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Genel Yaklaşım | Vizyon
Kesin olmayan kaynaklara göre; son Asur Kralı Sardanapalus
tarafından “bir günde” kurulan kent Anchiale, günümüzdeki
Karaduvar’ın kapladığı coğrafi bölgenin ilk yerleşimidir. Bundan
sonra farklı medeniyetler tarafından kullanılmış olmasına rağmen
bu coğrafyada kurulan medeniyetlerin birbiri ardına bir sürekliliğinin
bulunmadığı bilinmektedir. Günümüz Karaduvar’ının da benzer
biçimde kendisinden bir önceki yerleşimle coğrafyası dışında pek
bir bağının bulunduğu söylenemez. Karaduvar, görece yeni bir
yerleşimdir.

PLANLAMA
KARARLARI

Etrafında bulunan petrol şirketleri tarafından dağıtım tesisi olarak
kullanılan geniş araziler, arıtma tesisi ve gübre sanayisi arazileri
Karaduvar’ın dış çeperlerini sararak yerleşimin kendi içine kapanık,
merkezden kopuk karakterini daha da keskinleştirmiştir. Doğal plajı
ve küçük parsellerde yapılan tarımıyla bu izolasyonun bir noktada
yerleşimin lehine çalıştığını da söylemek mümkündür. Kent
merkezine 6-7 km uzaklıkta olmasına rağmen; kentin batı yönünde,
sanayi arazilerinin ise doğu yönünde gelişmesi ile ulaşılması güç,
bulunması zor bir odak haline gelmiştir.
Çevresinde yer alan sanayi tesislerinin büyümeyi durdurması ve
70’li yıllarda inşa edilmeye başlanan balıkçı barınağı ile birlikte
Karaduvar’ın tarım ve balıkçılık ile özdeşleşen karakteri daha da
belirginleşmeye başlamıştır.
Proje ile hedeflenen, Karaduvar’ın mevcut tarım potansiyelini yerel
halk lehine geliştirmek, balıkçılık ile var olan ilişkiyi yeni eklenen
tesislerle güçlendirmek ve bu iki hayati fonksiyonu dışarıdan gelen
ziyaretçilerin de yoğun kullanacağı kesintisiz ve “yaşayan” bir
ekosisteme sahip kıyı hattı ile beslemektir.
Yapılan müdahaleler; Karaduvar’ın “kent-kır” eşiğindeki dokusunun
kentleşme yönüne evrilmesini engelleyecek, bu eşikte kalmasını
sağlayacak bazı dokunuşlar içermektedir.
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Bölgesel Bakış
Anadolu coğrafyasının en bereketli ovalarından biri olan Çukurova, tarih öncesinden günümüze farklı kültürlerin bünyesinde
barındırarak, su ve toprağın zenginliği ile üretim ve ticaret kültürünün günümüze kadar yaşamasına olanak sağlamıştır.
Mersin, 1950’lere kadar tarımsal bir hinterlandın merkezi ve Çukurova Bölgesi’nin dışa açılan iskelesi iken, 19. yüzyılın
sonlarında Çukurova’daki tarımsal gelişmeler, Adana-Mersin demir yolunun yapılması ve Mersin Limanı’nın öneminin
artması ile kentleşmeye başlamıştır. Bölgede, Adana sanayi geçmişi ile üretimde öncü bir kent iken; Mersin, limanı ile
lojistik odak haline gelmiştir. Günümüzde Mersin-Tarsus-Adana aksında gelişen sanayi, Çukurova Bölgesi’nin ekonomik
koridorunu oluşturur. Bu koridor, Mersin ve Adana’nın bütünleşmesini sağlar ve üretimden gelen değeri paylaştırarak,
etkileşimle büyüyen iki kent haline getirir. Mersin, kara, deniz, hava ve demiryolu gibi çok modlu ulaşım bağlantılarına
sahip olması, Akdeniz-Ortadoğu ve Orta Asya ticaret yolu üzerinde olması ve Doğu Akdeniz ülkelerine yakınlığı sebebi ile
Anadolu’nun Güney Akdeniz kapısı, Doğu ve Batı Anadolu arasında ekonomik ve kültürel bağlantı noktası olmuştur. Kentin
batı kıyılarında yoğun olarak yapılan 2.konut alanları ile doğuda kalan ve Mersin-Tarsus aksı üzerinde yer alan sanayi
alanları dolayısıyla doğu-batı yönünde yayılan kent makroformu, son yıllarda kuzeye doğru büyüme göstermiştir. 490km kıyı
uzunluğuna sahip Mersin’de, bölgesel kıyı kullanımına bakıldığında, kentsel, ikincil konut, arkeolojik alanlar, tarımsal alanlar,
doğa koruma alanları ve turizm alanları öne çıkmaktadır. Bölgeye artı değer yaratması ve ekolojik değerinin kaybedilmemesi
için özellikle kent içi kıyı kullanım alanları, yeşil ve mavinin bütünleştiği bir ekolojik koridor olarak düşünülmelidir.
