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Bu rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden giriş sağlanabilen
Güzelbahçe Seferihisar yoluna paralel uzanan 57 Hektarlık alanda yapılacak olan ekolojik çevre
düzenlemeleri ile ilgili yapılan Kentsel, Mimari, Peyzaj ve Grafik çalışmalarının raporu olup Atelye
70, Yalın Mimarlık, Landworks ve Pompaa ofisleri tarafından hazırlanmıştır.
Rapor kapsamında anlatılan fikirlerin temeli İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir
Projesi Yarışması kapsamında ortaya çıkmıştır. Yarışma bağlamında; alanın peyzaj bütünlüğünün
korunması, koruma-kullanma dengesinin kurulması, ekosistemin ve mevcut habitatın öne
çıkarılması esas amaç olarak belirlenmiştir.
«Yerinde yaparak, oraya ait olarak» kurgulanan tasarım ve uygulama sürecinin ilk adımı olan
Atölyeler rapor kapsamında detaylı olarak anlatılmıştır. Raporda yerel kullanıcılar, bölge
sakinleri, alanında uzman danışmanlar, sivil toplum kuruluşları ve tasarım ekiplerinin ortak
olarak yürüttüğü alanı anlama çalışmalarına yer verilmiştir. Hem ekolojik hem de sosyal
sürdürülebilirlik ilkelerince alanın yeniden okunması yapılmıştır.
Bu tariflenen habitat, yüzyıllardır süregelen ve kendiliğinden plansız oluşan bu dokunun
etkileyici potansiyelinin zemini. Tasarımcının rolü ise kritik ve gerçekçi olmalı: anlayarak ve
kendine bırakarak müdahale etmek.
Bu döngü içinde yaptıklarımızdan çok yapmadıklarımız belirleyici. Doğa içine az ve hassas
yapmak, yaptıklarımızın tasarım şehveti yerine bazen biraz alelade hatta sıradan olmasını göze
alarak yapmak, doğal doku içinde tamamlamalar, aşılamalar yapmak temel düşüncelerimiz.
Ancak hepsinden öte bu düşünceleri sahada alana gerçekten az müdahale ederek, yerinde
bazı karaları vererek dönüştürerek yapmanın çok önemli olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede
projemizi, önerilerimizi yeri anlamak ve kavramak üzerine bir niyetler bütünü olarak okumanızı
önemsiyoruz. Bu projenin bazı bölümleri ve prensipleri dışında kağıt üzerinde tam olarak
tasarlanamayacağını düşünüyoruz. Alanda yerinde olmanın, zemini, toprağı tabiatı tam olarak
kavrayarak verilen korumaya ve geliştirmeye yönelik kararların zaman zarfından uygulanmasını
önemli buluyoruz.
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İÇİNDEKİLER

sayfa 07-66

Bilgi Toplama, Tarama ve Anlama
sayfa 67-84

A2 Yaya Rotaları Keşif Atölyeleri
sayfa 85-90

A3 Bisiklet Rotaları Keşif Atölyeleri
sayfa 91-112
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TOPOGRAFYA

Alan içerisinde yapılmış harita ve ölçümlere istinaden
oluşturulmuş bilgiye kağıt üzerinde bakmakla
yetinmedik. Bu kağıt üzerinde ölçülmüş bilgiyi aynı
zamanda sahada çeşitli katmanlarda ve zaman
dilimlerinde test ettik. Bu bağlamda harita bilgisi
üzerine işaretlenmiş akar hatları, topografik eşik
kaya formasyonlarını çeşitli atölyeler ve saha gezileri
esnasında aşama aşama irdeledik. Bu saha gezi
gezileri vasıtasıyla alandaki formal bilgiyi bizzat bir
deneyime dönüştürmek suretiyle gerçek yerinde bir
içerik olarak kurgulamaya çalıştık.

“Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve
“Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü
Kullanım Alanı” statüsünde olan yaklaşık
57 hektar proje alanı

Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri

Öneri fonksiyonları kontrolsüzce çeşitlendirmek
yerine yayılma ve yapılaşmayı minimumda tutan
koruma yöntemleri ve eklemeler önerilmektedir.
Aşağıdaki bu görüşler yalnızca 1.Etap için değil parkı
bir bütün olarak sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda
bütününe yönelik adımları içermektedir:
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• Arkeolog hassasiyetiyle mevcut ekolojik örüntüyü
okumak ve arazideki doğal yaşantının geliştirilerek
sürdürülmesini sağlamak.
• Mevcut bitki türlerinin potansiyellerini ve üretime
katkısını araştırarak yerel türlerin gelişimini
desteklemek.
• Aşılama teknikleri eğitimi ve biyoçeşitliliği
destekleyen yeni türlerle ekolojik ortamı geliştirmek.
• Mevcut akarların korunması ve çevrelerinde
filtrasyonu sağlayan destek bitkilendirmesi ile
mevsime göre kuruyan ya da biriken su öbekleri
oluşturmak.
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SOSYAL İLİŞKİLER

Alanın farklı kullanım biçimlerini anlamak için hali
hazırda bölgede hayvancılık yapan çobanlarla
bir toplantı yaptık. Sait, Ahmet ve Yakup Bey
çocuklukları bu bölgede geçmiş; dayıları, amcaları
hatta dedeleri bu toprakları işlemiş; hayvancılık
yapmış; tarım yapmış bölge insanları... Bu toplantıyla
alandaki hayvancılık rejimine hangi cins hayvanların
hangi bölgelerde ve hangi koşullarda hangi zaman
dilimlerinde otlatıldı bilgisini edindik. Aynı zamanda
çobanlarla yaptığımız saha toplantısında bu kişilerin
zeytincilik ve çeşitli tarımsal faaliyetlerle ilgili
üretimlerinde konuştuk. Özellikle zeytin hasadı dönemi
yapılma koşulları hasadın otlayan hayvanlarla olan
ilişkisi üzerine yerindeki uygulamaya yönelik bize
bilgiler verdiler. Bu toplantının en ilginç anlarından
bir tanesi alanda farklı bölgelerde gözlemlediğimiz
beyaz mermerimizi taşın bundan 30 yıl öncesine
kadar kireç yapmak için alanda kullanılan fırınlarda
işlendiği bilgisini edilmiş olmamız. Bir başka ilginç bilgi
de bu 57 ha büyüklüğündeki arazinin kullanımlarına
göre bölgede farklı isimlerle adlandırılmış ve
tanımlanmış olması. Bu söz konusu isimlerin projede
de bölgeleri tanımlamak için kullanılabileceği
konusunu aramızda tartıştık.
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ALGI

Tabiat kentli için ender karşılaştığı, dokununca şaşırdığı ve sevindiği,
kentleşmenin bir sonucu olarak da ne yazık ki öteye itilen bir yokluktur.
Hiçbiri bir diğerine benzemeyen zeytin ağaçları, sağda solda bitkiler,
çeşitli ağaçlar, dalların üzerindeki böcekler, yerdeki dal parçaları ve
bilmediği hayvan izleri ile bütünleşmiş yabancı olduğu bir ortamdır.
Oysa, bu anlatılan doku Olivelo bölgesi için oldukça sıradan bir durum.
Ufukta görülen yerleşimler, kentliyi yaşadığı çevre ile bulunduğu mekanın
arasındaki vahşi ilişkiyi idrak edebilmesine yol açıyor. Neyin, nasıl
dönüştüğünü görmek hem tasarlayan hem ziyaret eden hem de kullanan
için duyusal ve algısal bir çapa olarak karşımıza çıkıyor.

Zeytin, bütün egenin ortak olduğu bir çok şeyden bir tanesi, ama belki de en baskınıdır.
Bin yıllardır üretilen, işletilen, mitolojiye, tarihe, yemeğe, yıkanmaya, masaja, barışa konu
olmuş, yarımadanın her ucunda, yağ işlikleri, ağaçlar, mitler ve hikayeler ile doğanın ve
üretimin insan hayatı üzerindeki etkisini tarihin her aşamasında temsil eden kutsal ve
kadim bir varlık. Her iklim durumu, her toprak kalitesi, her nem oranı durumu için kendisini
evrimleştirmiş bir bitki. Alanımızda ise kuzey rüzgarının, ege kıyısı boyunca denizden
doğrudan geldiği nadir yerlerde yetişen hurma zeytini, bulunduğumuz coğrafyada
mütemadi, korunması ve geliştirilmesi gereken bir değerdir. Meşe ise varlığının giderek
azalması yüzünden, üzerinde bir dakika düşünüldüğünde doğal hayatın modern kentlere
karşı olan savaşı kaybettiğini gösteren, Anadolulu bir karakter. Sincapların, palamutlarını
sakladıktan sonra yerini unuttuğu için kaybolan ve böylece çimlenerek çoğalan bir ağaç.
Bunlarla birlikte her köşede sakız ve defne kümeleri, kısa ve detaylı bir Kuzeydoğu Akdeniz
özeti tanımlıyor. Alana her gidişimizde tekrar tekrar keşfettiğimiz değerler bütünü olarak
karşımıza çıkıyor.

Bu alanı bir karşılaşma mekanı olarak tarif etmek mümkündür. Anlatılan
doğa parçası, bir üretim metodu ile görmediğimiz canlılar ve bitkilerin,
tanımadığımız üreticilerin, hafta sonunu keyifle geçirmek isteyen
kentlinin, üretim pratiği için destek bekleyen yerel üreticinin, geçen
giden bisikletli seyyahın bir köyle ve doğa parkı ile karşılaşma noktasıdır.
Tasarımcı ise müdahale edilmeksizin izlenebilen bu doğal doku içerisinde
dolaylı bir izleyici olmayı başarabilmelidir.

Sosyal Ağ

Bölgeyi incelediğimizde, farklı dokularda, ölçeklerde ve ilişkilerde birçok
ilişkiyi gözlemleyebiliyoruz. Gözlem algıyı ve ilişki kurmayı da beraberinde
getiriyor. Bu ilişkileri bölmek, parçalara ayırmak ve bir ağ olarak ele
almak mümkün. Bir çok ağın bir arada, yan yana ve üst üste olduğu
örüntüler dünyası içinde, alanımızı bölge içinden bazı bölümleri bir araya
getirebildiğimiz bir odak olarak görmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Yarımadanın kuzey ve güneyini bağlayan bu vadinin eşik noktasında
bulunan alan, materyal ve duyusal üretime dahil olan her paydaşın
bir eş girdi olarak temsil edildiği, bilginin saklandığı ve paylaşıldığı,
paydaşlarını destekleyen bir kapı önü toplaşma alanı olarak tarif etmek
mümkündür.

Kır ile kent arasında bir ara kesit olarak tanımlayabileceğimiz proje
alanında önerilen çalışmayı, habitat planlama ya da ekolojik terapi gibi
kavramlarla ifade edebiliriz. Bu kavramlar uluslararası bağlama kadar
uzanabilecek bir ağ örgüsü ve farklı paydaşların bir araya gelmesi ile
desteklenmelidir. Planlanan ağ örgüsü, yakın çevre ilişkilerini SeferihisarGüzelbahçe boyunca uzanan ve şehrin gelişiminin doğal eşiklerinden
olan tarım vadisi ile tanımlar. Bergama(Kozak Yaylası) – Selçuk – Çeşme
yarımadasını içine alan hinterland ile bölgesel ilişkiler kurar. İzmir ise bu
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ağın merkezindedir.
Sosyal ağ, parkın yakın ve uzak çevresinde, üretime, işletmeye ve
belgelemeye katkı sağlayacak bütün aktörleri tanımlayan ağdır. Bu ağ,
yerel yönetimler ile birlikte doğal alan ve yakın çevresinde, ekolojik dengeyi
koruyarak, sürdürülebilir bir sistemin parçası olacak sosyal çevreyi tanımlar.
Oluşumun amacı, yönetim, üretim, kullanım sistemini sürekli kılmaktır.
Üretimin niteliğini arttırmak, sürdürülebilir bir çevrenin gerçekleşebileceğini
anlatmak, göstermek ve özendirmek için etkinlikler, girişimler yapar.

