin kente bağlandığı önemli bir
düğüm noktasıdır. Bu noktadan aynı zamanda Sarnıç ve Sarnıç Gölet
Piknik ve Yürüyüş Alanına da ulaşım sağlanabilmektedir. İzmir Ana
Ulaşım Planı kapsamında planlanan yeni hafif raylı sistemler ve bisiklet
yolları kentin güney çeperine ulaşım alternatiflerinin güçleneceği bir
nokta olacaktır.
Sarnıç Transfer Merkezi farklı ulaşım modlarının kesişme noktası olması
ve Meles Çayı’na bir başlangıç noktası oluşturması potansiyeli ile
etkileşim alanı olarak ele alınacaktır.

Gaziemir Beyazevler Mahallesi ve Çevre Yolu Bağlantısı
(1 No’lu Odak)

Sarnıç Transfer Merkezinden başlayarak Beyazevler odak alanı ile İzmir Aydın
Çevre Yolu kavşağı ile sonlanan bu kısım Meles Çayı’nın genelinin aksine, su
yatağının ve çevresinin doğal niteliklerini önemli ölçüde koruduğu kısımdır.
Bu bölgede çayın batısında; bir kısmının şahıs ve kamu mülkiyetlerinin
içinde bulunduğu, imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış
olan alanın bulunması ve devamında derenin doğusunda İzmir Ulaştırma
Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının bulunması, bu alanlarda
yapılaşma yoğunluğunun sınırlanmasına ve bölgede derenin doğal yapısının
korunmasına olanak sağlamıştır.
Alanın içinden geçen dere kesitinin doğal yapısını koruyor olması, ormanlık
alan bağlantısı, kentin ana ulaşım arterine olan komşuluk durumu ve fuar
alanına olan yakınlığından dolayı bu alan bir odak alan olarak ele alınacaktır.
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Fuar İzmir

Ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarının düzenlendiği Fuar İzmir;
çevre yolu güzergahında yer alması ve havalimanına olan yakınlığı
ile kolay erişilebilir bir özelliğe sahiptir. Fuar İzmir’in doğusunda,
Beyazevler Mahallesi ile arasında kalan ve halihazırda otopark olarak
kullanılan bölgenin gelecekte Otel ve Kongre Merkezi olarak planlanması
öngörülmektedir.
Fuar İzmir, ulusal ve uluslararası bir odak noktası olması, Meles Çayı ile
programatik ve fiziksel bağlantılar kurma potansiyeli taşımasından ötürü
etkileşim alanı olarak ele alınacaktır.

Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı

Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş olan Aktepe ve Emrez
Mahallelerinin bir kısmını kapsayan bu alan, 121 Ha. büyüklüğü ile İzmir’in
en büyük kentsel dönüşüm projesi alanıdır. Nitelikli kentsel yaşam alanları
oluşturulması amacıyla alan 2015 yılında ulusal çapta proje yarışmasına
açılmıştır. Yarışma sonucu elde edilen uygulama projesi bölgede yaşayan
vatandaşlara tanıtılarak uzlaşma görüşmelerine başlanmıştır.
Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm alanı, gelecekte barındıracağı
nüfus yoğunluğu ve düzenlenen yeni kamusal alanlarının Meles koridoru
ile kurabileceği fiziksel bağlantılar nedeniyle etkileşim alanı olarak ele
alınacaktır.
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Karabağlar ve Buca İlçeleri Riskli Alanları

Beyazevler Mahallesinden başlayarak Kızılçullu Su Kemerleri’ne kadar
devam eden Gaziemir ve Karabağlar hattında neredeyse kesintisiz bir
kentsel doku arasında ilerleyen Meles Çayı, yine bu doku dolayısıyla oldukça
daralmış bir dere koridoruna/kesite sıkıştırılmış durumdadır. Yarışma
alanının bu kısmında Meles Çayı geçirimsiz beton kanal içinde, kıyı ve suya
dayalı özellikleri açısından oldukça niteliksiz bir profilde ilerlemektedir. Bu
alanın güney bölümünde, çayın batısında konut dışı kentsel çalışma alanları,
doğusunda ise konut alanları yer almaktadır. Ayrıca, bu alan içerisinde, İZBAN
raylı sistem toplu taşıma güzergahı ile otobüs toplu taşıma güzergahının
entegrasyonunun sağlandığı Gaziemir Transfer Merkezi bulunmaktadır.
Paşaköprü Mezarlığının kuzey bölümünde Karabağlar İlçesi, Osman
Aksümer, Aşık Veysel ve Aydın Mahalleleri ile Buca İlçesi, Seyhan Mahallesi
sınırları içerisinde yer alan bu alan Bakanlar Kurulu’nca 06.06.2013 tarihinde
“Riskli Alan” ilan edilmiştir. Bu bağlamda riskli alanlar yarışma kapsamında
etkileşim alanı olarak ele alınacak, bu bölgelerin mevcut imar planlarını
tümüyle yeniden ele alacak şekilde, gelecek kentleşme senaryolarına ilişkin
öngörüler yarışmacılar tarafından geliştirilecektir.

Kızılçullu (Paradiso) Su Kemerleri (2 No’lu Odak)

Buca İlçesi’nde yerleşim alanları ile Meles Çayı arasında geçmişte
zeytinliklerin,üzüm bağlarının ve büyük bahçelerin bulunduğu bölge
(günümüzdeki Şirinyer parkı ile Meles Çayı arasında kalan ve Şirinyer
İstasyonunun da yer aldığı bölge) Paradiso adıyla anılmaktadır. 1912 yılında
Paradiso’nun güney kısmında Meles Çayı kıyısında Amerikan Koleji’nin
kurulmasıyla bu bölgede ve istasyon çevresinde konut alanları gelişmeye
başlamıştır.
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Cumhuriyetin ilanından sonra bölgenin adı Kızılçullu olarak değişmiş ve
kolej Köy Enstitüsüne dönüştürülmüştür. Köy Enstitülerinin kapatılmasıyla
1950’lerde NATO tesisleri olarak işlevlendirilmiştir.
1960’lı yıllarda konut gelişmeleri ile yoğunlaşan bölgenin Kızılçullu olan adı
aynı yıllarda Şirinyer olarak değiştirilmiştir.
Tarihi belgelerde Smyrna kentine su sağlayan çok sayıda su yolu ve bu su
yolları üzerinde çok sayıda su yapısı/su kemeri olduğu belirtilmektedir. Bu
su yollarından biri de Paradiso yakınlarında bulunan kaynaklardan çıkan
suyu kente ileten Kızılçullu/Osmanağa Su Yolu’dur. Şirinyer’den başlayan ve
kente erişen Osmanağa Su Yolu’nun, Meles Çayı’nı güneydoğu-kuzeybatı
yönünde geçtiği bölgede birbirine çok yakın iki su kemeri (Kızılçullu/
Şirinyer Su Kemerleri) bulunmaktadır. Yan yana konumlanan iki görkemli
su kemeri, antik dönem dahil çok sık rastlanmayan bir uygulama örneği
olmaları sebebiyle çok özel bir örnek oluşturmaktadırlar.
Yarışma alanının bu kısmı sahip olduğu kent belleği, kültür ve ekolojik
değerleri bakımından bir odak alan olarak ele alınacaktır.

Şehitler Korusu, Mustafa Kemal Atatürk Köprülü Kavşağı
ve Hz. İlyas Manastırı (3 No’lu Odak)

