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PEYZAJ RAPORU

Genişletilmiş (augmented) peyzaj;
Tasarımda

peyzajın

genişletilmiş(augmented)

anlamsal

içeriğiyle

ifade

bulması

öngörülmüştür. Genişletilmiş peyzaj geleneksel kabul görmüş çerçevesini aşarak görünenin
kendisi ve kentsel dokunun yaratılmasında bütünün tamamı olarak değerlendirilmiştir.
Görünenin kendisi olan peyzaj algısı tasarımın tümünü kapsayan kurgunun temel bileşeni
olarak kabul edilmiştir. Böylece peyzaj, mimari bir unsur niteliğine bürünerek tasarımın
atmosferini yaratmıştır.
Bize göre peyzaj durağan değil devingen bir içerik sunmalıdır. Devingen yapı gündelik
hayatın ritmi ile birlikte uyumlu bir sürdürülebilirlik yaratacaktır. Birlikte oluşturulmuş
değerlerle örgütlenmiş ortak etkinliklere sahne olan bu açık/kapalı kamusal alanlar mahalle
ruhu ve kimliğini kuran bileşendir. Kentin aurasının mahallede oluşturduğumuz mimari
peyzajın virüsü ile dönüşüm yaşayacağı öngörülmüştür.
Yeni mahallenin etkileşim mekanlarının önemli bir kısmı öneri tasarım kapsamında
geliştirilen sokak, park, düşeydeki zemin süreklilikleri alanında oluşturulmuştur. Bloklar
arasında oluşturulan yeni mahalle aralığı ile kentte süregelen mahalle yaşantısını
sürdürmek, yeniden yorumlamak ve canlandırmak hedeflenmiştir.

Öneri tasarım kapsamında peyzaj, insanlar arasında ve insan kamusal alan ile insan doğa
arasında etkileşimi strüktüre eden en önemli öğe olarak değerlendirilmiştir. Tasarımda
mahalle ve kente odak noktası yaratılmak üzere geniş bir park kurgulanmıştır. Arzulanan,
okunabilir ve özgürce kullanılabilir boşluk kurgusunu yaratılabilmek için yapının zemine
dokunduğu noktalar azaltılarak daha geniş bir kamusal alan sağlanmıştır. Bu sayede
mevcut ağaçları koruma şansı da yaratılmış ve mevcudun 3 katı yeni ağaç dikerek kamusal
alanın doğal atmosferi güçlendirilmiştir.
Kamusal alanın örgütlenmesi ve bütünün içine yedirilmesiyle zemin düzlemi üçüncü boyuta
taşınmış ve düşeyde artırılmıştır. Böylece kentsel odak haline gelen yeni mahallede
herhangi bir artık alan bırakılmamıştır. Kolay okunabilen kolay ulaşılabilen özgürce
kullanılabilen açık alanlar serbest zaman ve kültürel etkinlikler için zemin oluşturacaktır.
Mahalle yaşantısının geleneksel modelden ilham alarak örgütleneceği aralığın daha çok
kurgulanmış eylemlere ve etkinliklere sahne olması beklenirken, park kullanımının
raslantısal biraradalıklara ve kişisel kullanımlara olanak sağlaması hedeflenmektedir. Bu
amaçla mahallede bulunan avlu gündelik hayatın rutini içerisinde sürekli kullanılabilen
yoğun etkinliklerle donatılmıştır. Avluyla geçirgen bir iletişim kuran parkta raslantısal
kullanıma mekan oluşturmak üzere etkinlik odaları planlanmıştır. Zemin düzlemindeki
dolaşım sürekliliğini sağlamak üzere oluşturulan iki yönlü yollar arasında kalan ve etkinlik
odaları olarak tanımladığımız bu mekanların farklı zamanlarda değişen ve çeşitlenen
kullanımları ile çekim merkezi olacağı varsayılmıştır.
Ayrıca geniş bir görünüm sağlayacak boşluğu algılamak ve kullanmak üzere tasarlanan
etkinlik odalarının oluşturulmasında belirli elemanlar kullanılmış, ancak, bu alanlara işlev
yüklenmeyip işlev tanımı kullanıcıya bırakılarak kent yaşantısındaki çeşitliliğe zemin
hazırlanmıştır.
Mahalle yaşantısını rahatlatmak ve güçlendirmek üzere alan tamamen araç trafiğine
kapatılmış, sadece tüm alanı dolaşan bisiklet yolu hareketli peyzaj öğesi olarak ele alınmıştır.
Böylece hem çocuklara, hem de yetişkinlere spor ve eğlence yanında alternatif ulaşım bilinci
hatırlatılmıştır.
Korunan ceviz, ıhlamur, çınar ve çam ağaçlarına ek olarak yine aynı tür ağaçlar eklenmiştir.
Eskiden kalan ve yerleri korunan ağaçların çevrelerinde oturma alanları yaratılarak yeni
mahallede varlıkları vurgulanmıştır. Öngörülen yeni ağaçlar mahalledeki yaşantıya farklı
duygular katmak amacıyla düzenlenmiştir. Tasarımda ana cadde (Tuğsavul Caddesi)
boyunca ıhlamur ağaçları kullanılarak insanlara baskın ıhlamur kokusu üzerinden mevsim
değişiklikleri hissettirilmek amaçlanmıştır. Diğer cadde kenarında yoğun olarak kullanılan çam
ağaçlarıyla yeni mahallenin araç trafiğiyle olan ilişkisi sınırlandırılmıştır.