Fiziki tasarımın da üstünde bu soyut ve somut, makro ve mezo
ölçeklerdeki ağları mümkün olduğu kadar birbirileri ile ilişkilenen yeni
bir ağ bütünü kurulması niyetimiz. Bu ağları sosyal, yönetsel ağlardan
tüm coğrafyaya saçılmış ilişkiler ağından daha ufak ölçeklerdeki
mekansal ağlara kadar indirmek mümkün. Fiziksel planlama ölçeğinin de
üzerindeki bu ağ ilişkileri dünyası tasarım öncesinde bağlanmaya gayret
ettiğimiz asal-karmaşık bir unsurlar bütünü.
Bütün bu anlatılanları, “bir çeşit aşılama” diye tarif etmek en isabetli
tanım olur herhâlde... Doğal devinim ve yaşantıyı anlayan, doğayı ve
kullanıcılarını durumlara karşı güçlendiren bazı küçük müdahaleler,
yani “aşı”, tasarımımızın temel kararıdır. Kendiliğinden olan şeyleri
teşvik ederek, çeşitlilik ve fiziksel çevrenin karakterini güçlendirmek ve
geliştirmek istiyoruz.
Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri
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Coğrafi Ağ
Köyü, Çeşme yarımadasını kuzey – güney yönünde bağlayan bir vadinin,
kuzey kapısıdır. Güzelbahçe ile Seferihisar arasındaki topografik olarak
çevresine kıyasla daha düz, tarımın ve üretimin görece daha kolay olduğu
bir çeşit boğazdır. Ege’deki denize dik gelen nehir çevresi deltalara
benzeyen bu coğrafi yapı, Çeşme yarımadasını kuzey güney yönünde
topografik olarak ikiye ayırır.
Coğrafi olarak oldukça belirleyici olan bu vadi, Antik dönemde dahi,
İyon Ligi’nin temel ulaşım aksında, ticari ve kültürel bir koridordur. Ligin
önemli kent devletleri Klazomenai, Erytrai, Teos polislerini bir diğer önemli
merkez Smyrna ile bağladığı düğüm noktasıdır. Yapılan araştırmalar ve
yüzey araştırmaları, bu vadinin bu mikro bölgeyi besleyen bir tarım vadisi
olduğunu gösterir. Boğaz boyunca üretim ve ticaret, antik dönemde de
kültürel paylaşımın başlıca tetikleyicisidir.
Günümüzde ise durum, antik dönemden daha farklı değil. Bölgenin önemli
merkezlerinin, tarih boyunca yerlerinde kalarak gelişmişlikleri açıkça
görülüyor. Urla, Çeşme ve Seferihisar üretim ve turizm alanında gelişimlerini
büyük oranda tamamlamışlar, ancak aralarda kalan yerleşimler hala bu
aks üzerinde birer üretim merkezi olarak yerlerini koruyorlar. Vadi üzerinde
yer alan, Bademler, Turgut, Ovacık gibi köyler, sosyal, kültürel ve ticari
olarak, Yağcılar, Gödence, Ildır gibi komşuları ile eş karakter gösterirler.
Buralarda kurulmuş köy kooperatifleri yıllardır bölgedeki bütün üreticilere
örnek olacak şekilde geliştiler.
Bütün bu noktalar, köyler, antik yerleşimler ve üretim noktaları, belediyenin
alan ve planlama çalışmaları sonucunda, yürüyüş, bisiklet, zeytin ve şarap
gibi üretimler üzerine kurgulanan rotalar ile ele alınmıştır. Çalışmalar
sonucunda İzmir, çeşme yarımadası üzerinden uluslar arası Eurovelo hattına
bağlanmıştır. Güzelbahçe – Seferihisar tarım vadisi iki ucunda Eurovelo
rotasına dokunur. Olivelo köyü, rotanın kuzey – güneyini bağlayan alternatif
rota üzerinde bir nefes alma ve dinlenme alanı olarak düşünülmüştür. Bisiklet
rotasının yerel ya da yabancı kullanıcısı ile kentlinin ve üreticinin ortak
kesişme noktası olan bu düğüm, antik dönemden bu zamana kadar benzer
bir karakter gösteriyor.
Vadinin iki ucunda ise deniz, önemli bir odak. Güzelbahçe ve Sığacık limanları
hem deniz turizmi hem de balıkçılık açısından önemli noktalar. Güzelbahçe
Limanı, kent merkezinden gelen raylı sistem hattı ve giderek işlev kazanan
liman ile birlikte düşünüldüğünde, ileriye dönük önemli bir odak. Bu kültürel
coğrafya, Olivelo Köyü’nün bulunduğu konum açısından oldukça önemlidir.
Bu düğüm noktası, anlatılan her şeyin izdüşümünün bir araya geldiği bir
temsiliyet alanı olarak algılanabilir. Olivelo Köyü temsil eden üreticiler ve
toplayıcılar ile kentlinin ve ziyaretçinin bir araya geldiği bir ortak mekan
olarak kurgulanabilir.

Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri
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Bilgi Ağı

Ekoloji Ağı

Bilgini birçok türü olduğunu biliyoruz. Bilgi hem akışkan hem değişken hem
de bazen zamana epey direnen bir kavramdır. Bu yüzden Olivelo Doğa parkı
ve onun üretim, paylaşım ile olan ilişkisinde bilginin birçok türünün üst üste
gelmesini önemsiyoruz.

Güzelbahçe - Seferihisar vadisinin tarım alanlarının
bitiminde eğimli artık-kalıntı orman parçacıklarının
yoğunlaştığı ve sıkılaştığı dik yamaçlara yaslanan proje
alanı Ege bölgesinde sıklıkla görülen orman-tarım alanı
ara bölge karakteristiklerine sahiptir.

Üretim bilgisi, yerelde ve teknolojide değişen alışkanlıklardan kümülatif
olarak çoğalıyor. Olivelo Doğa Parkı bilgiyi farklı katmanlarda ve ağlarda
araştırarak, ona ve ona bağlı coğrafyayı saran diğer pilot uygulamalarla
bilgiyi doğanın ve insanın lehine bir araya getirir, belgeler, araştırır ve
paylaşır. Paydaşlarını gelecek senaryolara ve yıkımlara karşı hazırlayarak,
bilginin ve pratiğinin kaybolmasını engeller.

Kullanıcı Ağı
Değişen mekan ve arazi politikaları ile kopmuş olan doğa – insan ilişkisini
yeniden yapılandırmak günümüz toplumunda zaruridir. Kent-kır karşıtlığı
bir ortaklaşılığa dönüşmelidir. Olivelo kullanıcıları, doğal bir hayatı
üreterek ya da üretime katkı vererek ortak bir şekilde kurgulayabilen,
paylaşabilen ve bulunduğu kültürel ve fiziki ortamı geliştiren paydaşlar
olarak tanımlanabilir. Yerel üreticiler, toplayıcılar, geliştiriciler, üretimle
ilgili kentliler ve akademisyenler, ziyaretçiler, bisikletliler, doğa ile bağını
kaybetmiş ve bu bağı yeniden kurmak isteyenler ya da bu bağın içinde
doğmuşlar ana kullanıcılardır.

Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri

Kızılçam ağırlıklı anadolu ve kermes meşesi, delice zeytin,
sakız çalısı, menengiç ağaç, ağaççık ve çalı türleri ile
karakterize olan ve garig bitki örtüsü ile kaplanmış dağ
yamaçlarına yaslanan alanda yukarıdaki bitki türleri
büyük lekeler(kızılçam) genelde karışımlar halinde veya
tekil olarak arazi geneline yayılış göstermektedir.
Ekonomik değeri olan yabani zeytinler büyük oranda
aşılanmış ve doğal tarımsal faaliyetin içinde olması nedeni
ile korunmuştur. Eğimli alanlarda sık orman dokusunun
içinde daha fazla görünen Anadolu meşesi türleri açık
alanlarda seyrek olarak görülürken doğal habitüslerinin
bozulmamış olması ve boyutları nedeni ile son derece
değerli doğal elemanlar olarak görülmektedir. Alanın

Birinci Safha Raporu

diğer karakteristik ögeleri açık otsu alanlar ve kuru dere
yatakları boyunca gelişmiş bitkisel zonlardır.
Hafif eğimli açık alanlarda yağışın bol olduğu kış ve bahar
aylarında hayvancılık yapıldığı ve yaban hayvanları
tarafından sık sık beslenme amaçlı ziyaret edildiği, kurak
mevsimde vegetatif anlamda canlılık belirtisi olmadığı
anlaşılmaktadır. Yazları kurak kışları yağışlı makro iklim
koşulları sahayı etkilemektedir. Dere yatakları da bu
koşullardan etkilenmektedir.
Mevcut ekolojik örtünün korunması ve arazideki doğal
yaşantının geliştirilerek sürdürülmesi için, mevcut bitki
türlerinin potansiyellerini ve üretime katkısını araştırarak
gelişimini desteklemek gerekiyor. Ekosistemin kendi
kendine büyüyeceği rastlantısal durumların oluşturulması,
yabani türlerin plantasyonu ve biyoçeşitliliği destekleyen
yeni türlere ekolojik ortam korunarak geliştirilebilir.
Mevcut akarların korunması ve çevrelerinde filtrasyonu
sağlayan destek Bitkilendirme ile mevsime göre kuruyan
ya da biriken su öbekleri oluşturulur.
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Algı Ağı
Algı ağı, alan ve yakın çevresindeki tüm karakteristik işaretlerin bir zihin
haritasıdır. Geliş yolları, dağ, tepe gibi büyük ölçekli doğa parçaları, alan
içindeki ağaç dizileri, taşlıklar, çamlık tepesi, geniş muğlak sınırlı açıklıklar,
tepe ve küçük su yatakları, anıt ağaçlar, her birisi bambaşka zeytin ağaçları,
renkler, hayvan izleri, böcekler, yapraklar… makrodan mikroya uzanan dünya
onların imgeleri, kokuları ve sesleri bizim algı dünyamızı ve bu bölge ile ilgi
algı haritamızı kuruyor. Çözünürlüğü düşük bu algı ağının, tüm detayları ve
zengin içeriği ile kayıt altına alınması, biriktirilmesi ve sunulması Olivelo Doğa
Parkı’nın tasarım katmanının kaçınılmaz bir parçasıdır.
Algı ağı çok daha gerilerden başlatılabilir ama bir giriş olarak biz
Güzelbahçe – Seferihisar yolundan başlıyoruz. Kısmen tanım ve başlıkları
ile bize göre algı ağı düşük çözünürlüğü ile aşağıdaki gibi:

5

1. Güzelbahçe Seferihisar yolu
Kabul edelim alan için ideal bir giriş yolu değil! Kötü yapılaşmış bir türlü
şehir de kasabada olmayı becerememiş tuhaf bir yerleşim Yelki.
2. Olivelo bağlantı yolları
Ana yoldan batı yönüne doğru döndüğümüzde, apartman, site ve
zeytinlik alanların içinden alana doğru yaklaşırız. Ancak bu yol üzerindeki
kirletici unsurlar alana yaklaştıkça yavaş yavaş kaybolurken alana giriş ile
birlikte asla tahmin edilemeyen bir giriş ile karşı karşıya kalmak mümkün…
Olivelo girişi öyle bir anda geçilip gidilecek gibi değil. Tekrar tekrar ele
aldığımız bir konu.
3. Yol üstünde site
Zeytinlik ve tarım alanları ile çevrili tuhaf bir site… Site yolu üzerinde
Yolu ikiye ayıran anıt zeytin ağacı. Tabiatın her şeye direnişini ve tekrar
hakimiyeti ele alacağının, hep hakim olduğunun kanıtı.
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4. Düzenli ekilmiş zeytinlikler
Tarım amaçlı ekilmiş zeytin alanlarının içinde kayboluyor insan…
5. Olivelo giriş düzlüğü pastoral çayır
Sonunda alan girip dağın eteklerine doğru baktığınızda daha sonra
alanda çeşitli hallerini göreceğini etkileyici bir çayır ile karşılaşırsınız.
6. Giriş düzlüğü üzerinde sert sırt ve su yarmaları
Suyun kendi yolunu bulması olarak yorumladık başta. Sanıyoruz ki alanda
yapılan açma ve yarmalar ile suya yön vermek amacıyla söz konusu
yarıklar açıldı.
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7. Zeytinli taşlık sırt
Giriş düzlüğü üzerinde topografik yumuşak bir sırt üzerinde duran
kayaların arasından çıkan irili ufaklı 4 zeytin var. Müthiş bir kompozisyon…

Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri
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8. Çamlı kubbesel tepe
Düzlük bittiğinde alanda hiç görmediğimiz bir kubbesel
tepe bizi karşılıyor. Bu Yoğun çamlık tepe bizim için
Olivelo parkurlarının ve keşif dünyasının başladığı
bölüm.
9. Çatal giriş yolu
Hemen çamlık tepesini geçince yol şiirsel bir biçimde
2 ye ayrılıyor. Kaya yığınları ve zeytinlikler eşliğinde
tabiki…
10. Açık alanlarda devam eden akarlar
Siz yürürken kimisi taze açılmış kimisi baya bir süredir
orada olan açık akar hatlarıyla karşılaşıyorsunuz. Uzun
süredir orada olanlar tarafına ağaçları yer örtücüleri
kendi uzamına biriktirmiş durumda. Yeni açılanlarda bir
süre sonra öyle olabilecek.
11. Yeşil orman alanlarına dalıp kaybolan akarlar
Bahsettiğimiz açık akarlar yolların altından yada
çayır içlerinden yer yer koruların ağaçlıklı bölgelerin
içine dalıp kayboluyor yolun diğer tarafından yeniden
çıkıyorlar…
12. Kayalık zeminli patikalı yol
Alanda çok ender gördüğümüz bir doku bu. Boz sırtlar
üzerinde gözenekli kaya zeminler. Çıplak kumulsular
ancak üzerine basınca granitsi bir yapıda olduklarını
anlayabiliyorsunuz.
13. Engebeli çayır
Açık alanlar için aralıklarla karşılaştığımız bir durum.
14. Sık çamlık
Alanda özellikle dağ eteklerine doğru yoğunlaşan bir
doku bu. Kendi içinde birçok farklı
türü var.
15. Trafo alanı altı açık çayır
Yüksek gerilim hattı doğrultusu hem biraz gürültülü
hem de tehlikeli bir yer. Ama yine de sesi duymamayı
başarırsanız zeytin , kaya ve menengiç grupları ile
oldukça ilginç bir bölge.
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16. Dikenli bitkiler öbeği
Alan içinde birçok dikenli bitki grubu yer alıyor.
Özellikle yakından bakınca gördüğünüz hegzogonal
geometrileri etkileyici.
17. Ağaçlı alanla arasında ansızın çıkan boşluklar
Bu en sevdiklerimizden birisi.. Bir anda ağaçların içine
açılmış boşluklar. Bir fikre göre bu alanlar orman
alanları içinden çoğu zaman kesilerek alınan parçalar.
Yine de bir koru yada bitki topluluğu tarafından
çevrelenmek güzel bir his.
18. Fonda devem eden dağ ve tepe silüeti
Alçalıp yükselen topografya içinde hareket ederken
fonda hep dağı, dağın eteklerini ve güney yönünde
tepelerin arasındaki vadiyi takip ediyorsunuz. Bu
yürüme ve bakınma hali bir çeşit bölgenin doğasını
topografyasını tanıma, tarama şansı tanıyor.
19. Karşı kıyılarda gözünüzü alamadığınız Yelki
manzarası
Yelki’ye doğru bakmanın oluşturduğu birçok his var…
Algı ağımızda atölyeler sırasında keşfettiğimiz bir his
bu. Gerçekliğimizin bir parçası olarak orada olan bir
his. Yaptığımızın bu işin bir bölümünün bu coğrafyayı
dönüştürme gücüne inanıyoruz. O yüzden Yelki’ye
bakmak mutlak kötü bir his yerine yaşadığımız zaman
ve çevre ile yüzleşmemizi sağlıyor.
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20. Orman içlerinde çeşit çeşit böğürtlen ve yemişler
Çok renkliler ve keşfedilmeyi bekliyorlar.
21. Her birisi başka bir hikaye anlatan çeşit çeşit zeytin
ağaçları
Zeytin gerçekten çok özel bir ağaç, gövde özellikler
şekilleri b ukadar ifadeli ve karakterli kaç ağaç var?
Her birisini sözle tarif etmek mümkün nerdeyse. Daha
çoğunu tanımanın bir yolunu bulmak lazım.
22. Farklı yabani hayvanları ayak izleri
Alan içinde birçok yabani hayvan izi gördük ve
birçoğunu tanıyamadık. Tanıyor olmak çok iyi olurdu.
Olivelo da bir şeyler yapmanın bize ve ziyaretçilere
kazandıracağı bir katman daha…
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Algının sınıflandırılması, bölünmesi ve parçalı
olarak ele alınması mümkün değildir. Bir bütün
olarak deneyimlemek, hissetmek gerekir. Atölyeler
kapsamında algıya dair izlenimlerimiz bir bütünlük
kazanmıştır. Keşfettiğimiz yaya rotalarımız üzerinde
gördüğümüz her bir zeytin, bir kaya veya taşlık bir
alan bir imgenin doğmasına neden oluştur. Alanda

odak noktalarımızı belirlemede yardımcı olan «algı»
beraberinde özelleşmiş isimleri de getirmiştir;
Dev meşeler meydanı, Kayalık zeytinleri, Taşlı sırt,
Zeytinli tepe, Kel tepe, İkiz zeytin tepesi, Çam meclisi….
Daha detaylı çalışma «A2 Yaya Keşfi Atölyeleri»
kapsamında ele alınmıştır.

Dev Meşeler Meydanı

Kayalık Zeytinleri

Taşlı Sırt

Zeytinli Tepe

İkiz Zeytin Tepesi

Çam Tepesi

Dört Zeytin Geçidi

Ağaç Meydanı

Taş Sedir

Ağaç eskizleri
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KOORDİNASYON

Taş Atölyesi Araştırma
23.06.2021 - 16:00 / 19:00
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, Doç.Dr. Ülkü İnceköse

Olivelo doğası gereği katılımcı yaklaşıma uygundur. Hali hazırda alanı
çobanlar, çiftçiler, toplayıcılar, doğa yürüyüşçüleri, yabani hayvanlar
ve dahası bir arada bütün içinde kullanır. Bu düzen kendi kendine o
kadar uzun süredir devam eder ki yılın on birinci ayının sonuna doğru
çoban sürüsünü meraya salmaz… tabiat artık çırpıcılara kalır. Çırpıcılar
bir buçuk ay boyunca alanın hakim kullanıcısı olur. Belki aradan İnkuyu
Mağarası’na giden birkaç gezgin ile yolları kesişir o kadar…
Alanı bir anda tek başımıza öğrenmek mümkün olmadı. Tekrar tekrar
keşfetmemiz gereken katılımcı bir süreç içinde kendini bize tanıttı.
Ekologlardan, çobanlara, bölge halkından, özelleşmiş kullanıcılara kadar
konuşmalar görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin her birinin
alanda, toza toprağa bulanarak gerçekleştirilmesine özen gösterdik.
Her biri bir keşif çalışması kendi içinde bir atölye oldu. Koordinasyonu tek
başına işlemek mümkün değil; detaylarını anlayabilmek için «A2 Yaya
Rotaları Keşif Atölyeleri» ve «A3 Bisiklet Rotaları Keşif Atölyeleri» ile bir
bütün olarak okumak gerekir.

416 köyün konut envanterinin yer aldığı «İzmir Kırsal Alan
Konutları» kitaplarını hazırlayan ekibin üyesi Doç.Dr. Ülkü
İnceköse ile yaptığımız toplantıda İzmir kırsalında sıklıkla
görülen geleneksel örgü tiplerini, kullanılan çeşitli taş
türlerinin inceledik.
Çoğunlukla kent merkezinden uzak ilçelerdeki köyler
üzerinden yaptığımız incelemede kullanılan taş cinsleri
jeolojik yapıya göre çeşitlenmiş olup granit, andezit,
kayrak ve kireç taşının ağırlıklı olarak kullanıldığı
gözlemlenmiştir. Taş duvarlarda genellikle moloz
veya kaba yonu örgü teknikleri kullanılmış, bazı
yapılarda duvar köşelerinde kilit taşı olarak kesme taş
görülmektedir. Örgülerde kullanılan harç genellikle
çamur olsa da ekonomik yeterliliğe göre kireçte
kullanılmıştır.

Turizmin geliştiği bölgelerde, kentlinin yerleştiği
kırsal alanlarda, kent merkezine yakın olan köylerde
mekansal ve yapısal ihtiyaçların değişmesi sebebiyle
tadilatlar ve eklemeler yapılmış, taş duvar örgülerinde
geleneksel yöntemler yerine güncel uygulamalar ile
yapılar değişime uğrayarak özgünlüğü kaybetmiştir.
Ova köylerinde yapı malzemesi olarak taş yerine
kerpiç tercih edildiği bilgisi aktarıldı. Olivelo alanının
bulunduğu Yelki bölgesinde de kerpiç yapılar sıklıkla
görülmektedir.

Çalışma kapsamında Olivelo’yu anlamak tek başına yeterli değildi.
Konumlandığı yer itibariyle çevresiyle kurduğu ilişki , zeytin ağaçları
aracılığıyla geçmişle olan bağı bu alanı tarihin kayıt altına alınması
gereken bir yer haline de getirdi. Bizim için bu bölgenin yok olup
gitmeye yüz tutmuş değerlerini keşfetmek demekti;. taş işçiliğinin bu
alanda belgelenmesi, kayıt altına alınması ve tarihe not edilmesini
önemli gördük. Bu doğrultuda Yelki başta olmak üzere önce alanın
yakın çevresinde, sonrasında İzmir’in eski köylerinde taşın izini sürdük.
Alanda yapacağımız «taş kütüphanesi» için bölgeyi akademisyenlerden,
uzmanlarından ve kullanıcılarından dinledik.
Alandaki yaban hayatının izini çobanlarla yaptığımız görüşmeler
sonucunda keşfettik. Bu keşif sırasında çobanların buradaki yaşamlarına
tanıklık ettik; alanı görmediğimiz açılardan yeniden ele aldık. Güneşin
ufukta batmasıyla birlikte burada hareketlenen gece yaşamına dair
bilgileri yerelinden edindik.
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Çeşme
Alaçatı

Beydağ
Adaküre Köyü

Bergama
Kozak Yaylası

Bayındır
Kabağaç Köyü

Tire
Peşrefli Köyü

Ödemiş
Birgi Köyü

Karaburun
Meli Köyü

Karaburun
Küçükbahçe Köyü

Nerede?
Aliağa
Yüksekköy Köyü

Karaburun
Küçükbahçe Köyü

Urla
Kadıovacık Köyü

Bayındır
Kabaağaç Köyü

Karaburun
Meli Köyü

Urla
Yağcılar Köyü

Bergama
Kozak Köyü

Kınık
Kocaömerli Köyü

Urla
Zeytinler Köyü

Bergama
Sarıcalar Köyü

Kınık
Sucahlı Köyü

Urla
Zeytineli Köyü

Bergama
Ferizler Köyü

Kiraz
Hisar Köyü

Selçuk
Çamlık Köyü

Beydağ
Adaküre Köyü

Kiraz
Karaburç Köyü

Tire
Peşferli Köyü
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Kızılcahavlu Köyü
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Taş Atölyesi Araştırma | Yamanlar Dağı özelinde

Yelki– Taş Atölyesi Araştırma

24.06.2021 - 10:00 / 14:00
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, Prof.Dr. Faruk Çalapkulu

08.07.2021 - 17:00 / 20:00
Katılımcılar: Yalın Mimarlık

Karşıyaka Yamanlar Dağı’na giderek o bölgedeki
kayaçları inceledik. Pembe, sarı, gri gibi çeşitli renklerde
taşların yer aldığı bölgenin kayaç yapısını riyolit, andezit,
diyabaz gibi volkanitler oluşturmaktadır.
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Olivelo alanından aldığımız taş örnekleri hakkında bilgi
almak için jeoloji mühendisi Prof.Dr. Faruk Çalapkulu ile
toplantı yaptık. Sarı-kahverengi küçük taşların kaynağının
alanımızın doğusunda kalan Küçükkaya, Kavacık, Gölcük
ve Efemçukuru bölgeleri olabileceği bilgisini aldık.