Konak Tüneli’nin güneybatısı ile Yeşildere Çevre Yolunun batısında kalan
alan Şehitler Korusu olarak bilinmektedir. Bu bölge önemli ölçüde doğal
karakterini korumakla birlikte bölgenin arazi örtüsünde yer yer yapılaşma
izleri ve niteliğini yitirmiş/bakımsız stabilize yollar da bulunmaktadır. Alandaki
doğal yapı bileşenlerinden makiliklerin kompozisyonuna bakıldığında önemli
ölçüde menengiç türünün baskın olduğu görülmektedir. Alandaki menengiç
topluluğu gerek sayıca yoğunluğu, gerekse yaşça yetişkin bireylerden
oluşması bakımından alana hassasiyet ve önem kazandırmaktadır; çünkü
doğada bu sayıda, yaş ve formda topluluk oluşturan menengiç türünü bir
arada görmek oldukça nadirdir. Önemli oranda doğal niteliğini koruyan
maki ve kaya habitatlarını içeren Şehitler Korusu, hemen karşısında yer alan
askeri bölge içindeki yamaçların da yeşil dokusunu koruması nedeniyle İzmir
şehir merkezindeki en önemli doğal yaşam alanlarından biri olma niteliği
taşımaktadır. Alan aynı zamanda tarihi ve kültürel açıdan oldukça önemli
değer taşıyan Paradiso Su Kemerleri ile ilişkili vadi sisteminde yer almaktadır.
Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı’nın Yeşildere Çevre Yolu ile bağlantısını
sağlayan Konak Tüneli ve Mustafa Kemal Atatürk Kavşağı, kentin kuzeygüney ulaşımını sağlayan Yeşildere Çevre Yolu’na ve kentin doğusuna kolayca
erişimini sağlayan Buca yönündeki Homeros Bulvarı’na bağlanmakta ve bu
alan kent içi ulaşımda önemli bir konum niteliği taşımaktadır.
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Ayrıca bu alanın çevre yolunun doğusunda kalan kısmında askeri alanın
sınırında, Hz. İlyas (Pft. Elias) Manastırı yer almaktadır. 1846 yılına tarihlenen
manastır, İzmir Bölgesinde yer alan Rum Ortodoks kiliselerinin ayakta kalan
son örneklerindendir. Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğunda olan
manastırın restorasyonuna ilişkin çalışmalar sürmektedir.
Alanda Meles Çayı ıslah edilmiş olmakla birlikte; vadi ve mekân sürekliliği
bakımından değerlendirildiğinde ulaşım altyapısının olumsuz etkilerine
maruz kaldığı gözlenmektedir. Yarışma alanının bu kısmı yukarıda tarif edilen
değer ve potansiyellerinden ötürü Şehitler Korusu, Mustafa Kemal Atatürk
Kavşağı ve Hz. İlyas Manastırı ile birlikte odak alan olarak ele alınacaktır.

Çaldıran Mahallesi

Mustafa Kemal Paşa Kavşağı’nın kuzeydoğusunda Meles Çayı’nın doğusunda
kalan engebeli bir araziye sahip ıslah parsellerinin bulunduğu bir bölgedir.
Meles bu kesimde geniş bir kesitte ilerlemektedir. Mahallenin batısından
İZBAN hattı geçmekte, güneyinde ise Homeros Bulvarı yer almaktadır. İZBAN
Hattı ve Çaldıran Mahallesi arasında belirgin bir kot farkı bulunmakta
olup; alanın kuzey yamacında yer alan Atatürk Maskı, Yeşildere Çevre
Yolu’nun bu kesiminden net olarak görünmektedir. Alanda zaman zaman
kısmi toprak kaymaları, kaya düşmeleri yaşanmakta olup, binaların yapı
kalitesinin de düşük olduğu gözlenmektedir. Mevcut imar planında alanın
bir kısmı “Ağaçlandırılacak Alan” olarak, bir kısmı ise “Özel Projesine göre
düzenlenecektir” şeklinde tariflenmiştir.
Bu özelliği ve kentin ulaşım bağlantılarının kesişiminde yer alması sebebiyle
etkileşim alanı olarak ele alınacaktır.

Kadifekale Jeolojik Sakıncalı Alanı (4 No’lu Odak)

37

Smyrna’dan (Bayraklı-Tepekule) sonra kentin yeniden kurulduğu ve tarihte
Pagos (Kadife Dağı) olarak bilinen bölge günümüzde Kadifekale olarak
anılmaktadır. Kadifekale’nin güneyindeki plansız gelişen gecekondu alanı
yapılan jeolojik etütler sonucunda heyelan riski taşıması nedeniyle afete maruz
bölge olarak ilan edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi alanın tamamında
kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını yürütmüş, ardından bu bölgede kısmen
ağaçlandırma çalışması yapmıştır.
Alanın güneyinde Yeşildere Çevre Yolu üzerinde Osmanlı döneminde yapılmış
olan Vezirsuyu Su Kemeri’nin bir kısmı bulunmaktadır.
Kadifekale Jeolojik Sakıncalı Alanı, Kadifekale’nin algısını güçlendiren önemli
bir açık alan olmasından dolayı odak alan olarak ele alınacaktır.

Yeşildere Eski Tabakhane Bölgesi (5 No’lu Odak)

Meles Çayı Vezirsuyu Kemeri’nin bulunduğu bu kesimde yaklaşık 250 metrelik
mesafede kapalı bir beton kesit içerisinde ilerlemektedir. Çayın doğusunda ve
güneyinde düzensiz yapı dokusu, batısında ise şu anda boşaltılmış olan eski
tabakhane bölgesi bulunmaktadır.
Bu alanda günümüzde Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarları, bayram
boyunca kesim alanları, yıl boyunca da muhtelif zamanlarda bit pazarları
kurulmaktadır. Mevcut imar planında “Turizm Amaçlı Toplu İşyeri Küçük
Sanayi Sitesi” ve “Park” kullanım kararı bulunan bu alan içinde çok sayıda
şahıs mülkiyeti de yer almaktadır.
Yeşildere Eski Tabakhane Bölgesi yoğun kentsel doku içerisinde önemli bir
boşluk oluşturması, kentsel bütünleşme ve gelişme senaryoları sunmaya
olanak vermesi ve Meles Çayı ile olan güçlü mekânsal ilişkisi nedeniyle odak
alan olarak ele alınacaktır.
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Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Alanı

Bu alan kente göçle gelen nüfusun plansız olarak yer seçtiği gecekondu
alanlarındandır. Kentsel yaşam kalitesinin sağlanması amacıyla bu alan
Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilmiştir.
Ballıkuyu kentsel dönüşüm alanı gelecek kentleşme senaryolarına ilişkin
fikirlerin geliştirilmesi beklenen bir etkileşim alanı olarak ele alınacaktır.

Kervan Köprüsü, Aziziye Parkı ve Yenişehir Pazaryeri
(6 No’lu Odak)

Meles Çayı’nın beton kesitte ilerlediği bu odakta, çayın Gaziler Caddesi ile
kesiştiği noktada yer alan, antik bir ticaret yolu ve geçmişte İzmir’in giriş
kapısı olarak nitelendirilen Kervan Köprüsü, kent belleğinde önemli bir yere
sahip olmasına karşın, günümüzde fark edilmesi oldukça güçtür.
Kervan Köprüsü ve Gaziler Caddesi’nin güneyinden devam eden Meles
Çayı’nın batısında ise Aziziye Mülkiyeliler Parkı bulunmaktadır. Bu park, Meles
Çayı boyunca düzenlenmiş ve kent sakinleri tarafından aktif olarak kullanılan
tek yeşil alan olma özelliği taşımaktadır. Aziziye Parkının karşısında ise yaya
bağlantısı Gaziler Caddesi paralelinde viyadük altından sağlanan Yenişehir
Kapalı Pazaryeri bulunmaktadır.
Bu alan gerek imar planında ön görülmüş olan yeşil alan kurgusu, gerekse
Meles Çayı ile bütünleşmiş Kervan Köprüsü gibi kentin tarihinde önemli bir
değere sahip olması nedeniyle bir odak alan olarak ele alınacaktır.
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Basmane Garı

Anadolu’nun ilk demiryolu hatları olan İzmir-Aydın ve İzmir-Kasaba demiryolu
hatlarının ve 1858’de açılan Alsancak Garı’nın ardından Basmane Garı kentin
ikinci tren garı olarak 1876 yılında hizmete girmiştir. Günümüzde kent merkezi
dışındaki ilçelere ve çevre illere demiryolu ulaşımı Basmane Gar’ından
sağlanmakta olup aynı alanda metro istasyonu da bulunmaktadır.
Garın bulunduğu Basmane (9 Eylül) Meydanı, Kültürpark, metro istasyonu,
Fevzipaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı, Gaziler Caddesi, Mürselpaşa Bulvarı Prof.
Dr. Refik Saydam Bulvarı bağlantıları ve İzmir Otogarı servislerinin kalkış
noktası olması nedeniyle kent merkezinin en işlek yaya ve araç trafiğine sahip
meydanlarından bir tanesidir.
Şehir içi ve şehirler arası ulaşımın kesişim noktası olması ve kent belleğinde
önemli bir yere sahip olması sebebiyle bir etkileşim alanı olarak ele alınacaktır.

Kültürpark

Kültürpark, Türkiye’nin ilk uluslararası fuar alanı olarak yapılan İzmir Fuarı’nın
kente kazandırmış olduğu 420 bin metrekarelik büyük bir kent parkı olarak
hizmet vermektedir. Büyük İzmir Yangını ile yeniden planlanan Alsancak
bölgesinde uluslararası pek çok ülkenin katılımcı olarak yer aldığı “Arsıulusal
İzmir Fuarı” olarak 1 Eylül 1936’da açılmıştır. Fuar alanı olarak kullanımda
olduğu süre boyunca günümüze kadar çeşitli sergi ve hol alanları eklenmiştir.
Ancak sonrasında Gaziemir’de Yeni Fuar alanının açılması ile profesyonel fuar
fonksiyonundan çıkarak Kültürpark olarak anılmaya başlanmıştır. Halen İzmir
Kitap Fuarı gibi genel katılıma açık organizasyonlara ve İzmir Enternasyonal
Fuarı olarak uluslararası ziyaretçilere ev sahipliği yapmaktadır.
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Sosyal etkinliklerin yanı sıra, kent merkezinde rekreatif faaliyetler için uygun
alanları ve nadir ağaç türlerinin yer aldığı florası ile yılın her zamanında ilgi
çeken bir bölge olan Kültürpark etkileşim alanı olarak ele alınacaktır.