Yelki’ni muhtarı ve bölge halkından aldığımız bilgiler
sonucunda buradaki bazı eski yapıların Fransızlar
tarafından yapıldığını; günümüzde terkedilerek artık
kullanılmadığını tespit ettik. Yelki’ye bağlı Mustafa
Kemal Paşa Mahallesi’nde bir tarafta göç sebebiyle
terkedilen harabe yapılar ile bir tarafta restorasyon
geçirerek yeniden kullanıma açılmış sağlam yapıları bir
arada tespit ettik. 1960’lara kadar yapılarda geleneksel
kerpiç ve taş malzeme ön plana çıkarken, günümüzde
geleneksel yapım tekniğinden uzaklaşılması ve her yerde
olduğu gibi betonarme yapım tekniğinin artması ile yerel
doku ardında beton yapılar görmek mümkün.
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Yukarı Cami’nin ardından gelen Yelki köy meydanından
sonra eğimli ve dar yollardan geçerek, bazılarının yığma
taştan bazılarının ise toprak tuğla karımızı örgüyle
düzenlenmiş bahçe duvarlarının arasından devam
ettik. Pazar günleri kurulan Yelki Yöresel Pazarın olduğu
alandaki taş yapılara vardığımızda tadilat geçirmiş ve
kafe-konut işleviyle kullanılan yapıları gördük. Halen
aktif olarak kullanılan kerpiç yapılar ise sıvalı ve boyalı
halleriyle bakımlı olarak karşımıza çıktı.
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Çoban Atölyesi Keşif
07.07.2021 - 15:30 / 18:00
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, Çoban Yakup / Ahmet / Sait, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Olivelo’yu oluşturan iki parselin farklı alanlarını mera
olarak kullanan çobanlar ile alanın kullanımını daha iyi
anlamak, algılamak için bir atölye gerçekleştirdik. Çoban
Atölyesi olarak adlandırdığımız bu keşifte bölgenin
topografik ve coğrafi bilgisine hakim, bitki ve hayvan
çeşitliliğini tanıyan çobanlar sayesinde alanın detaylı
bilgilerini edindik.

suyun hiç bulunmaması ve suyun tankerlerle alana
getirilmesi söz konusu. Aynı sorunun yaban hayatı
hayvanları için de geçerli olması bu alanda yağmur
suyunun depolaması fikrini daha da önemli hale
getirdi. Suyun depolanması sırasında nasıl bir yapım
şeklinin izleneceği ise diğer önemli bir konu haline geldi.
Çobanlardan edindiğimiz bilgiye göre alandaki yarık
ve çukurlarda toprağın yapısı nedeniyle suyun kısa
Alanı bölen akarın batısında kalan düzlükler ve tepelikler
sürede emildiği bilgisini aldık. Susuzluktan etkilenen
Ahmet adlı çobanımızın meralık olarak kullandığı alanken, canlı türlerinin çeşitliliği nedeniyle mimari ve peyzaj ekip
doğusunda kalan bölge Yakup adlı çobanımızın otlak
tarafından yeniden düşünülmesi gereken en önemli
alanıydı. Çobanlarımızın koyun sürülerini bu alanda
konulardan bir tanesi haline geldi.
akşam saatlerinde otlattığını bu nedenle gece alanda
konakladıklarını, çevredeki bitki örtüsünün hayvanlar
Bölgenin hakim ve yerli keçi türü olan “Kara Keçi”nin
için yeterli besin kaynağı olduğunu ancak en büyük
otlatılmasında yapılan değişiklikler nedeniyle bu türün
problemlerinin alandaki suyun yetersiz olmasından
artık yetiştirilmediğini; şuanda yetiştirilen keçi türünün
kaynaklandığı bilgisini öğrendik. Özellikle yaz aylarında
Fransa’dan ithal edilen keçiler olduğunu bilgisini edindik.

Yerli halkın tarım ve hayvancılık için yıllarca kullandığı
alanımızda çeşitli bölgeleri isimlendirdiği ve bu
bölgelerin «lebbi, kösealtı, bademliboğaz, daşlıtarla,
kocamakuf düzlüğü, mercimek tarlası» isimleri ile
anıldığı bilgisini not ettik. Yerel halkın nesilden nesile
aktararak bugünlere getirdiği ve her birinin yaşanmış
bir hikayesi olan bu isimleri alanın tanımlanması
sırasında kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.
Çoban atölyemizin sonuna yaklaşırken edindiğimiz
bilgilerle, Olivelo yarışmasının ardından alanın
bilinirliliğinin arttığı, daha çok ziyaretçinin alana
geldiğini fakat bu durumun kontrolsüz kullanımı da
beraberinde getirdiğini ve doğal tahribatın artmasına
sebep olduğu bilgisini aldık. Alanın kontrollü olarak
ziyaretçiye açılmasının ve kullanıcının bilgilendirmeler

Patikadan güney-güney-batı yönünde yol almaya devam ettikçe
Çoban Ahmet’in koyun sürüsünün yer aldığı ağıla doğru yaklaştık.
Burada sürüyü korumakla görevli 6 adet çoban köpeğinin bölgeye
kimseyi yaklaştırmadığını ve yaklaşmaya çalışanlar karşısında son
derece tehditkar bir yaklaşım sergilediğini gördük. Yarışma sürecinde
ve devamında 1. Etap çalışmaları sırasında bizler de çobanlar olmadan
bu alana giriş yapamamıştık. Bu anlamda alan açıldığında ziyaretçilerin
güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Ziyaretçileri ağılın olduğu
bölgeye yaklaştırmadan güvenli bir alandan döndürmek, yakınlarına
uyarıcı ve bilgilendirici işaretçiler yerleştirmek gerektiği önerisini getirdik.
Keşfimiz devamında yarışma sürecinde gördüğümüz ve yerini bir daha
bulamadığımız büyük çukurların ne olduğunu öğrenmek üzere harekete
geçtik. Büyük bir çukur, yıkık bir kuyu görünümünde olan bu alanların kireç
ocakları olduğu bilgisini edindik. Olivelo sınırları içinde toplamda 3 adet
benzer kireç ocağının olduğu, alanda sıklıkla gördüğümüz siyah damarlı
doğal taşların yakılarak içindeki kirecin çıkartıldığı ve yapı malzemesi
olarak kullanıldığını öğrendik.
Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri

Alanda hakim tür olarak tilki ve domuzun yoğunlukta
olduğunu bilgisini edindikten sonra çobanların
önderliğinde ilerlediğimiz yol güzergahı üzerinde
domuz sürülerinin zeminde açtığı patikaları ve bu
patikaların alan sınırında yer alan tel çitlerde küçük
geçiş boşlukları sonrasında devam ettiğini gördük.
Yarışma sürecinin başından itibaren yaban hayatının
sınırlarla kurduğu ilişkinin kesintiye uğramaması
ve hakim hayvan türünün doğal habitatına zarar
verilmemesi gerektiği hassasiyetiyle gelişen “sınır
elemanı” ne olmalıdır tartışmaları böylelikle daha
önem kazandı.

Kireç Ocağı

Ağıl

Lebbi

Hayvan Patikası

Ağıl

Kocamakuf

Yırtık Tel Örgü
Hayvan Geçişi
Birinci Safha Raporu

sayesinde bilinçlendirilmesinin önemini bu sayede bir
kez daha teyit ettik.

Kösealtı
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fırat Fidanlığı Fikir Toplantıları
Katılımcı Karar Alma
07.06.2021 - 17:30 / 19:30
Katılımcılar: Yalın Mimarlık,
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Alanda yaptığımız keşif sonrası uygulama sürecinde
ahşap-demir üretimlerin yapılacağı İzmir Büyük Şehir
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fırat Fidanlığı’na
gittik. Oturma birimleri, masalar, bilgi panoları gibi kent
mobilyalarının üretildiği atölyedeki teknik ve personel
altyapısını inceledik. Üretimi yapan personellerle ziyaretçi
merkezi, kafe ve ıslak hacimlerin yapımında kullanılacak
ahşap türü, boyutu ve detayları hakkında konuştuk.
Atölye depolarında 20x10cm boyutlarında Rus çamı,
diş budak thermowood, kayın su kontrası, farklı kesit
ve boyutlarda çelik elemanlar olduğunu tespit ettik.

Atölye
Belediye bünyesindeki ustaların tecrübeleri, ekipman ve
donanımlarının niteliği ve halihazırdaki ahşap cinsinin
ve boyutlarının bilgisini edindikten sonra önerilen
mimari hacimlerin yeniden değerlendirilip alternatifler
üzerinde tartışılması gerektiği sonucuna ulaştık. Ardından
fidanlıkta yetiştirilen çeşitli ağaçların bilgilendirmesi
yetkili personeller tarafından yapılırken, Olivelo Doğa
Parkı’nda planlanan dikimler için ihtiyaç duyulan zeytin,
palamut vb. ağaçların incelenmesinin ve envanter
listesinin iletilmesini talep ettik.

Fidanlık

Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri
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Kültürpark 2 Numaralı Hangar Fikir Toplantıları | Katılımcı Karar Alma
18.06.2021 - 14:30 / 15:30
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, Landworks, Pompaa, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kültürpark 2 numaralı hangarda Etüd ve Proje Dairesi
Başkanlığı’nda mimar, peyzaj mimarı, grafik tasarımcıdan
oluşan ekibimiz ve idarenin ilgili personelleri ile bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirdik. Rota keşiflerine dair tespitleri
ve fikirleri aktardıktan sonra uygulamaya dair süreçte
gerçekleştirilecek alımlar, Belediyenin kendi imkan
ve kabiliyetleri toplantının ilk gündem maddesi oldu.
Gerçekleştirilecek malzeme ve hizmet alımları için idarenin
yönetim akışını engellemeyecek zaman aralıklarına dikkat
edilmesi ve mimari ekibin iş akışını aksatmayacak şekilde
sürelere uygun bilgilendirmeleri yapması istendi.
Toplantının diğer önemli başlığı park girişinde yer
alacak hacimlerin yerleşimi oldu. Giriş sahanlığı olarak

Öneri 01

Öneri 04
Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri

Öneri 02

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fırat Fidanlığı Fikir Toplantısı
Katılımcı Karar Alma
18.06.2021 - 16:00 / 18:00
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, Landworks, Pompaa, İzmir Büyükşehir Belediyesi

adlandırdığımız, parkın karşılama alanı ve bağlantılı
hacimlerinden oluşan 5 farklı yerleşim/leke çalışması pozitif
ve negatif yönleri ile görseller üzerinden aktarıldı. Karşılıklı
yapılan değerlendirmeler sonucunda 1 Numaralı öneri,
alanın bütünlüğü ve gelecekteki alternatif kullanımları
destekleyecek yaklaşımı nedeniyle uygun görüldü.
Sürdürülebilir ve nitelikli alanlarda yer alan mimari
hacimler için Koruma Kurulu’na sunum yapılması, atölyeler
ve uygulamalarda yapılan video çekimlerin belgesele
dönüştürülmesi, İzmir’de yer alan farklı yeşil alanlardaki
otoparkların incelenerek bütün etaplar tamamlandığında
Olivelo’da talep edilen toplam otopark sayısının
arttırılmasına karar verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Fırat Fidanlığı’nda gerçekleştiriğimiz ikinci toplantıda
peyzaj mimarlarından oluşan ekibimiz fidanlıktaki
ağaçları inceledi. Mimari ekibimiz ve fidanlıkta yer alan
ahşap atölyesi ustaları uygulanacak ahşap hacimlerin
teknik detaylarını kritik ederek önerilen yapıların

modülerliği üzerine çizim ve eskizler üzerinde çalıştı.
Mimari ekibin ve ustaların ahşap modüllerin lojistiği ve
yerine yerleştirilmesi konusundaki kaygıları sebebiyle
sistemin yeniden değerlendirilip alternatifler üzerinde
düşünülmesi gerektiği anlaşıldı.

Öneri 03

Öneri 05
Birinci Safha Raporu
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ARA KESİTTE BİR YERDE
Olivelo alanında bulunduğumuz zamanlarda gözlemlediğimiz, yaptığımız
ve keşfettiklerimizin bir kısmı Algı ve Koordinasyonun ara kesitinde yer
almaktadır. Edindiğimiz bilgiler ve gözlemlediğimiz olaylar neticesinde
alanla ilgili;

→ Olivelo’ya yaklaşım ve giriş karakterinin detaylı incelenmesi,
→ Olivelo’nun «kapısından» girdikten sonra karşı karşıya kaldıklarımızın
incelenmesi,
→Olivelo alanındaki yasal sınırlarımızın belirlenmesi,
→Olivelo yaya rotalarının niteliğinin belirlenmesi,
→Olivelo alanındaki bitkilendirme senaryolarının tartışılması aşamalarının
da 1. Safha için önemli olduğu belirlendi.

Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri
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Nasıl Geliyoruz?
Güzelbahçe-Seferihisar yolundan ayrılıp, Batı yönünde ilerleyen tali yola
girdiğimizde konut alanları, tarım arazileri ve meraları geçerek Olivelo alanına
ulaşıyoruz. Asfalt, beton parke ve çakıl gibi çeşitli malzemelerden oluşan yolda
kıvrılarak ilerlerken farklı ağaç dizileri ve bitki örtüleri arasından ilerliyoruz.
Tali yolun ortalarına doğru karşımıza çıkan kapalı konut yerleşimi doğa parkına
devam eden aksın yönelimine dair yön karışıklığı yaratırken, konut alanını
geçtikten sonra tarım alanları, meralar, zeytin ve palamut ağaçları, otlayan
hayvanlar, hasat alanları, saman balyalarıyla karşılaşmaya başlamamız
doğa parkına yaklaştığımız hissini giderek arttırır nitelikle. Alana yaklaştığımız
son düzlükte ise özel mülklerin beton dikmeli tel çitleri ve beton tretuvar ile
çevrelenmiş sınırlarla karşılaşıyoruz. «Bir doğa parkı girişi böyle mi olmalı?»
sorusunu sorduran bu uygulamalar giriş kurgusunun güçlendirilmesi için en
önemli konuyu oluşturuyor.

Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri
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«Bir doğa parkı girişi böyle mi olmalı?» eleştirisinin ardından
sorduğumuz «Bir ekolojik yaşam parkı girişi nasıl olmalı?»
sorusunun Olivelo özelinde minimum müdahale kurgusu
üzerinden kritiğini yaptık. Alanın psikolojik girişi olan uzun
ince koridorda yer alan beton dikmeli tel çit ve beton
tretuvar doğaya karşı sert duruş sergilemekle birlikte
ekolojik imgeyi de zedelemektedir. Bu tespitler sonrasında
yaptığımız fikir çalışmalarında Güzelbahçe-Seferihisar
yolundan ayrılıp girdiğimiz tali yol üzerinde yol boyunca belli
aralıklarla süreklilik gösteren çalı grupları, üzüm asmaları,
servi ve zeytin ağaç dizileri gibi doğal oluşumları inceledik.

Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri

Yolda ilerleyen kullanıcının algısında yer edinen kırsaldaki
yalınlık ve olağanlık hissini ezmeyen bu oluşumların
potansiyeli üzerinden çözüm önerileri geliştirdik.
Beton dikmeli tel çitlerin sökülmesi veya sökülmemesi
üzerinden gelişen iki senaryoda da çalı ve ağaç dizileriyle
alana yeşil bir koridorun içinden girme fikri tartışılan soruları
cevaplar nitelikte bir öneri oldu. Olivelo alanında vakit
geçirdikçe yeni algılar ve imgeler geliştirdikçe «Bir ekolojik
yaşam parkı girişi nasıl olmalı?» sorusunun da değişeceği
dönüşeceği bilinci ile konuyu ele alamaya devam ediyoruz…

Birinci Safha Raporu
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Olivelo Ekolojik Yaşam Parkı’nın zaman içerisinde kullanıcısının artacağı beklenen
bir durumdur. Bu nedenle ileriye yönelik bazı ulaşım kararlarının alınması,
projelerin fazlara bölünerek ele alınması gerekir.
1. Faz en temel giriş senaryomuz olabilir. Ekolojik Yaşam Parkı’nın açılışı ile
birlikte mevcut ulaşım aksı kullanılarak; Yelki yolu üzerinden giriş sağlanır. Yolun
bulunabilmesi için ilk yapılması gereken Güzelbahçe Kavşağı Çeşme yönünden
Olivelo dönüşünün işaretlenmesidir. Sonraki adım Yelki kavşağından alana giden
yolun işaretlenmesi ve Seferihisar yolunun üzerinden Olivelo dönüşünün bir doku,
renk veya ikon ile işaretlemesinin yapılmasıdır. Olivelo alanında 2 opsiyonlu
yol dönüşü işlenir; buna göre Giriş A ve Giriş B ayrımı güzergah üzerindeki site
alanından yapılmalıdır. Her iki giriş açık otopark ve otobüsler için uygun koşulları
sağlayacaktır.
2. Faz Olivelo yolu üzerinde olası park edilebilecek parselleri ve kapasitelerine
bağlı olarak araçların kademeli olarak alandan çekilmesinin adımıdır. Alana
gelişlerde bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amaçlanır. Böylece bir sonraki fazın
bisiklet kullanımına yönelik yaklaşımlarının kullanıcı tarafından kabullenilmesi
kolaylaştırılmış olur.
3. Faz Olivelo Ekolojik Yaşam Parkı’ndan aracın tamamen çekilmesi için gerekli
olan, belki biraz radikal ama kesinlikle uygulanabilir adımları içerir. Bu aşamada
Güzelbahçe ve/veya Yelki kavşağına yakın noktalarda üretilebilecek bir mini
«ulaşım hub» sayesinde ziyaretçiler aşamalı olarak alana taşınabilir. Böylece
alana araçla ulaşımın yoğunluğu azaltılmış olurken, aracı olmayan veya turist
olarak İzmir’e gelenlerin de parkı deneyimlemelerinin önü açılmış olur. 3. Fazla
birlikte alana gelişler için bisiklet kullanımının iyice artacağını düşünmek de diğer
bir sonuçtur. Bir sonraki aşama artık bisiklet kullanıcılarına yönelik önlemlerin
alınması ve güvenli sürüş alanının yaratılmasını içerir.
Güzelbahçe – Seferihisar karayolu bisiklet kullanımında tam güvenliği
sağlamamaktadır. Bisiklet kullanımında yoğunluğun artması hem bisikletliler hem
de şoförler için tehlike arz edecektir. Yolun işlek olması, yol çeperinde giriş-çıkış
yapılan noktaların fazlalığı, bisiklete özel yolun bulunmaması, hızlı akan trafik
olması gibi sebepler nedeniyle farklı yaş gruplarından kullanıcılar için OliveloGüzelbahçe arasında, dere boyunca giden, otoyol altından geçen daha az
örselenmiş nispeten daha doğal ve daha güvenlikli bir yol yaratmak gerekir.

Faz 1

Faz 2

Faz 3
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Mimari Yapıların Kurgulanmasına Dair…
Olivelo alanının düzenlenmesine ilişkin tasarlanacak mimari birimler ıslak
imalat olmaksızın mobil, tekerlekli üniteler ya da prekast çelik ve/veya ahşap
elemanlarla oluşturulması planlanıyor. Söz konusu ön üretimle hazırlanacak
birimleri, alanın giriş bölgesinde ve aslında parkın «giriş sahanlığı» olarak tarif
edilen alanda yer alacak şekilde düşündük. Söz konusu birimler, girişle doğrudan
ilişkili wc-lavabo, güvenlik birimi ve bisiklet bakım istasyonundan oluşmaktadır.
Ayrıca ufak ölçekli bir büfe, tarım deposu olarak da kullanılabilecek alandaki
tüm bilgiyi üzerinde biriktiren ve alana giren ziyaretçileri sahada yönlendiren
bilgilendirme merkezi de bu mobil yapılardan bazılarıdır.
Bahsi geçen tüm bu mimari mekansal üretimler İzmir Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü atölyelerinde bulunan ekipmanlar dahilinde envanterinde yer alan
ahşap-çelik malzemelerin kullanarak yapılması düşünülmektedir. Bu çerçevede
söz konusu ön üretimli elemanların hangi seviyede mobil ve sabit olacakları
önümüzdeki tasarım aşamalarında idare görüşü ve atölyelerdeki yapabilme
kapasitesi sınırlarıyla tekrar tartışmak suretiyle kararlaştırılacaktır.

Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri
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Olivelo alanı yıllardır süregelen üretimin merkezi konumunda; yeniden üretimin ve
tekrar eden döngülerin bir sonucu. Yeniden ürettiğimiz tüm yeni yapı ve unsurları
doğal çevreye uyumlu yerinde ve bölgenin inşa etme yapma bilgisi ile kuracak
şekilde tasarlamaya gayret ettik. Alandaki ve yakın çevredeki kaya ve taşlar,
ahşap yapı konstrüksiyonları ve çatkılar, temel yenilenmiş geleneksel yapım
sistemleri 1.Etap için gerekli olan çevre strüktürleri kurgulamaya çalışıyoruz.
1.Etap işleri 3 farklı sınır içerisinde yer almakta. Bunlardan ilki ıslak hacimler olarak
belirlediğimiz servis birimlerinin yer aldığı Sürdürülebilir Alanlar sınırı içerisinde
kalan yapılar; ikincisi Nitelikli Alanlar sınırında kalan «Ziyaretçi Merkezi» olarak
adlandırdığımız, temelinde alana gelen ziyaretçiye ilk bilginin verildiği toplanmadağılma noktası ve büfe alanı; üçüncüsü ise doğal koruma ve geliştirme bölgesi
olarak düşündüğümüz Olivelo Parkı içerisindeki geniş yeşillerin altı.
Üçüncü bölge sınırı yürüyüş ve bisiklet parkurları, bilgilendirme üniteleri, odaklanma
ve eko-art alanları ile çok seyrek müdahaleli bir bölge olarak düşünüldü.

Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri

Olivelo Parkı içinde aşağıdaki yapısal birim ve işaretler yer
alır. Bu alanlar merak, keşif, oyun, doğada kaybolma gibi
fikirleri destekleyecek bir altyapıda kurgulanmaktadır.
Bilgi Panoları
Alt bölge içindeki genel bilgiler bu bilgi panolarında verilir.
Canlı türleri genel vejetasyon bu panolarda anlatılır.
Üretimine dair detaylar atölyeler kapsamında ele alınacaktır.
İşaret Taşları
Alan içinden bulunacak büyük kaya ve taşların üzerine
yönlendirme levhaları yerleştirilmesi ile imal edilir. Bazı
yönlendirme taşlarının üzerinde sadece gidilecek parkurların
zorluk derecesine göre basit bir renk noktalaması yer alır.
Bilgi İşaretleri
Ziyaretçiler alanın birçok noktasında zeytin ağaçlarının
üzerine asılmış, dikenli bitkilerin, çalı gruplarının, taş yığınlarının
arasına yanına iliştirilmiş notlar görecekler.

Birinci Safha Raporu

Odaklanma Alanları
Alan içine dağılmış, kimisi açık çayır alanlarının bir köşesinde,
kimisi koru ya da zeytinlik alanı içinde gizlenmiş, daha çok
içine dönük kapanma odaklanma alanları tasarlıyoruz.
Bu alanların alanı deneyimleyen ziyaretçilerin duyularını
sınırlandırarak doğa içinde farklı şekillerde bulunma güdülerini
güçlendireceğini düşünüyoruz.
Eko-art Bölgeleri
Alan içinde belirlenmiş yaklaşık 10 bölgede çeşitli yerel
girişimler ve sanatçılarla çalışılarak bu alanların tasarlanmasını
öngörüyoruz. Bütün Etaplar tamamlandığında bir açık
hava sanat merkezi haline gelecek bu alanda, 1. Etap için
en az iki adet eserin yapılması önemli. Bu eko-art noktaları
geri dönüşüm, doğal malzeme kullanımı ve keşif odaklı
farklı temalarla alan içinde değiştirilerek kullanılacak
yerleştirmelerden ibaret olacak.
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Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı
Nitelikli Doğal Koruma Alanı
Olivelo Ekolojik Yaşayan Park , Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı
ile Nitelikli Doğal Koruma Alanı tanımı sınırları içerisinde kalıyor. 57 hektarlık
toplam arazinin hemen giriş bölümünde yer alan ve iki parçadan oluşan
alan «Sürdürülebilir Alan» tanım içinde kalırken, alan içindeki metrekaresi
yaklaşık 9835 m²; bunun dışındaki alanlar Nitelikli Koruma bölgesi içerisinde yer
almaktadır. Bölge için onaylanmış bir imar planı bulunmamasından ötürü söz
konusu alan tanımlarına istinaden yapılabilecek düzenlemeler de rehabilitasyon
ve en az giriş çıkış ilişkilerini düzenleyecek çalışmalar kapsamında olacaktır.

Sürdürülebilir Koruma ve
Kontrollü Kullanım Alanı

Nitelikli Doğal Koruma Alanı
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Sınırlara Bağlı Kalarak Nasıl Üretiriz?
Mimari birimlerin üretilmesindeki en büyük sınırımız imar
planlarından kaynaklı. Bu sınırlara bağlı kalarak 3 farklı
senaryoda üretim yapabileceğimizi düşünüyoruz.
Öneri 1
Tamamen mobil bir üretim sürecini işaret eder. Atölye
ortamında hazırlanan birimler dorseler ile entegre ederek
kendi başına alana gelebilen tekerlekli bir sistem olarak
düşünülür. Buradaki kısıtlayıcı unsur, tasarlanan modüllerin
yol profiline ve dönüşlere uygun olarak oluşturulması
ve birleştirilecek dorse boyutlarının belirlenmesidir.
Karayolundan yürüyeceği için çeşitli izinlerin ve belli
ölçülere uyma zorunluluğu tasarımda sınırlayıcıdır.
Alana geldikten sonra ise farklı birleşimlere ve yerleşim
planlarına olanak sağlar; alandan götürülmesi kolay ve
çabuktur.
Öneri 2
Kısmi mobil bir üretim sürecini işaret eder. Atölye
ortamında hazırlanan birimler alana tır üzerinde
getirilir ve alanda vinç yardımıyla yerleştirilir. Birimlerin
alandaki yerleri önceden belirlenmiş; uygun zemin koşulu
sağlanmıştır. Temel görevi görebilecek beton traverslerin
yerleşimi birimler gelmeden önce alanda yapılmalıdır.
Birimler geldiğinde ilgili zemin bağlantıları ile yerleştirilir.
Buradaki kısıtlayıcı unsur, tasarlanan modüllerin
birbirine benzer boyutlarda olmasından kaynaklıdır,
«nüve» bir üretim söz konusudur. Modüllerin yerleşim
kararları birbirleriyle olan ilişkileri zemin işlerinden önce
belirlenmelidir. Bu nedenle alandaki yerleşiminde kısmi
bir esneklik söz konusudur. Tasarımda özelleşen birimler
oluşturmadığından yere aitliğin sağlanması mümkün
olmayabilir; alandan götürülmesi birkaç saatlik bir süre
ister.
Öneri 3
Kısmi mobil bir üretim sürecini işaret eder. Önceden
tasarlanmış yapıları oluşturacak şekilde parçalar atölye
ortamında üretilir; alana tır üzerinde getirilir ve alanda
vinç yardımıyla yerleştirilir. Birimlerin alandaki yerleri
sabittir. Bütüncül bir tasarımın bölünmesiyle oluşturulur.
Ortaya çıkacak tasarımın yerle kuracağı ilişki önceden
bilinebilir; bu nedenle yere ait olarak tasarlanabilir.
Buradaki kısıtlayıcı unsur, tasarımı alanda değiştirme
dönüştürme imkanının olmamasıdır. Üretimde esneklik
sağlamak mümkün olsa bile alan yerleşiminde esneklik
söz konusu değildir; alandan götürülmesi bir-bir buçuk
günü bulabilir.
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ARA KESİTTE BİR YERDE
Olivelo alanında bulunduğumuz zamanlarda gözlemlediğimiz,
yaptığımız ve keşfettiklerimizin bir kısmı Topoğrafya ve Koordinasyonun
ara kesitinde yer almaktadır.
Olivelo Doğal Yaşam Parkı’nı kadim Ege ve Anadolu ormanlarının artık
parçalarından biri olarak görmek doğru olacaktır. Özelikle Anadolu
Palamut Meşeşi’nin saha içindeki doğal habitüsünü koruyan bireyler ve
topluluklar halindeki sağlıklı varlığı dikkati çekmektedir.
İzmir Belediyesi’nin yaygınlaştırılması konusunda çaba gösterdiği parkın
–zeytin ile beraber- ana elemanlarından olan sembol ağaç ,yarattığı
mikro ve makro ekosistemlerin genişletilmesi ve iyileştirilmesinde
ekibimizce katalizör unsur olarak değerlendirilmektedir. Zeytin
ise ormandan devşirilmiş birey olarak ekonomik niteliği nedeni ile
tarımsal alanlar ve orman zonları arası ekolojik ve pastoral yumuşak
geçişleri sağlamaktadır. Bu ekolojik geçişlerin bir diğeri ise alanda ve
çevresindeki bağlantılı olduğu kuşaklarda görülen çoban faaliyetleridir.

Ağaçlandırma yöntemi olarak Kasım 2021 - Ocak 2022 tarihleri
arasında mevsim koşullarını dikkate alarak özellikle ilkokul-ortaokul
yaş grubuna yönelik meşe palamudu ağaçlandırma faaliyeti
organize etmek ve her çocuğu ağacı ile sahiplendirme motivasyonu
yaratmak parkın sosyo-kültürel yaşama katkısı olacaktır. Belediye
fidanlık birimlerinde yeterli bitkisel malzemenin bulunması çok değerli
görülmektedir.
Alana araçla veya bisikletle yaklaşımda kullanılan güzergahlar
boyunca ziyaretçiyi zihinsel olarak hazırlayıcı peyzaj düzenlemeleri
yapmak, araç depo (otopark) alanları yaratmak ve önermek Olivelo
Parkı’nın bağlamını ulaşım odaklarına kadar değdirmek konusunda da
çalışmalar yapılacaktır.

Alanın sınırlarına bağlı olmayan coğrafi ve ekolojik konumu
,Kuzeyde yer alan maki dokusu ağırlıklı sık orman alanları, tepelik
ve düzlüklerdeki zeytinliklerle beraber diğer tarım alanları ve
parçacıl kızıl çam toplulukları , sakızlıklar ve mera alanları ile oluşan,
Güzelbahçe’de denize dökülen Yelki deresi ve yan kolları ile irili
ufaklı mevsimsel akarlardan oluşan hidrolojik ağın beslediği park
alanını kullanıma açarken, titizlikle planlamak günümüze kadar insan
baskısını çok yaşamadan gelmiş alanın devamlılığını sağlamak ana
motivasyondur.
Peyzaj planlama ve tasarımı kararlarının alınmasında , yönetim ve
diğer planlama ve tasarım disiplinleri için gelecekte yaşanması olası
fiziksel kullanıcı baskısının yönetilmesi de önemli bir sorunsaldır. Bkz.
İnciraltı Kent Ormanı
1.aşamada peyzaj tasarımı bağlamında planlanan rotaların ve fiziki
yapılanmaların yanında sahada v.b) açık toprak yüzeylerde (yamaçlar,
toprak yollar gözlemlenen erozyonla mücadele ve bitkisel restorasyon
(yol kenarları) ve ağaçlandırma çalışmalarına (Anadolu Palamut
Meşesi), kısmi yerel otsu ve soğanlı türlerin geliştirilmesine (akarlar
boyunca) ağırlık verilecektir.
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Ana rota üzerinde yağmur suyun hareketine yönelik işaretlemelerin
yapılması ve değişken kesitlerin tespiti:
Yol boyunca farklılaşan 5 tip kesit belirlenmiştir. Kesitin karakterine
göre drenaj ve malzeme kararları önerilecektir.

Patika zemin dokuları

Erozyona uğrayan zemin dokuları
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Yol Kesitleri
Kesit Tip 1

Yol Kesitleri
Kesit Tip 2

Mevcut Durum

Öneri İyileştirme

Mevcut Durum

Öneri İyileştirme

Düzgün yol hattı, yol kenarında doğal bitki dokusu.

→ Mevcut zemin toprağındaki çökmelerin arazi
toprağı ile doldurularak onarılması.
→ Üst katmana yol kenarlarına eğim vererek toprak
serimi ve sıkıştırılması.
→ Suyun bitkisel alanlara yönlendirilmesi.
→ Yol kenarlarındaki mevcut su tutucu bitkisel
dokunun geliştirilmesi.

Düzgün yol hattı, yan şevlerde orta düzeyde toprak
erozyonu.

→ Eğimi %30’dan dik toprak erozyonu olan şevlerde
kayalar ve şev tutucu bitkilendirme ile su akışının
kontrol altına alınması.
→ Mevcut zemin toprağındaki çökmelerin arazi
toprağı ile doldurularak onarılması.
→ Üst katmana yol kenarlarına eğim vererek toprak
serimi ve sıkıştırılması.
→ Suyun bitkisel alanlara yönlendirilmesi
→ Yol kenarlarındaki mevcut su tutucu bitkisel
dokunun geliştirimesi.
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Yol Kesitleri
Kesit Tip 3

Yol Kesitleri
Kesit Tip 4

Mevcut Durum

Öneri İyileştirme

Mevcut Durum

Öneri İyileştirme

Dik şevlenme + yüksek oranda toprak erozyonu+
dere akarına yönlenme.

→ Kritik eğimli, yüksek toprak erozyonu olan şevlerde
çağıl yöntemi ile toprak akışının kontrol altına
alınması.
→ Yüksek akışın olduğu noktalarda oluşan mevcut
akar hatlarının iyileştirilmesi: çakma taş yöntemi
ile sürtünmenin yüksek olduğu doğal akar hatları
oluşturmak.
→ Mevcut zemin toprağındaki çökmelerin arazi
toprağı ile doldurularak onarılması.
→ Yağmur suyunu dere hattına yönlendirecek yol
kesitinin sıkıştırılmış toprak ile oluşturulması.

Yol kenarlarında alçak şev + orta ve /veya hafif
oranda şev erozyonu.

→ Hafif eğimli ve toprak erozyonu olan şevlerde
mevcut arazide de gördüğümüz kesitin uygulanması:
şev tutucu bitkilendirme ile su akışının kontrol altına
alınması.
→ Mevcut zemin toprağındaki çökmelerin arazi
toprağı ile doldurularak onarılması.
→ Yerinde oluşmuş bir akar hattı varsa üst katmana
akar yönüne eğim vererek toprak serimi ve
sıkıştırılması
→ Mevcut akar hattının çakma taş yöntemi ile
sağlıklaştırılması.
→ Yol kenarlarındaki mevcut su tutucu bitkisel
dokunun geliştirilmesi.

Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri

Birinci Safha Raporu

59

Ana rota boyunca malzeme, detay ve suyun yönlendirilmesine yönelik
kesitlerin geliştirilmesine yönelik fikirlerin geliştirilmesi:

Yol Kesitleri
Kesit Tip 5

→ Genel yaklaşım olarak yağmur suyu drenajını minimum yapısal
malzeme kullanarak, basit kot düzenlemeleri ve yönlendirmeler ile
yapılması planlanmaktadır.
→ Suyun bitkisel alana ve dere aksına yönlendirilmesi hedeflenmektedir.
→ Kritik akış olan yerlerde akar hatlarında çakma taş malzeme
kullanarak toprağın yarılmasının engellenmesi hedeflenmektedir.
Yağmur suyu sebebiyle toprak erozyonu oluşan şevlerdin
rehabilitasyonunda arazide varolan bitki türleriyle şevin tutulması
önerilmektedir. (Arbutus, kekik, sakız, kapari, yabani lavanta vb)

Mevcut Durum

Öneri İyileştirme

Yol kenarlarında alçak şev + düz yol kesiti + dere
akarına yönlenme.

→ Mevcut zemin toprağındaki çökmelerin arazi
toprağı ile doldurularak onarılması.
→ Üst katmana dere akarına doğru eğim vererek
toprak serimi ve sıkıştırılması.
→ Yol kenarlarındaki mevcut su tutucu bitkisel
dokunun geliştirimesi.
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Bitkilendirme içeriklerinin geliştirilmesine yönelik fikirlerin geliştirilmesi,
mevcut bitikiler üzerinde gözlemlerin derinleştirilmesi:
→ Toprak erozyonu nedeniyle zarar gören ağaçların, ağaç
köklerinin arazide halihazırda mevcut çağıl yöntemi ile korunmasına
önerilmektedir.
→ Arazideki çoğu zeytin ağacının aşılanmış olmasına rağmen diğer
mevcut ağaçlarda hiçbir kesim budama aşılama vb. yapılmadığı için
bu ağaçları doğal formlarıyla gözlemlemek mümkün. Bu durum beirgin
büyüklükte, geniş taçlanma yapmış sakız ağaçlarını bir duraklama
noktası olarak ele almamızı sağlayabilir.