Hilal Transfer Merkezi (7 No’lu Odak)

Mürselpaşa Bulvarı - Yeşildere Çevre Yolu bağlantısının doğusunda yer
almaktadır. İZBAN ve Metro güzergahının kesişiminde transfer merkezi işlevi
üstlenmektedir. Söz konusu alan kent içi konumuyla potansiyele sahip olsa
da raylı sistemler ve sınırları çok katı tarif edilmiş kapalı alanlar tarafından
parçalanmakta, bu durum Meles Çayı’nın algılanmasını ve erişimini büyük
ölçüde kısıtlamaktadır.
Hilal Aktarma İstasyonu alanı bir toplu taşıma düğüm noktası olması ve Meles
Çayı ile bütünleşebilme olanağı sunması nedeniyle bir odak alan olarak ele
alınacaktır.

Ege Mahallesi

Meles Çayı Ege Mahallesi boyuna geniş ve derin bir beton kanalda ilerlemekte
ve mahalle ile mekansal bir ilişki kurmamaktadır.
Ege Mahallesi, İzmir’in liman arkası bölgesinde demiryolu ve Meles Çayı ile
fiziksel olarak sınırlandırılmış ve az katlı yoğun konut dokusuna sahip bir
alanıdır. Bu alan, 70’li yılların başında Osman Kibar dönemi sosyal konutları
ile ilk dönüşüm müdahalesine uğramış, ancak sonrasında göç sebebi ile
bu konutların çevresinde daha yoğun ve kaçak yapılaşma oluşmuştur.
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Kentin cazibe merkezine çok yakın bir konumda sağlıksız yaşam koşulları
barındırmasından dolayı Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilmiştir. Alan
sınırları içerisinde proje çalışmaları tamamlanarak uzlaşma görüşmelerine
başlanmıştır.
Bu nedenlerle Ege Mahallesi Meles Çayı ile kurulabileceği mekansal ilişkiler
bağlamında etkileşim alanı olarak ele alınacaktır.

Sümerbank (8 No’lu Odak)

Yarışma alanının bu kısmında Meles Çayı beton bir kesitte ilerlemekte, batı
kısmı Sümerbank Basma Sanayi Fabrikası, doğu kısmı Mürselpaşa Bulvarı ile
sınırlanmaktadır. Çayın bu kısmı batık dere olarak çalışmaktadır.
Sümerbank Basma Sanayi Fabrikası’nın ilk nüvesi 1940 yılında, Erken
Cumhuriyet Dönemi’nin Sanayi Planı Programı kapsamında, Şehitler Caddesi,
Meles Çayı ve 1525 sokakların sınırladığı alanda atılmış, izleyen yıllarda farklı
üretim bölümleri ve sosyal donatıların eklenmesiyle büyük bir endüstri
yerleşkesi halini almıştır.
Sümerbank Fabrikası’nda 2000’li yılların başında üretime son verilmiştir.
Fabrika alanı içinde yetiştirilmiş, çam ağaçlarının, okaliptüs ağaçlarının
oluşturduğu ağaç toplulukları bulunmaktadır. Fabrika alanı günümüzde terk
edilmiş ve bakımsız durumdadır.
Bu alanın endüstriyel miras niteliği taşıması ve Meles ile etkileşimli, nitelikli
kamusal alan oluşturulabilmesi açısından önemli bir potansiyele sahip olması
nedeniyle odak alan olarak ele alınacaktır.

Arap Deresi Kolu - Halkapınar Su Fabrikası

42

en bölgede 1895 yılında kent merkezine su dağıtımı yapılabilmesi amacıyla
Halkapınar Su Fabrikası inşa edilmiştir. Günümüzde İZSU Genel Müdürlüğü’nce
kullanımına devam edilmektedir. Diana Hamamlarının eski gravürlerinde
görülen şadırvan yapısı da günümüze kadar ulaşmıştır. Su Fabrikası ve
şadırvan yapısı geçmişte bu alanda yer alan Halkapınar Gölü kenarında inşa
edilmiştir.
Halkapınar Su Fabrikası İzmir kentinin suyla olan ilişkisinde hem tarihsel hem
de güncel anlamları ve yeni açılımlar sunma potansiyellerinden ötürü bir
etkileşim alanı olarak ele alınacaktır.

Halkapınar Aktarma Merkezi

Halkapınar Kapalı Spor Salonu’nun batısında bulunan Halkapınar Aktarma
Merkezi farklı toplu taşıma türlerinin (otobüs, tramvay, metro, İZBAN)
kesiştiği önemli bir noktadır. Gelecekte bu noktadan hızlı tren bağlantısının
da sağlanması planlanmış olup buna yönelik Ulaşım Entegrasyon Merkezi
(UEM) proje çalışmaları tamamlanmıştır. Kentin ulaşımında önemli bir kesişim
noktası olma özelliğinden dolayı bir etkileşim alanı olarak ele alınacaktır.

Meles Deltası (9 No’lu Odak)

Meles Deltası, İzmir kentinde yer alan 4 deltadan (Küçük Menderes, Bakırçay,
Gediz ve Meles) biridir. Kent merkezinde İzmir Limanının doğusunda iki
parçadan oluşan sazlık tatlı su habitatı, bu habitatın körfeze yaklaştığı
yerde deniz etkisiyle oluşan deniz börülcesi türlerinin hakim olduğu tuzlu su
habitatları ve körfezin nispeten sığ kalmış yerlerindeki denizel habitatlardan
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oluşmaktadır. Bu habitatların hemen yanında beton kanalda akan ve körfeze
ulaşan Meles Çayı, akarsu ekosistemi bakımından önemli ölçüde niteliklerini
yitirmiştir. Bununla birlikte günümüzde hala karabatak, dere düdükçünü,
sakarmeke, mahmuzlu kızkuşu, gümüş martı, karabaş martı, Akdeniz martısı,
yalıçapkını, gri balıkçıl, sarı, dağ ve ak kuyruksallayan gibi su kuşlarına yaşam
alanı olmaya devam etmektedir.
Bu alan; Meles Çayı’nın deltası olma özelliğinin yanı sıra, batısında büyük bir
ticari limanın etki alanında yer alan, doğusunda ulaşım altyapısı tarafından
kesintiye uğratılmış olmasına karşın konumu itibari ile bütün İzmir kentine
hitap edebilecek bir vitrin niteliği taşımasından dolayı odak alan olarak ele
alınacaktır.

Alsancak Limanı

İzmir Limanı 1876 yılında İzmir Liman ve Rıhtım Şirketi tarafından Gümrük
Depoları-Pasaport İskelesi arasında inşa edilmiştir. Liman fonksiyonu daha
sonra 1954 yılında Punta Bölgesinde inşa edilen Alsancak Limanı’na taşınmıştır.
Alsancak Limanı halen önemli bir ihracat limanı özelliği taşımaktadır. Bu alan,
limanın konteyner sahasının Meles Deltası yönünde büyümesini öngören
imar planı kararlarının Meles Deltası üzerinde ekolojik anlamda oluşturacağı
olumsuz etkiler göz önünde tutularak bir etkileşim alanı olarak ele alınacaktır.

Bayraklı Kıyı Bağlantısı - Salhane İZBAN İstasyonu

“İzmirdeniz Kıyı Düzenleme Projesi” kapsamında, ard alan ve Salhane İZBAN
İstasyonu ile kıyı arasındaki yaya ve bisiklet bağlantısını sağlamak üzere bir
üst geçit yapılması planlanmıştır. Üst geçidin kıyıya bağlandığı nokta bir
buluşma alanı olarak kıyı projesiyle bütünleşecektir. Yaya ve bisiklet erişimi
açısından bu bölge bir etkileşim alanı olarak ele alınacaktır.
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Yarışmacılardan Beklenenler

Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi’nin alan bütünü içindeki sürekliliğini kentsel
ve ekolojik bir omurga olarak çok katmanlı, çok boyutlu ve çok yönlü
kamusal alan yaratma ilkesiyle, mevcut yeşil altyapıyı destekleyerek ve
zenginleştirerek sunmaları gelmektedir. Bunun yanı sıra öncelikli beklentiler
önem sırası olmaksızın aşağıda sıralanmaktadır. Bu beklentilere ilişkin
fikirlerin yarışma şartnamesinde tanımlanmış alanları dikkate alarak
geliştirilmesi hedeflenmelidir.
• Kavramsal olarak bütüncül ve programatik bir senaryonun geliştirilmesi,
• Bu senaryonun zamansal, ilişkisel ve etkileşimsel olması,
• Geliştirilecek olan kavramsal senaryonun;
kentsel çevre ve kent ekolojisi,
kentsel gelişme,
kentsel bellek
kentsel adalet, olmak üzere dört ana ekseni dikkate alması,
• Meles Çayı’nın halihazırda parçalanmış yapısından, bağlayıcı ve çok yönlü
işlevselliği olan, sosyo-ekolojik bir omurga özelliğine kavuşması yönünde
fikirler geliştirilmesi,
• Yarışma alanı ve etkileşim alanlarındaki parçalanmış habitatlar ve su yolu
arasında ekolojik ilişkilerin yeniden kurulmasına, hasar görmüş ekolojik
yapının onarılmasına ve korunmasına yönelik fikirler geliştirilmesi,
• İzmir Körfezi boyunca oluşmuş olan kamusal mekân örüntüsünün
yeşil altyapı stratejisi kapsamında Meles Çayı ve kentin ard alanları ile
bütünleştirilmesi,
• Ekolojik, tarihsel ve kentsel özellikleri ile öne çıkan odak ve etkileşim
alanlarının çok boyutlu işlevsellik kazanmasına ilişkin fikirler geliştirilmesi,
• Yarışmacılar tarafından geliştirilecek erişim senaryoları kapsamında
İZBAN banliyö hattı, Konak Tünelleri gibi değiştirilemeyecek ulaşım altyapı
yatırımlarını/planlarını (UPİ 2030) da dikkate alarak Meles Çayı ile bağlantılı
farklı erişim olanaklarının geliştirilmesi,
• Kentsel adalet ilkeleri doğrultusunda, kentsel imkanlardan faydalanma
konusunda dezavantajlı mahallelere ilişkin çözüm yaklaşımlarının
geliştirilmesi,
• Yarışmacılardan bir dönüştürücü etki yaratması beklenen odak alanlarına
ilişkin kavramsal senaryoları ile tutarlı ve gereken ölçeklerde kentsel yaşama
dair çözümler barındıran tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesi,
• Odak alanlarını destekleyici nitelikteki etkileşim alanlarında ise;
dönüştürücü etkinin kentsel alanlara daha etkin nüfuz etmesine ilişkin
yaklaşımların geliştirilmesi,
• Yarışma sınırı içinde kalan yapılaşmış alanlar için mevcut imar planlarını
yeniden yorumlayan yaklaşımların geliştirilmesi,
• Farklı ölçek ve kapsamdaki fikirler geliştirilirken üst ölçekli tema ve
stratejilerin (UPİ 2030, İzmirdeniz, Yeşil Altyapı stratejisi ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi Stratejik Rapor, vb.) dikkate alınması beklenmektedir.
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İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum : İzmir Büyükşehir Belediyesi
Adres : İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı,
Projeler Şube Müdürlüğü Kat: 6, Oda No:623, 35250, Konak / İzmir
Telefon :
+90 (232) 293 4511
+90 (232) 293 9040
+90 (232) 293 4502
+90 (232) 293 1235
+90 (232) 293 3161
+90 (232) 293 1743
+90 (232) 293 4227
(Aylin GÖKNUR)
(Duygu ARAL)
(Ebru KANDİLCİ KÖRAN)
(Tutku AYTÜRK)
(Can TUNÇOK)
(Efe ÖNER)
(Bayram Barış YURDAKUL)
E- posta : melesyarisma@izmir.bel.tr
İnternet Sitesi : melesyarisma.izmir.bel.tr
IBAN Vakıflar Bankası İzmir Şubesi 00158007292289040 numaralı bankomat
cari hesabı
IBAN: TR64 0001 5001 5800 7292 2890 40
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Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi
şarttır.
Yarışma ekibinde en az 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı ve 1 Peyzaj Mimarı yer
alacaktır. Yarışmacıların danışman olarak ekiplerinde Biyolog, Jeoloji
Mühendisi, Hidroloji uzmanı bulundurmaları jüri tarafından önerilmektedir.
Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer
koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, İdare’yle
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi
olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri
İdare’ye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası
üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden
akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
e) Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
f) Şartname alıp isim, soyisim, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini
yarışma raportörlüğüne 15.09.2020 günü saat 17.00’ye kadar kaydettirmek
(Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
g) Yarışmayı açan İdare’de, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak,
yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
ğ) Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların
çalışanları arasında olmamak,
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya
katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle
birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
Yarışmaya katılmak isteyenler 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında
yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Kentsel ve Ekolojik Omurga
Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması” açıklaması
ile İdare’ye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim
bilgileriyle birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.
Yarışmaya kayıt için son tarih “Proje Teslim” tarihidir.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya
katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle
birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
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Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışma Şartnamesi
Şartname Ekleri
Alan Tarihçesi
Yarışma Alanına İlişkin Raporlar
Yeşil Altyapı Stratejisi
Yeşil Odaklı Uyarlama Kılavuzu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Eylem Planı
İzmir Ulaşım Ana Planı ve Ulaşım Raporları
İzmir Deniz Tasarım Stratejisi Raporu
İzmir Tarih Stratejisi Raporu
Orman İzmir
Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu (KKAİPR) Raporu
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Yarışma Katılım Tutanağı
Yarışma Sınırları
Onaylı Planlar
1/100000 ÇDP ve Raporu
1/25000 ÇDP ve Raporu
1/5000 Nazım İmar Planı ve Plan Notları
1/1000 Uygulama İmar Planı ve Plan Notları
Halihazır Haritalar
1/5000 Halihazır Harita
1/1000 Halihazır Harita
Mülkiyete Dair Bilgiler
Alan Fotoğrafları ve Havadan Video Görüntüleri
İZSU Verileri
Mevcut Yeşil Alanlar
İklim ve Çevre Verileri
Demografik Veriler
Körfez İzleme Değerleri
Yerleşime Uygunluk Açısından Zemin Haritası
Yarışma Alanı ile İlişkili Proje, Bilgi ve Belgeler
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Jüri Toplantıları

1. Toplantı - 14 Eylül 2019 (09:30 - 18:00)
14 Eylül 2019 tarihinde saat 09:30’da Tarihi Asansör Binası’nda jüri üyelerinin
katılımıyla toplanıldı. Açılış konuşmaları ve Koray Velibeyoğlu’nun genel
sunumunun ardından, fotoğraflar ve drone görüntüleri eşliğinde proje alanı
tanıtımına geçildi. Proje odaklarına yönelik tematik sunuşlar gerçekleştirildi.
Yarışmaya ilişkin soruların tartışılması ve yarışma takvimine yönelik
önerilerin görüşülmesiyle saat 18:00’da toplantıya son verilmiştir.
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2. TOPLANTI - 02-03 KASIM 2019
02 Kasım 2019 (09:00 - 18:00)
1. Oturum
Asli jüri üyeleri, yardımcı jüri üyeleri, danışman jüri üyeleri, raportörler ve
raportör yardımcılarının katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, asli jüri
üyelerinin jüri başkanı seçmesiyle toplantıya başlandı. Oy çokluğu ile
jüri başkanı Dr. Devrim Çimen seçildi. Güven Eken’in toplantıya katılım
sağlamaması nedeniyle Danışman Jüri Üyeliğinin düşürülmesine
karar verildi. Yarışma alanının tanıtılmasına ilişkin sunumlar yapılarak,
değerlendirilecek veriler jürilere aktarıldı.