Dönemsel olarak değişen yayılıcı bitkilerin tespiti:
Haziran ayı gözleminin gerçekleştirilmesi Haziran ayı boyunca alanın
alt dokusunda ağırlıklı olarak Sarcopoterium spinosum (Abdestbozan),
Eryngium planum (Boğa dikeni/ Mavi eryngo), Vitex agnus-castus
(Hayıt) bitkilerinin hakimiyeti gözlemlenmiştir. Alandaki hakim türlerden
bir diğeri olan Asphodelus aestivus (Çiriş) bitkisiyse bu dönemde kuru
gövdesiyle geniş öbekler halinde gözlemlenebilmektedir.

→ Çoğu yerde Zeytin ağaçlarının altında menengiç dokusunun oluştuğu
gözlemlenmiştir. Bu duruma yol açan sebepler üzerinde tartışılmıştır.
Nem faydalanması, kuşların etkisi vb. Bu konu derinlemesine
araştırılarak bitkisel bilgilendirmenin bir parçası olabilir.

Sarcopoterium spinosum

Asphodelus aestivus
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AMA... NASIL?
KORUMA
Alanın üzerindeki tüm doğal unsurları ile koruyarak izlenebilir, ziyaret
edilebilir hale getirmek
DESTEKLEME
Alanda hali hazırda devam eden doğal hayatın sürekliliğine
desteklemek ve güçlendirmek
GELİŞTİRME
Alan içinde süregelen geleneksel meracılık ve hayvancılık faaliyetlerini
parkın bir parçası haline getirmek
ERİŞİM
Alanı kısmen ve kontrollü şekilde, Araç, Bisiklet ve yaya için erişilebilir
hale getirmek
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SERVİS
Alana erişim ile birlikte, temel kullanıcı ihtiyacına cevap verecek ıslak
hacim, güvenlik, bisiklet bakım istasyonu gibi destek birimlerini teşkil
etmek
BİLGİLENDİRME
Alan ile ilgili genel içeriği aktarmaya yönelik açık bir bilgilendirme
merkezi üretmek
YÖNLENDİRME
Mevcut doğal unsurlardan faydalanarak, Bilgi noktaları, dinlenme ve
durma odakları üretmek
REHABİLİTASYON
Mevcut ana yol ve patikaları kullanmak kontrollü biçimde geliştirirken,
hatalı eğimle açılmış hasar görmüş yolları rehabilite etmek
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A2 YAYA ROTALARI
KEŞİF ATÖLYESİ
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Yaya Rotaları Keşif Atölyesi 1
07.06.2021 - 11:30 / 14:30
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yaya Rotası 1
Olivelo Doğa Parkı girişi ve Çamlıtepe arasında kalan
giriş sahanlığından ilerledikten sonra karşımıza çıkan
büyük kayaların sol aksından devam etmemizle başlayan
1. Keşif rotamıza ağaç dizileri, çayırlar, taşlıklar, toprak
örtüsü, küçük su yatakları, hayvan izleri gibi doğal
oluşumlarını inceledik.
Rota üzerinde yer alan zeytinli tepe, ikiz zeytin tepesi,
palamutlu meydan, taş sedir isimleriyle tariflediğimiz
kullanıcının doğa farkındalığını arttıracak, alana ve kente
ait manzaralar verecek odak noktalarını tespit ettik.
Bu ekolojik odak noktalarında yapılacak az ve hassas
müdahalelerin yerinde malzemeler kullanarak doğal
oluşumları zedelemeyecek şekilde iyileştirmeler olması
gerektiğine karar verdik.

İnsan eliyle açılmış toprak yol üzerinde, yağmur sularının
etkisiyle oluşan yarıkların yine alanda bulunan kırmızımsı
toprak ile kapatılması, sonraki yıllarda yağmurlarla tekrar
bakım ihtiyacı doğmaması için suyun rota üzerindeki
akarlara drene edilmesi gibi düzenlemeleri tartıştıktan
sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelecek büyük
ekip ile buluşmak üzere Çamlıtepe’ye geri dönen ve bizi
büyük kayaların sağına çıkaran rotadan ilerledik.

zeytinli tepe | odaklar

ikiz zeytin tepesi | odaklar

palamutlu meydan | odaklar

yaya yolu

manzaralar
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Yaya Rotaları Keşif Atölyesi 1
07.06.2021 - 14:30 / 17:00
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yaya Rotası 2
Çamlıtepe’de yaklaşık 40 kişilik bir ekip ile birlikte
alanın genel değerlendirmesi ve muhtelif bölgelerde
yapılacak müdahaleler konusunda fikirlerimizi anlattık.
Projelendirme ve uygulanma sürecinin kayıt altına
alınması ve belgesel haline getirilmesi için ilgili kişilerin
ekip üyelerimizle yaptığı röportajların ardından 2. Keşif
rotasında ilerlemeye başladık.

Bu rota üzerinde gözlemlediğimiz alandaki en
karakteristik ağaç gelişimi kayaların içinden çıkmış
zeytin ağaçlarıdır. Kayaların içindeki su ve minerallerin
zeytin ağacının gelişmesinde önemli bir etken olduğu
bilgisini öğrendiğimiz bu doğal oluşumu, park hakkındaki
bilgilendirme noktalarında kullanmanın önemli olduğunu
düşünüyoruz.

Ziyaretçi merkezi, kafe, otopark, bisiklet park alanları, ıslak
hacimler ve giriş sahanlığını içine alan bölgede mobil
birimlerin olacağı noktaları ve alana gelen ziyaretçinin ilk
olarak nasıl bir karşılama alanı ile buluşacağının bilgisini
verdik. Bir kısmı patika ve çayırlardan oluşan rotada “into
the wild” meydanı, eko-art noktası, palamutlu meydan,
taş sedir gibi odak noktalarını tarifledik.

Alanın giriş sahanlığı olarak tanımladığımız bölgesine
yakın bir alandan doğu yönündeki parsellere giden,
yarışma süreci sonrasında açıldığı tespit edilen ve alan
dışından getirilen çakıllarla zemin kaplaması yapılmış
olan yolu keşfettik. Yol ile ilgili olarak yasal sınırların
öğrenilmesi gerektiğini ilgili yetkililere bildirdik.

into the wild | odaklar
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Yaya Rotaları Keşif Atölyesi 2
17.06.2021 - 12:00 / 14:00
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, Landworks, Pompaa, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yaya Rotası 3
Alana yapılan ikinci atölye keşfine yarışma sürecinden
sonra açılan çakıllı yolu inceleyerek başladık. Yolun,
küçük bir çiftliğe bağlandığını ve çiftliğe ulaşmak için
başka alternatif yolların olmadığını gördük. Yerleşimdeki
insanlarla yaptığımız konuşmalardan yaşayanların,
Güzelbahçe Belediyesi’ne yaptıkları başvuru sonucunda
hayvanlarını suya indirebilmelerini sağlamak amacıyla
yolun açıldığı bilgisini aldık.

Akar ve parsel sınırı arasında kalan ağaçlık alanda kafe
ve dinlenme mekanlarının konumları hakkında öneriler
getirdik. Akar içinde peyzaj düzenlemesi ve yağmur suyu
toplama alanı, akar üstünden köprü geçişleri fikirlerini
yerinde tartıştık. Belediyece görevlendirilmiş harita
ekibimizin teknik ekipmanlarının bu alanın ölçümünü
yapmada yetersiz kalması nedeniyle alanla ilgili gerekli
ölçümlerin ilerleyen haftalarda yapılıp tarafımıza
iletilmesini talep ettik.

Ardından akarın kuzey-doğu, güney-doğu aksında
kalan alan içinde kafe yapısının önerildiği, taş atölyesinin
düzenleneceği ve sonraki etaplarda olası kamp alanı
olarak kullanımı öngörülen bölgede Rota-3 keşfini
gerçekleştirdik.
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palamutlu meydan | odaklar

into the wild | odaklar

eco-art | odaklar
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Yaya Rotaları Keşif Atölyesi 2
17.06.2021 - 14:00 / 17:00
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, Landworks, Pompaa, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yaya Rotası 4
Daha önce gerçekleştirilen yaya yollarının keşfedilme
sürecinden farklı olarak Rota-4’ün güzergahının
keşfi İdare’den gelen ekiplerin sezgisel ilerlemeleri ile
gerçekleşti. Yarışma süresince mimari ekibin alanı detaylı
olarak incelemiş olması ve içgüdüsel keşfin yerini artık
bilginin kullanılmasına bırakması nedeniyle bu rotada
«öncü» olarak İdare’nin seçilmesi ekibin daha önce
girilmemiş yollara ve sık ağaçlıklardan geçmesine olanak
sağladı.

Yaban hayatına ev sahipliği bu bölgede su toplama
alanları belirledik.
Akabinde park alanı sınırını geçmemizle birlikte bakı
noktası oluşturan park ve Yelki’yle görsel temas kuran
toprak yola çıktık. Toprak yolda ilerledikten sonra parkın
güney ucunda Rota-1’e girerek ikiz zeytin tepesi, taşlı sırt
ve zeytinli tepenin yer aldığı bölgede Rota-1’in bağlayıcı
aksı olarak düşündüğümüz güzergahtan ilerleyerek
yeniden Çamlıtepe’ye ulaştık.

Belediyenin haritacılarının ve çekim ekibininde yer aldığı
bu rotada mevcut yolun sona ermesiyle küçük patikalar
ve dere yataklarından ilerledik. Dere yataklarında
sıklaşan bitki örtüsü ile zorluk derece yüksek bir parkurda
dağ kekikleri kokusu eşliğinde rotamıza devam ettik.
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Rota-4 üzerinde yapılan keşifte ikiz
zeytin tepesi, zeytinli tepe ve taşlı
sırtın yer aldığı, eco-art atölyelerini
gerçekleştirmeyi önerdiğimiz Rota-1’i
bağlayan akstan ilerlendi. Parkın 1.
Etabında bu aksın bağlayıcı olarak
yer almasına «eko-art yolu» olarak
işlevlendirilmesine karar verildi.

yaya yolu

manzaralar

bağlayıcı aks
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Yaya Rotaları Keşif Atölyesi 2
17.06.2021 - 17:00 / 18:00
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, Landworks, Pompaa, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yaya Rotası 5
Çamlıtepe’de verilen kısa molanın ardından Rota-1, Rota2 ve Rota-4’ü birleştiren yaya aksı oluşturmak amacıyla
Rota-5 olarak adlandıracağımız yeni yolların keşfine
başladık. “Into the wild” meydanı ve çam meclis odak
alanlarının yer aldığı, ağaç sayısının az olduğu çayırlarda
ilerleyen rotada çevresindeki ormanlara sızan küçük
patikalar keşfettik. Patikaların devamlarında ortaya
çıkacak yeni rotalar için başka bir yaya rotası keşif
atölyesi düzenlemeye karar verdik.

Üzerinden yüksek gerilim hattının geçtiği rotanın
son noktasında büyük bir çukur keşfettik; çukurun
nasıl değerlendirilebileceğini, yağmur suyu toplama
alanı olarak kullanımının nasıl olabileceğini tartıştık.
Tartışmaların ardından Rota-5 geldiğimiz yönde geri
ilerleyerek sonlandırıldı.

yarıklar

yaya yolu

x işaretli alan

odaklar

çam meclisi | odaklar
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Yaya Rotaları Keşif Atölyesi 3
18.06.2021 - 12:30 / 14:00
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, Landworks, Pompaa, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yaya Rotası 6
Bisiklet rotası keşif atölyesinin ardından Yaya Rotası 6
Keşfi sırasında mimari ekip iki ayrı inceleme gerçekleştirdi.
Peyzaj mimarlarından oluşan birinci ekip Rota-1
üzerindeki yol kesitlerini ve niteliğini ayrıntılı olarak
incelemek için İzmir Belediyesi tarafından görevlendirilen
harita ölçüm ekibi ile birlikte detaylı analiz çalışması
gerçekleştirdi. Mimarlar ve Belediye personellerinden
oluşan ikinci ekip ise Çamlıtepe’nin doğu yamacından
devam eden patikanın keşfini gerçekleştirdi.