Alan Gezisi
Asli jüri üyeleri, yardımcı jüri üyeleri, danışman jüri üyeleri, raportör ve
raportör yardımcılarının katılımıyla yarışmanın öngörülen alanı olan Meles
Deresi boyunca (Meles Delta’sından Gaziemir’e kadar) alan gezisi yapıldı.
2. Oturum
Yarışmanın kapsamı ve odaklanacağı alanlar konusunda yapılan tartışmalar
kapsamında bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi ve belirli alanlarda bu
yaklaşımın daha detaylı gösterimine dair fikirlerin elde edilmesinin önemli
olduğu hususlarında fikir birliğine varıldı.
Jüri, çalışmalarına ertesi gün devam etmek üzere çalışmalarını sonlandırdı.
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03 Kasım 2019 (09:00 - 18:00)
1. Oturum
Asli jüri üyeleri, yardımcı jüri üyeleri, raportörler ve raportör yardımcılarının
katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, asli jüri üyelerinin jüri başkanı
seçmesiyle toplantıya başlandı. Zeliha Demirel’in Danışman Jüri Üyeliğine
getirilmesine karar verildi. Son toplantıda tartışılan öncelikli alanların
seçimi tartışıldı. Yarışmacılara sağlanacak verilerin içinde dereye ilişkin
veriler kadar, Ulaşım Altyapı Raporu, Yeşil Alanlar Stratejisi gibi verilerin de
sağlanmasına karar verildi.
Yarışma şartnamesine ilişkin çalışmalar kapsamında, yarışmacılardan neler
beklendiği ve neler talep edileceği değerlendirildi. Şartname içerisinde,
ekolojik değerler ve dayanıklı peyzaj gibi konularda uluslararası akademik
çalışmalara atıflar yapılmasına karar verildi. Teslim edilecek paftaların
boyutları ve çizimlerin hangi ölçekte yapılacağı tartışıldı. A1 boyutundaki
paftaların yatayda 5 tane, düşeyde 2 sıra olacak şekilde 10 adet pafta teslim
edilmesine ve paftalara yerleşim şablonunun yarışmacılara verilmesine
karar verildi.
2. Oturum
Yarışmacılardan talep edilecek verilerin ölçek ve teknikleri tartışıldı. Serbest
ölçekli ilkesel/kavramsal gösterimler ile 1/25.000 ölçekli çevresel ilişkiler ve
stratejik kararları içeren tasarımlar, 1/5000 ve 1/2000 ölçekli kentsel tasarım
projeleri ve bunların yanı sıra projeye ilişkin rapor talep edilmesine karar
verildi. Yarışmacılara verilecekler listesi belirlendi. 1/5000 halihazır, 1/25000
plan raporu ve üst ölçekli imar planlarının notlarının da verilmesi gerekli
görüldü. İzmir-Deniz ve İzmir-Tarih Strateji Raporları ve İBB Stratejik Planının
ek olarak verilmesine gerekli görüldü.
Yarışma ekibinde zorunlu bulunması gereken disiplinler mimar, peyzaj mimarı
ve şehir plancısı olarak belirlenerek, ekip temsilcisinin bu disiplinlerden
birinin olabileceğine karar verildi. Biyolog, jeoloji mühendisi, hidrolog gibi
danışmanlıklardan destek alınması tavsiye edildi. Yer görmenin zorunlu olup
olmaması konusu tartışıldı. Yer görme zorunlu olmamakla birlikte idarenin
belirleyeceği iki tarihte alan turu düzenlenmesi ve yarışmacıların şartname
almış olma koşulu ile randevu alarak katılmalarına olanak sağlanmasına
karar verildi. Ödül konusu tartışıldı, 1.lik, 2.lik, 3lük ödülleri ve 5 adet eşdeğer
mansiyon ödülü verilmesine, satınalma bütçesi oluşturularak harcanmasına
ilişkin takdirin jüriye bırakılmasına ve ödül bütçesi konusunda idarenin
görüşünün alınmasına karar verildi.
Yarışma takvimi tartışılarak yarışmacılara 3 ay süre tanınmasına ve
kesin tarihlerin idarenin düzenlediği diğer yarışmaların takvimlerine göre
belirlenmesine ve bir sonraki jüri toplantısının 30 Aralık 2019 tarihinde
yapılmasına karar verildi.
Bir sonraki toplantıya kadar alt alanlar ve şartname üzerinde yapılacak
çalışmalar için jüri üyeleri arasında görev paylaşımı yapıldı.
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3. TOPLANTI - 30 ARALIK 2019
Yer: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi
1. Oturum
Asli jüri üyeleri, yardımcı jüri üyeleri, raportörler ve raportör yardımcılarının
katılımlarıyla toplantıya başlandı. İlk olarak jüri önsözü, sonrasında ana
başlıklar üzerinden yarışma şartname metni değerlendirildi. Yarışmanın
kentsel çevre ve kent ekolojisi, kentsel gelişim, kentsel adalet ve kentsel bellek
kavramlarının yarışmanın dört ana ekseni olarak belirlendi. Yarışmanın
odak alanları ve etkileşim alanlarını yarışmacıların ne şekilde ele alması
gerektiği ve üretilecek verilerin hangi ölçekte teslim edilmesi gerektiği; bu
ölçek ve pafta kısıtlarının fikir projesi yarışmasının sağladığı özgürlüğü
kısıtlamayacak nitelikte olması gerekliliği tartışıldı.
Meles ekolojik omurgasının sunduğu ekosistem hizmetleri söyleminin de
şartnamede yer alması gerekliliği belirtildi. Yarışmanın amacı ve beklentileri
tartışıldı. Öğleden sonra devam etmek zere oturuma ara verildi.
2. Oturum
Yarışmanın sınırları, odak alanlar ve etkileşim alanlarının tartışılmasına
başlandı. Halkapınar Su Fabrikası, Basmane Garı ve Bayraklı’yı Meles
Deltası’na bağlayacak olan yaya ve bisiklet köprüsü etkileşim alanı olarak
kabul edildi. Meles Çayı boyunca su kaynakları haritası oluşturularak
yarışmacılara sunulmasına karar verildi. Yarışmacıların, yarışma sınırı içinde
kalan yapılaşmış alanlar için mevcut imar planlarını yeniden yorumlayan
yaklaşımların geliştirilebileceği kararı alındı.
Proje teslimine ilişkin belgelerin tartışılmasına başlandı. Yarışmacılardan
A3 formatında “Fikir Projesi Kitabı” ve 6 adet A0 boyutunda pafta talep
edilmesine karar verildi. Kavramsal senaryolara ilişkin 1/25000 ölçekli
bütüncül, ilkesel ve çok katmanlı tasarım kararları ile yarışmacının gerekli
gördüğü serbest ölçekli gösterimler Meles Çayı ve belirlenen tüm odak
alanlara ilişkin önerilerin ölçeği 1/5000, Meles Deltası, Yeşildere Eski
Tabakhane Bölgesi, Kızılçullu Su Kemerleri ve Şehitler Korusu odak alanlarına
ilişkin önerilerin ölçeği ise 1/2000 olarak belirlendi.
Yarışma takvimi tartışılarak yarışmanın ilan tarihinin 17.01.2020, soru sorma
için son tarih 14.02.2020, soruların yanıtlanması için son tarih 20.02.2020,
proje teslim tarihi 13.05.2020, jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi 30.05.2020,
sonuçların ilan tarihi 08.06.2020 olarak belirlendi.
Şartname hazırlık çalışmaları sonlandırıldı.
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Yer Görme Gezileri
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1. Yer Görme Tarihi: 6 Şubat 2020
2. Yer Görme Tarihi: 6 Mart 2020
3. Yer Görme Tarihi: 14 Nisan 2020
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Jüri Değerlendirme Toplantısı
78

1. Oturum - 19 Eylül 2020 (09:30 - 12:30)
İzmir Büyükşehir Belediyesi “Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı
Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması” Jüri Üyeleri, değerlendirme
çalışmalarına başlamak üzere 19 Eylül 2020 tarihinde saat 09:30’te Ahmed
Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde toplandı. Necati Uyar’ın toplantıya katılım
sağlamaması nedeniyle Yedek Jüri Üyeliği’nin düşürülmesine karar verildi.
Asil, yedek ve danışman jüri üyeleri yarışmaya sunulan projeleri daha önce
görmediklerini ve yarışmacıların kimliklerini bilmediklerini beyan ettiler ve
jüri çalışmaları başlatıldı.
Raportörlüğün sunmuş olduğu bilgiler değerlendirildi. Bu kapsamda,
yarışmaya katılmak üzere teslim edilen proje sayısının 11 ve teslim edilen
tüm projelerin değerlendirmeye alınmasının uygun olduğuna karar verildi.
Projeler üzerinde saat 12:30’a kadar kişisel inceleme çalışmasının yapılması
kararlaştırıldı. Kişisel incelemelerin ardından, değerlendirilen 11 projenin
tamamının 2. tura geçmesi uygun bulundu.
14:00’da başlamak üzere jüri çalışmalarına ara verildi.
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2. Oturum - 19 Eylül 2020 (14:00 - 18:30)
Projeler jüri üyelerinin tamamının katılımı ile birlikte toplu olarak
değerlendirilerek, 2. Tur görüşmeleri başladı. 2. turdaki açık tartışmalar ve
değerlendirmeler sonucunda yapılan oylamalarda;
2 sıra numaralı proje oy birliği ile, 8 sıra numaralı proje (Deniz Aslan, Devrim
Çimen ve Ferdi Akarsu’nun karşı oylarıyla) oy çokluğuyla elendi.
2. tur sonunda ödül grubuna ayrılması gereken sayıdan fazla proje olması
nedeniyle 3. tur oylamaya geçildi.
3. turdaki açık tartışmalar ve değerlendirmeler sonucunda yapılan
oylamada; 6 sıra numaralı proje oy birliği ile elendi.
1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 sıra numaralı projelerin ödül grubunda değerlendirilmesine
karar verilerek ilk gün jüri çalışması tamamlandı.
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3. Oturum - 20 Eylül 2020 (10:00 - 13:15)
Jüri üyeleri ödül grubu projelerini teker teker tartışarak görüşlerini iletti.
Daha sonra her projenin açık oylama yoluyla ödül grubundaki sıralaması
belirlendi. Bu oylama sonucunda;
3 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (Sunay Erdem ve Ferdi Akarsu’nun karşı
oylarıyla) 1. ödüle,
5 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (Devrim Çimen’in karşı oyuyla) 2. ödüle,
10 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (Ferdi Akarsu’nun karşı oyuyla) 3. ödüle,
4 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (Arda İnceoğlu’nun karşı oyuyla) 1.
mansiyona,
7 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (Devrim Çimen ve Ferdi Akarsu’nun karşı
oylarıyla) 2. mansiyona,
11 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (Devrim Çimen’in karşı oyuyla) 3.
mansiyona,
1 sıra numaralı proje oy birliği ile 4.mansiyona,
9 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (Devrim Çimen ve Koray Velibeyoğlu’nun
karşı oylarıyla) 5. mansiyona değer bulunmuşlardır.
4. Oturum - 20 Eylül 2020 (14:30 - 21:00)
Jüri açıklama raporları tamamlanarak imza altına alınmıştır. Kimlik
zarflarının açılmasına geçilmiştir.
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1. ÖDÜL

03
RUMUZ
96475

EKİP LİSTESİ
Enise Burcu Derinboğaz - Ekip Temsilcisi - Peyzaj Y. Mimarı
Birge Yıldırım Okta - Doç. Dr. Y. Mimar
Burak Arifoğlu - Mimar
İzel Beşikçi - Kentsel Tasarım Uzmanı, Peyzaj Mimarı
Kerem Arslanlı - Doç. Dr. Y. Şehir Plancısı
Yardımcılar
Mehmet Yalçın Demircan - Mimar
Akın Ertürk - Mimar
Aslıhan Şişli - Peyzaj Mimarı
Maral Taşçılar- Mimar
Ece Yakupoğlu - Peyzaj Mimarı
Asena Sonbay - Öğrenci (Peyzaj Mimarlığı)
Talha Karaçizmeli - Öğrenci (Mimarlık)
Danışmanlar
Osman Uzun - Prof. Dr. Peyzaj Mimarı
Itri Levent Erkol - Su Ürünleri Y. Mühendisi
Gürkan Okta - Mimar
Alper Derinboğaz - Y. Mimar
Oral Yağcı - Doç. Dr. İnşaat Mühendisi
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Jüri Değerlendirmesi

Projenin farklı katmanlardaki bütünsel kurgusu olumlu bulunmuştur.
Yarışma şartnamesinde tanımlanmış probleme temel yaklaşım eksenlerini
tarif eden ve hakim bakma biçimlerini irdeleyen “Manifesto” etkili
bulunmuştur.
Proje alanı ve yakın çevresini anlamaya yönelik oluşturulmuş olan etimolojik
atlas anlamlıdır. Bu okuma süreci kapsamında üretilen tarihsel dizge ve
mekânsal okumalar, havza analizleri ve su yapıları tespitleri önemlidir.
Projenin sahiplendirilmesi, hayata geçirilmesi ve etaplanmasına ilişkin
bir örgütlenme modeli olarak Meles Dönüşüm Ajansı (MEDA) önermesi
değerlidir.
“Birlikte Gelecek” başlığı altında önerdiği şema ve dörtlü katmanlaşma
önerisi geleceğe yönelik uzun erimli projeksiyonun gerçekleşmesine ilişkin
önemli bir yol haritası sunuyor olması bağlamında olumludur. Bu kapsamda
proje alanında önerdiği bütüncül dönüşüm yaklaşımını mekansal ve sosyo
ekonomik analizlere dayandırması ve bu dönüşüm sonrasında üretilecek
olan kentsel rantın paylaşımını “kentsel dirençlilik” başlığı altında adil
dönüşüm zonları olarak tanımlaması model değerli bulunmuştur.
Meles’i makro ve mikro müdahalelerin bir bileşimi olarak ele alan ve bu
hattı bir “Doğal Yaşam Koridoru” kurgulayan yaklaşımı olumludur. Bu
kapsamda, makro öneriler ile mikro müdahalelerin eşzamanlılığı olumlu
değerlendirilmiştir.
11 Doğa parkından oluşması planlanan “Yaşayan Doğa Parkları Ağı” fikri
olumlu ancak bu ağın süreklilik ilişkisine yönelik belirsizlikler olumsuz
değerlendirilmiştir.
Meles Çayının farklılaşan kesit tipolojilerine yönelik araştırması olumlu
bulunmuştur.
Proje alanı dışında da kentsel anlamda problem alanlarına ilişkin önermeler
geliştirmesi olumlu bulunmuştur.
Kentin tarihsel belleğinde ve tarihsel ulaşım izinde önemli bir yeri olan
Kervan köprüsüne ilişkin nasıl bir yaklaşım geliştirildiği belirgin değildir.
Projede önerilen teleferik fikri ulaşım kapasitesi ve güzergah bağlantıları
açısından abartılı bulunmuştur.
Meles deltasına ilişkin ekolojik farkındalık üretme çabası olumlu
bulunmasına karşın bu alanda önerilen yapısal unsurların doğal hayata
etkilerinin yeterince irdelenmediği, deltaya önerilen program çerçevesinin
alanın ölçeğini aşan bir boyutu olduğu düşünülmüştür.
Menengiç rezerv alanı tanımlaması olumlu bulunmuştur. Birden fazla alanda
önerilmiş olan botanik bahçesi ve endemik türler bahçesi yerine bu önerinin
tek noktada bütünleştirilebileceği düşünülmüştür.
Yarışma alanının ekolojik ihtiyacı olarak tespit edilen parçalanmış habitatlar
konusunun, doğal yapısı ve bütünlüğü bozulmuş Meles Çayı gövdesinin ve
doğal varlığını sürdüren delta ekosisteminin bütünlüğünün korunması gibi
hususların projede bütünsel bir omurga yapısı altında değerlendirilmemiştir.
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Projenin kavramsal çerçevesini oluşturan ‘Tohum-Üreteç-Fab’ üçlemesi bir
sosyal dönüşümü başlatma ve ilerletme, kentsel iyileştirme, insan faktörünü
merkeze alma, kentsel ve sosyal örüntüyü beraber ele alması açılarından
olumlu bulunmuştur. Projenin sosyal dönüşümünü tetikleyecek omurga
örgütlenmesi olarak ele alınan ‘Akademi Meles’ fikri başarılıdır. Kentsel ve
sosyal dönüşümün aşağıdan yukarıya doğru işleyecek şekilde kurgulanmış
olması olumlu olmakla birlikte, projenin kentin çok katmanlı yapısı ile
yüzleşmiyor oluşu eksiklik olarak değerlendirilmiştir.
‘Gıda güvenliği, sanatsal dönüşüm, restorasyon ve rehabilitasyon’
kavramlarının metinlere ve tasarımlara yansıması tutarlıdır.
Bölgeler arası ‘Habitat köprüleri’ oluşturma, genel olarak doğal alanlara
yaklaşım ve delta için üretilen hassas dokunuşlar övgüye değerdir.
Dere kesitlerinin kent yaşantısını destekleyecek ve zenginleştirecek şekilde
ele alınması ve detaylı ‘hikayeler’ olarak çalışılması olumludur.
Yarışmacı tarafından hayal edilmiş olan Meles Çayına ait su yaşantılarının
daha olağan olan susuzluk durumlarına nasıl yanıt vereceğinin ortaya
konmaması olumsuzdur.
Görsellerde tarif edilen steril ortamların, projenin ana taşıyıcısı olan
toplumsal dinamiklerin yaratması beklenen çeşitliliği temsil etmediği
düşünülmektedir.
Kervan Köprüsü ve devamında önerilen yayalaştırma yaklaşımının
ulaşım açısından yaratacağı olumsuzlukların yeterince irdelenmediği
görülmektedir.
Bölgeye ait olmayan veya yabancı plantatif tercihlerin (Sarıçam, Okaliptus
gibi) yer ile ilişkisiz kaldığı, bu durumun ekolojik bütünlüğe zarar verebileceği
düşünülmektedir.
Yapılan okumalar olumlu olmakla birlikte mekansal analiz ve verilere dayalı
sunulmamış olması, ayrıca verilen odaklar dışında bu analizlere dayalı
yeni bölgeleme önerileri ve etaplama(zaman planı) yaklaşımı getirmemesi
eleştirilmiştir.
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Projenin evrilebilen, devingen bir form oluşturmak amacıyla mevcut imar
yaklaşımına eleştiri getirmesi ve altıgen modüler bir bölümleme önerisi
olumlu bulunmuştur.
Meles Çayının ekolojik bir süzgeç olarak tariflenmesi ve makro ölçekte maviyeşil arayüz olarak konumlandırılması ile kendi kendine yeten, mahalle gibi
kavranabilir mekânsal üniteler üzerinden ana omurgayı oluşturuyor olması
özgün bulunmuştur.
Önerilerin mekânsal veriye dayalı analitik biçimde sunulması (ör: yeşil alan
dağılım, taşkın analizi, engellilerin girebileceği kesintisiz güzergahlar) ve
kendi CBS sistemini oluşturup buna dayanarak biçimlendirmesi değerli
bulunmuştur.
Ortak yaşam istasyonlarının donmuş bir imge ve peyzaj yerine programatik
bırakılmış olması gerçekçi ve uygulanabilir bulunmuştur. Bu istasyonların
bölgeyi nasıl dönüştüreceğine dair bir süreç tasarımı olması, etkinin nasıl
olacağına dair arayışları heyecan verici bir öneri olarak görülmüştür.
Diğer taraftan, istasyonların programatik çeşitlendirme kaygısı ile abartılı
çözümlere dönüşmesi eleştirilmiştir (ör: kent içi hobi bahçeleri). Ayrıca,
ortak yaşam odağı ve istasyonları (ve dijital ikizi) olumlu olmakla birlikte
bu istasyonların işletme modelinin ortaya konmaması da (kullanıcı,
güvenlik, sahiplik, bakım-onarım, finansman vd.) önemli bir eksiklik olarak
görülmüştür.
Odaklaşma, kolonileşme, yayılma ve etkileşim, kentsel katalizasyon
olarak tariflenen dönüşümün ard alanlara sızma stratejisini de içeren
ifadelendirmesi değerli bulunmakla birlikte izlenebilir bir örnek üzerinden
görselleştirilmemesi ve bütünlüğün takip edilememesi önemli bir eksiklik
olarak değerlendirilmiştir.
Taşkın ve derinlik analizleri olumlu bulunmakla birlikte bu analizlerin
mekânsal kararları nasıl etkilediğine dair yeterli detaya girilmemesi olumsuz
bulunmuştur.
Bölgeye ait olmayan veya yabancı plantatif tercihlerin yer ile ilişkisiz kaldığı,
bu durumun ekolojik bütünlüğe zarar verebileceği düşünülmektedir.
Meles Çayına yönelik suyun temizlenmesi senaryosu olumlu bulunmakla
beraber su kenarı ve odaklarda önerilen yapısal unsurlar ölçek ve biçimleniş
bakımından sorunlu bulunmuştur.
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Kıvanç Tunçkale - Peyzaj Mimarı
Doğa Sezer - Y. Şehir Plancısı
110