Keşifte yol kenarında tespit edilen su kuyusunun
hangi amaçla açıldığının bilgisini idareden talep ettik.
Bir sonraki atölye/saha çalışmasında derinliğinin
ölçülebilmesi için gerekli malzemelerin getirilmesi
planlandı.
Rotadan ilerledikçe Çamlıtepe’nin ardında geniş bir
çayır, devamında zeytin ağaçlarından oluşan bir öbek ve
onun da arkasında yoğun çam ağaçlarının çevrelediği
geniş açık alanlar ile karşılaşıldı. Projenin ilerleyen
etaplarında bu geniş çayırın etkinlikler-festivaller
amacıyla kullanılabileceği bilgisini not ettik.

odaklar

yaya yolu

manzaralar
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Eko-Art Keşif Atölyesi 1
25.06.2021 - 18:00 / 21:00
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, Ressam Sevinç Altan
Eko-Art atölyesi için davet edilen Ressam Sevinç Altan ile birlikte alanda keşif
yapıldı. Projeye ait tasarım fikirleri ve alanın doğal yapısı hakkında bilgileri
aktardıktan sonra Rota -1 üzerinde ilerleyerek ikiz zeytin tepesi, zeytinli tepe ve
taşlı sırt odak alanlarının yer aldığı bölgede detaylı incelemeler yaptık. Farklı
şehirlerde gerçekleştirdiği sergileri anlatan Sevinç Altan yerindeki malzeme ile
en az müdahale teması üzerinden nasıl bir eko-art olması gerektiği konusunda
çalışacağının bilgisini verdi.

Sahada yapılan 2 Atölye’de 6 farklı yaya rotası keşfettik. Bu rotaların
sonucunda alanın mülkiyet sınırlarından çıkmadan park içerisinde
yürünebilecek ve zorluk derecesi eklendiği parkurlar ile uyumlu olacak yeni
aksların sonraki atölye çalışmalarında aranması gerektiği sonucuna ulaştık.
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A3 BİSİKLET
ROTALARI KEŞİF
ATÖLYESİ
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Bisiklet Rotaları Keşif Atölyesi 1
18.06.2021 - 10:00 / 12:30
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, Landworks, Pompaa, İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Türkiye Bisiklet Federasyonu / BUGEP / BİSUDER
Eurovelo ağı üzerinde bisikletli seyyahların ya da gündelik
kullanıcıların bir doğa parkı ile karşılaşma noktası
olacak Olivelo’da bisiklet keşif atölyesini düzenledik.
İlgili federasyon ve derneklerden katılımcıların olduğu
atölyede önerilen en az müdahale kurgusu, mimari ve
peyzaj kararları hakkında anlatım yapıldıktan sonra
bisiklet kullanıcısı katılımcılardan görüşleri alındı. Bisikletin
parka ulaşım ve parkta spor amaçlı kullanımı üzerinden
bisiklet öncelikli parklanma, bakım istasyonu (yedek lastik,
hava pompası, tamir aletleri vb.), Eurovelo kullanıcısı için
dinlenme-konaklama önerileri getirildi.
Rota-1 üzerinden yapılan keşifte mevcut yolun genişliği,
zemin yapısı, kullanıcı yaş grupları hakkında yapılan
tartışmalarda zeminde büyük taşların ve yarıkların
tehlike yaratabileceği için yerindeki malzemelerle
iyileştirmeler yapıldıktan sonra farklı yaş gruplarından
kentli kullanıcının MTB parkuru olarak kullanmasına
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uygun hale geleceği anlaşıldı. Profesyonel bisikletçileri
alana çekebilmek, MTB yarışlarında alanı parkur olarak
kullanabilmek için patikalarda, sık ağaçlıklarda ve
çayırlarda farklı zorluk derecelerini tanımlayan, zemine
ve bitki örtüsüne zarar verilmeden küçük müdahaleler ile
doğal parkurlar yaratılabileceği de atölye kapsamında
ortaya çıktı. Alternatif rotaların incelenmesi için daha
kapsamlı başka atölyelerin yapılması gerektiği anlaşıldı.
STK yetkilileri bisiklet kapsamında önemli konulardan
bir tanesinin park içi yaralanmalarında ilk yardım
müdahalesi yapılacak olanağın sağlanması olduğuna
dikkat çektiler. Parkurun, bisikletlinin güvenliğini
sağlaması adına konum tarifi yapmaya uygun olacak
şekilde belirli aralıklarla numaralandırılması, pano ve
işaretçilerin yerleştirilmesi, uluslararası ölçütlere göre
zorluk renginin belirlenmesi ve alanın sınırları dahilinde
ilk yardım müdahalesini gerçekleştirebilecek personelin
olması güvenli bir sürüş için gerekli görüldü.
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Bisiklet Rotaları Keşif Atölyesi 2
07.07.2021 - 18:00 / 20:00
Katılımcılar: Yalın Mimarlık, Ali Karakçı – Muğla MTB
Perşembe akşam üstü saat 17:00 sularında Muğla MTB
Derneği’nden Ali Karakçı ile alanın bir bölgesinde bisikletli
keşif yapmak için buluştuk. Dağ bisikleti ve güvenli sürüş
hakkında bilgi aldıktan sonra keşfimize başladık.
Bisikletle ana rota üzerinde hareket ederek yan yollar,
alternatif güzergahlar ve eğlenceli olabilecek rotaları
keşfetmeye çalıştık. Bu güzergahları tanımlarken arazinin
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üst kot noktalarının birer başlangıç istasyonu olmasına,
bu istasyonların daha alt kotlarda bir ya da iki tane
ana varış odağına ulaşması fikrini takip ettik. Bu saha
çalışması ile birlikte dağ bisikleti ile alanda kurulabilecek
alternatif rotaları ve ona bağlı olarak ana güzergahların
neler olabileceğini bisiklet üzerinde konunun uzmanıyla
tartışmış ve birebir deneyimlemiş olduk.
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GÖRSEL KİMLİK
Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Projesi; bölgenin kendine özgü doğası
ve dokusuna en az müdahale ile; ve belediyenin hali hazırdaki üretim
tesislerinin imkanları dahilinde gerçekleştirilmesi hedeflenen bir proje.
Proje kapsamında ele alınacak görsel kimlik çalışması da proje amaç
ve yöntemlerini benimseyerek, hem alanın doğası ile uyum sağlamayı,
hem de var olan imkanları pratik şekilde kullanmayı başarabilmek üzere
kurgulanmıştır.
Bu çalışma ile bir “kurum kimliği” yaratmak değil, yapılacak çalışmaların ve
alanın doğasına uygun bir “görsel dil bütünlüğü” yaratmak amaçlanmıştır.
Bu bütünlüğü yaratabilmek adına, “zeytin” “zeytin ağacı”, “bisiklet” gibi
doğrudan akla gelen öğeleri kimlikleştirmek yerine; görsel öğeler, var olan
imkanlarla ve mekan ile uyumlu-uygulanabilir bir yöntem öngörüsü ile
tasarlanmıştır.
Mekanın adı, en basit geometrik formların bir araya gelmesi ile
oluşturulmuştur.
Her basit geometrik şekil birbirine eş birimlerin bir araya gelmesinden
meydana gelir. Bu sayede kimlik esneklik kazınır, “Olivelo” yazısının
bütünlüğü bozulmadan, çeşitli teknik ve yöntemlerle uygulanabilir hale gelir.
Mekansal ihtiyaçları karşılayacak diğer grafik öğeler de (piktogramlar,
rakamlar vb.) yine Olivelo’da kullanılan aynı basit geometrik formların bir
araya gelmesiyle oluşturulur.
Bu basit geometrik şekiller 4 -5 parçalı bir puzzle gibi çalışarak mekanda
kullanılacak tüm grafik öğeleri oluşturmayı başarır.
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Temel Bileşenler
Rakamlar

Temel Bileşenler
Piktogramlar
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Temel Bileşenler
Yazı Karakteri

Extra Bold

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

Bold

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

Semibold

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTECTUR ADIPISCING ELIT

Medium

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

Regular

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

Light

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

Extra Light

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

Temel Bileşenler
Renk Paleti

Sed quis sapien nec diam molestie elementum. Curabitur eget suscipit risus. Curabitur egestas malesuada sem, ut
varius sapien v arius consectetur. M aecenas facilisis j usto e u fringilla h endrerit. Duis congue, n isl non laoreet
convallis, lectus odio eleifend orci, i d lobortis nulla nulla s agittis u rna. M orbi f eugiat e st v itae s em pellentesque
vestibulum. Sed quis sapien n ec d iam molestie elementum. C urabitur eget s uscipit risus. Duis congue, n isl non
laoreet convallis, lectus odio eleifend o rci, i d lobortis n ulla n ulla s agittis u rna. D onec i mperdiet v iverra n isi, u t
ultricies l ibero rutrum sit amet. Curabitur vehicula eros n unc, i d consectetur e lit c ondimentum s uscipit.
Pellentesque s ed t empor orci, sed bibendum e ros. L orem i psum dolor s it a met, c onsectetur adipiscing elit.
Curabitur eget suscipit risus. Duis congue, nisl non laoreet convallis, lectus odio eleifend orci, id lobortis nulla nulla
sagittis urna. Donec imperdiet viverra nisi, ut ultricies libero rutrum sit amet. Curabitur eget suscipit risus. Duis
congue, nisl non laoreet convallis, lectus odio eleifend orci, id lobortis nulla nulla sagittis urna. Donec imperdiet
viverra nisi, ut ultricies libero rutrum sit amet. Morbi feugiat est vitae sem pellentesque vestibulum. Sed quis sapien
nec diam m olestie e lementum. Curabitur eget s uscipit risus. D uis congue, n isl non laoreet convallis, lectus odio
eleifend orci, id lovbortis nulla nulla sagittis urna. Duis congue, nisl non laoreet convallis, lectus odio eleifend orci,
id lobortis nulla nulla sagittis urna. Morbi feugiat est vitae sem pellentesque vestibulum. Sed quis sapien nec diam
molestie elementum.
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Temel Bileşenler
Renk Paleti: Ana ve Yardımcı Renkler

Temel Bileşenler
Renk Paleti: Ana ve Yardımcı Renkler
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Temel Bileşenler
Renk Paleti: Ana ve Yardımcı Renkler

Temel Bileşenler
Yaşayan Parklar ve İBB logoları ile Kullanım
Olivelo Yaşayan Parklar çatı kimliği altındaki projelerden biri olarak çeşitli
mecralarda Yaşayan Parklar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi logoları ile
birlikte kullanılacaktır.

Olivelo Ekolojik Yaşayan Park Uygulama Projeleri

Birinci Safha Raporu

101

Temel Bileşenler
Fotoğraf ile Kullanım

Mekansal Uygulamaları
Farklı Teknikler & Uygulama Örnekleri
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Mekansal Uygulamaları
Farklı Teknikler & Uygulama Örnekleri

Mekansal Uygulamaları
Farklı Teknikler & Uygulama Örnekleri
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Kimlik Öğeleri
Rehber ve Kitler

Kimlik Öğeleri
Rehberler

Lorem ipsum dolor sit
amet consecteur eliscit
consecteur nembesqat

RIDER’s KIT

www.oliveloizmir.com.tr

RIDER’s GUIDE

www.oliveloizmir.com.tr

Lorem ipsum dolor sit
amet consecteur eliscit
consecteur nembesqat
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Lorem ipsum dolor sit
amet consecteur eliscit
consecteur nembesqat

HIKER’s KIT

www.oliveloizmir.com.tr

HIKER’s GUIDE

www.oliveloizmir.com.tr

Lorem ipsum dolor sit
amet consecteur eliscit
consecteur nembesqat

Lorem ipsum dolor sit
amet consecteur eliscit
consecteur nembesqat

GAMER’s KIT

www.oliveloizmir.com.tr

BOTANICAL GUIDE

www.oliveloizmir.com.tr

Lorem ipsum dolor sit
amet consecteur eliscit
consecteur nembesqat
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Kimlik Öğeleri
Rehberler

Kimlik Öğeleri
Rehberler

Lorem ipsum dolor sit
amet consecteur eliscit
consecteur nembesqat

www.yasayanparklar.com.tr

Lorem ipsum dolor sit
amet consecteur eliscit
consecteur nembesqat

BOTANICAL GUIDE

www.oliveloizmir.com.tr

AGERATUM HOUSTONIANUM
CONSECTEUR ELISCIT
Bilinen Adı
Common Name

Bilinen Adı
Common Name

Ageratum

Ageratum

Ailesi
Family

Ailesi
Family

Asteraceae

Asteraceae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

WHERE TO FIND
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
.Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
.Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit
amet consecteur eliscit
consecteur nembesqat
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Kimlik Öğeleri
Kitler

Kimlik Öğeleri
Rehber ve Kitler
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