Jüri Değerlendirmesi

Ekolojik yapı ile entegre olan, mekansal adaleti sağlamayı hedefleyen, tarihsel
ve kültürel değerlerin yeniden işlevlenmesi, ekolojik yeniden uyandırma (etki
azaltma, ekolojik ıslah ve ekolojik restorasyon ile) bütünsel bakışı ve odak
alan sınırlarından bağımsız olarak tanımlanan başarılı ekolojik planlama
bölgelemesi olumlu bulunmuştur.
Kentsel dönüşüme ilişkin etaplama yaklaşımı ve ölçekler arası geçişler
başarılıdır.
Habitatları ekolojik köprülerle bağlaması ve delta odağına yönelik önerilen
yapısal unsurların doğal yaşamla ilişkisi olumludur.
“15 dakikalık şehir” gibi güncel kentsel tartışmaları yapıyor olması değerli
bulunmakla birlikte Meles gibi mekansal kesintilerin yoğun olduğu bir
bağlamla ilişkilenmesi yeterince irdelenmemiştir.
Ekolojik anlamda potansiyel taşıyan askeri alanlar ve kentsel dönüşüm
alanlarına yönelik senaryo ve etaplama önermesi olumlu değerlendirilmiştir.
Tüm Meles omurgasını planlama bölgelerine ayırması ve bu bölgelere dair
müdahale araçları geliştirmesi olumlu bulunmasına rağmen bu yaklaşımın
analitik veriye dayanmaması ve alt ölçeklerde sürekliliğinin izlenemiyor
oluşu olumsuz olarak değerlendirilmiştir.
Meles Deltasının korunması amacıyla limanın kullanımında “Toplumsal Etki
Azaltım Bölgesi” tanımlayarak ekolojik tampon alanı oluşturması değerlidir
ancak deltadaki sirkülasyon yoğunluğu ve seyir teraslarının makro
düzeydeki stratejik yaklaşım ile çelişmektedir.
Dere kesitiyle ilgili yeterli analitik değerlendirme altyapısının olmaması
eleştirilmiştir.
Yarışma alanı sınırları içinde parçalanmış habitatların birbiriyle fiziksel ve
sosyo-kültürel ilişkisinin kurulmamış olması olumsuz bulunmuştur.
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Meles çevresinde bulunan dezavantajlı kesimlerin önerilen kamusal alanlar
ile buluşturulması ve kentsel adaleti sağlama çabası projenin güçlü yanı
olarak değerlendirilmiştir.
Sistematik ve esnek bir dil oluşturma iddiasıyla vadinin mekansal
ve programatik bütünleşmesine yönelik geliştirdiği yaklaşım olumlu
olmakla birlikte, Meles Çayından ziyade çevresindeki kentsel dokunun
bütünleştirilmesine yönelik kurgusal ve strüktürel ele alış sorunlu
bulunmuştur. Yere özgü çözümlemelerin yeterince irdelenmemiş olması ve
Meles Çayına yönelik önerilerin zayıflığı olumsuz değerlendirilmiştir.
Bu strüktürel dilin kentsel hizmet ve servislere ilişkin bütünleyici etkisinin
projede yeterince irdelenmediği düşünülmektedir.
Mekansal ve programatik bütünleşmenin ekolojik anlamda izlenememesi
olumsuz bulunmuştur.
Geliştirilen yaklaşımın zamansallık boyutunu oluşturan dönemsel etkinlik
takvimi fikri olumlu bulunmakla birlikte, bu takvimin alanın çok katmanlılığına
cevap vermek konusunda yetersizdir.
Önerilen kurgusal yapının yaşantıya entegrasyonu, yönetimsel anlamda
aidiyeti ve sürdürülebilirliğine yönelik fikirler yeterince ele alınmamıştır.
Delta bölgesinde önerilen yapısal unsurlar doğal hayata olumsuz etki
etmektedir.
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Yeşildere Caddesi üzerinde önerdiği iki ekolojik köprü/kentsel teras, bölgeler
arası yaya ve bisiklet erişimini sağlaması açısından önemli bulunmuştur.
Ekolojik omurgayı koruyacak şekilde minimum müdahale önermiş olması,
ekosistemin işlev ve niteliğini geliştirmeye yönelik öneriler sunması
olumludur.
Projenin ulaşım önerisi ve bu kapsamda trafik yükünü Buca-Bornova
yönüne kaydırarak bölgenin taşıt yükünü hafifletmek ve Meles’e belirli bakı
noktaları oluşturması olumlu bulunmuştur.
Plan ölçeğinin gerektirdiği detayların mekansal tasarıma yansımaması
eleştirilmiştir.
Meles Deltası içindeki adalaşma önerisi olumlu bulunmakla birlikte
korumaya ilişkin bir strateji önermiyor oluşu, biçim ve büyüklüğe dair
kararların dayanaklarının yeterince irdelenmemiş olması olumsuz olarak
değerlendirilmiştir.
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Yaşayan laboratuvar fikri olumludur. Buna ek olarak Sümerbank, Tabakhane,
Beyazevler önerilerinin de (kent mutfağı, kent bostanları) kente değer
katacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte program anlamında belirli
bir tema hissedilmek ile birlikte programın mekana belirli bir sistematik
olmadan serpiştirilmiş olması, tekil müdahaleleri barındırması, yer seçimi ve
ölçek konusunda sorunların olduğu düşünülmektedir.
Programında yarışma amaçlarında belirlenen eksenlere yönelik önerilerde
kapsamlı ve tutarlı öneriler olsa da bunlar içinde abartılmış ve yerle
ilişkilenmeyen (Kadifekale ve Şehitler Korusu’nda üzüm bağları, ekosistem
pavyonları) önerileri olumsuz bulunmuştur.
Trafik yolu üzerinde önerilmiş olan ekolojik koridor fikri olumlu görülmesine
karşın jeolojik sakıncalı alanda olması nedeniyle gerçekçi bulunmamıştır.
Ekolojik anlamda önermiş olduğu bütünlük olumlu karşılanmakla birlikte,
kentsel mekana ilişkin önerilerde net olarak ifade edilememiştir.
Mühendislik anlamında suyun planlanmasına ilişkin öneri geliştirilmemiş
olması olumsuz değerlendirilmiştir.
Bitkisel önerilerinde istilacı türlerin bulunması, doğal ekolojik değerleri
güçlendirmek yerine insan müdahalesine açık hale getirmesi olumsuz
olarak değerlendirilmiştir.
Tarım ve peyzaja ilişkin bütünleştirici önerileri (Kadifekale ve Şehitler
Korusunda önerilen üzüm bağları) olumlu bulunmakla birlikte, özellikle
Şehitler Korusu alanındaki doğal varlıkları dikkate almadan geliştirilen
monokültürel müdahale ölçek dışı bulunmuştur.
Metropolitan ölçeği yansıtan bir mimari dil geliştirilememiş olması olumsuz
değerlendirilmiştir.
Üst ölçekte geliştirmiş olduğu ekolojik çerçevenin mekansal kararlar
anlamında doğal yapıya ve topoğrafyaya getirdiği sert müdahaleler
(ekosistem pavyonları ve yeraltı yaya tüneli gibi) olumsuz olarak
değerlendirilmiştir.
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Ekolojik anlamda bir bütünlük arayışı olumlu görülmekle birlikte, alt ölçek
çözümlerde fikirler detaylandırılmamıştır.
Etkileşim alanlarında yer alan mekansal niteliğin artırılmasına yönelik
geliştirilen bütünleştirici yaklaşım olumlu bulunmuştur.
Alanın ekolojik varlığına olumsuz etkisi olabileceği düşünülen ulaşım
önerilerinin yeterince irdelenmediği görülmüştür.
Meles boyunca devam eden ve üst ölçekte bir süreklilik arz eden strüktürün,
alt ölçeklerde gerek bağlamla kurduğu ilişki, gerekse tasarım anlamında
yeterince irdelenmediği görülmüştür.
Projenin ulaşım master planına katkı olarak öngördüğü otobüs durağı,
Bisim noktaları gibi öneriler ve raporunda bahsedilen imar planına yönelik
taşkın koruma alanına dair yapılaşma koşulları kıymetli olup, Vezirsuyu
Kemerlerinin restorasyonuna yönelik önerisi olumlu bulunmuştur.
Deltada önerilen mekansal yaklaşımının alandaki su kuşlarını olumsuz
etkileyeceği düşünülmektedir.
Farklı bağlamlara benzer mekansal çözüm önerileri getiriyor oluşu olumsuz
değerlendirilmektedir.
Meles Çayı ve Arap Deresi kesişiminde sedimentasyonun körfeze girişini
engellemek için yapılan set olumlu bulunmamıştır.
Mevcut kentsel dönüşüm kararlarına alternatif bir dönüşüm yaklaşımı
geliştirilmemiştir.
Riskli alanda
bulunmuştur.

topoğrafyaya

yapılan

yoğun

müdahaleler

olumsuz
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Projenin İzmir planlama tarihçesini okuma çabası ve süreç içinde kentsel
gelişimin izini sürüyor olması, planlarda gerçekleştirilmeye çalışılan kuzeygüney gelişim koridorunu (Sasalı-Menderes aksı) makro yaklaşımında
dikkate alması ve bunu temel alarak 2050 yılına uzatan yol haritası düşüncesi
de olumlu bulunmuştur.
Yarışma ana eksenlerinden olan kentsel ekoloji, kent belleği ve mekansal
adalet eksenlerine yönelik öneriler eksik ve yetersiz bulunmuştur.
Yol haritasında belirtilen çözümlere dair önerilerin başka yerlerden alınması
ve yere dair çözümler üretememesi eleştirilmiştir.
Projenin en büyük eksikliklerinden biri suya yönelik mühendislik tasarımların
olmamasıdır.
Meles ekolojik omurga olarak değil bir ulaşım koridoru olarak düşünülmüştür.
Çok farklı ulaşım alternatifleri önerilmekle birlikte ulaşım ana planına
entegrasyonu ve uygulanabilirliği sorgulanmıştır.
Şehitler korusundaki yapısal müdahaleler alanın doğal karakteri ile çeliştiği
için abartılı bulunmuştur. Meles Delta ve kıyı alanında önerilen plajlar ve
yapılar, alan hassasiyeti ile çelişmekte olup yapı/insan yoğunluğunu artırıcı
yönde alanın ekolojik yapısına baskı oluşturacağı düşünülmüştür.
Bayraklı yönünde geliştirilen mekânsal öneriler yarışma kapsamının dışında
aşırı müdahaleler içermektedir.
Ayrıca ulaşım ana planı öngörülerinin dışında ve taşıt trafiğini özendirici
yönde yeni şerit/viyadük ve yollar önerilmesi eleştirilmiştir.
Sakıncalı ve riskli alanların bulunduğu yerlerde yapılan mühendislik yapıları
ve ölçekleri abartılı bulunmuştur.
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İZ teması üzerinden yapılan kavramsallaştırma çalışmasının söylem
gücü kuvvetli olmakla birlikte mekansal karşılıkları yeteri kadar rafine
bulunmamıştır.
Önerilen kentsel omurganın yaya-bisiklet öncelikli kesintisiz kurma çabası,
bütün Meles koridorunu ekolojik iyileştirme ekseninde biyolojik iyileştirme
dere restorasyonu suyun filtreleme süreci açısından ele alması olumlu
bulunmuştur.
Projenin temel eksenlerinden olan kentsel adaletten bahsetmesi olumlu
olmakla birlikte bu yöndeki çözümleme çabaları yetersiz bulunmuştur.
Proje alanın temel işlevsel mantığında ele alınmış olması ve ard alanla
ilişkilendirme çabasının bulunmaması eksiklik olarak değerlendirilmiştir.
Kavramsal arka planda vaat edilen izlere dair mekansallaşma önerilerinin
tasarım çözümlerine yönelememiş olması eleştirilmiştir.
Temsil dili anlamında rafine olmadığı değerlendirilmiştir.
Proje odakları özelinde bakıldığında Meles Delta kısmında önerilen strüktürün
konumu ve ölçeği hatalı bulunmuştur. Paradiso ve Şehitler Korusu’na dair
önerilerin eklektik ve yeterince gelişmemiş olması eleştirilmiştir.
Riskli/sakıncalı alanlara ilişkin önerilerin inovatif ve çözüm odaklı yaklaşım
içermiyor olması eleştirilmiştir.
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Projenin biyofili, peyzaj şehirciliği, yeşil koridor kavramları üzerine
kurgulanması, anahtar bir strateji çalışması olması başarılı ve bu ana
kurguya dair yarışmacılardan beklenilen dört ana eksende stratejilere
dönüştürülmesi olumlu bulunmuştur.
Üst ölçekte, Meles ekolojik omurgasının çeper, odak ve eşikler üzerinden
mekânsal kurgusunun şematize edilmesi, verilen odak alanların birbirini
izleyen ekolojik duraklar olarak değerlendirilmesi olumludur.
Proje üst ölçekte programatik bir kurgu oluşturmakla birlikte alt ölçeğe
gelindiğinde ana eksenlere dair stratejilerin (kentsel adalet vb.) mekânsal
yansımaları okunamamaktadır.
Topoğrafya, yer, morfoloji ilişkisinin kurgulanmamış olması ve 3. boyuttaki
yansımalarının ifade edilmemesi eleştirilmiştir.
Odak alanlar özelinde; doğal alanlara daha ölçülü müdahalelerde
bulunulmuş olması olumlu karşılanmakla birlikte önerilerin yetersiz kalması
ve sorunlara çözüm üretmede rafine olmaması eleştirilmiştir.
Şehitler Korusu için geliştirilen floristik uygulamaların alanın doğal niteliği
ile çelişiyor olması eleştirilmiştir. Ayrıca, odak alan tasarımlarında sunum
ifade dilinin derinlemesine açıklayıcı ifadeler geliştirmiyor olması olumsuz
bulunmuştur.
Projenin zaman kurgusu ve etaplama önerisinin bulunmaması ayrıca
olumsuz olarak değerlendirilmiştir.
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