Mersin’e Bakış
Mersin’in lineer gelişen makroformu incelendiğinde tarihi kent merkezinin doğusunun ağırlıklı olarak sanayi, küçük sanayi,
konut dışı kentsel çalışma alanlarından oluşurken, batısının ise konut alanları ve kısmen ticaret alanlarından meydana
geldiği görülmektedir. Mersin’in güney sınırını da oluşturan kıyı şeridi, turizm potansiyeli yüksek doğal sahil alanları, Mersin
Limanı dışında yat turizmine de olanak sağlayan Mersin Marinası, Müftü Deresi çevresi doğal peyzaj öğeleri potansiyeli ile
birlikte rekreasyon amaçlı kullanıma uygun, yaşam kalitesini artıracak, kentin açık yeşil alan ihtiyacına cevap verebilecek bir
yeşil koridor niteliğe sahiptir.
Tasarım Kararları
Karaduvar, doğusunda termik santral alanı ve atıksu arıtma tesisi, kuzeyinde petrol depolama tesisleri, batısında Mersin
Serbest Bölgesi’nin “duvar etkisi” yarattığı sıkışmış bir alanda varlığını sürdürmeye devam eden bir balıkçı kasabasıdır.
Karaduvar’da asıl kimliğini oluşturan balık lokantaları ile beraber, deniz-kent ilişkisinin de geliştirilebilecek kıyı potansiyeline
sahip olması dolayısı ile, kıyı hattı boyunca uzanan bütüncül odak tasarımlarının gerekliği ön plana çıkmaktadır.
Kıyı etkileşim alanın devamlılığını sağlamak adına proje alanının batı kıyısında bulunan, mevcut imar planında serbest
alana ait bölge, gerekli sınır düzenlemeleri ve kamulaştırmalar yapılarak “Karaduvar Gelişim Alanı” olarak tanımlanmıştır.
Aynı şekilde, alanın batısındaki termik santral alanı kıyı şeridinden kaldırılarak, bu alan önerilen diğer odak alanları
destekleyecek “endüstriyel miraslar müzesi” ile yeni bir kültür odağı olarak kazandırılabilir. Projede yapılı çevreye minimum
müdahale ile mevcut yol genişlikleri ve kullanım fonksiyon alanları korunmaya çalışılmıştır. Yarışma ihtiyaç programı
dahilinde çözülen odak alanları ve cephe düzenleme hattı boyunca birbirleriyle entegre nitelikli açık alanlar oluşturabilmek
amaçlanmıştır. Sahil şeridi boyunca yaya kullanımı öncelendiğinden, kıyı hattında devam eden taşıt yolundaki araç
yoğunluğunu azaltmak için zeminde yavaşlatıcı malzeme kullanımı, hız sınırı tabelaları ve sahil hattına giriş-çıkış saatleri
vb. düzenlemeler ile bu yolda yavaşlatmaya gidilmiştir. Sanayi depolama alanlarına ve balık haline giren yüksek tonajlı
araçların güzergahları belirlenmiş ve taşıt yollarına entegre iki bisiklet hattı tanımlanmıştır. Turuncu bisiklet hattı ring olma
özelliği ile yoğun akıcı hızda bisiklet kullanıcılarına hitap ederken, mavi bisiklet hattı kent içinden ve kıyı şeridi rekreatif
alanlarından geçen, görece daha sakin bir rotadır.
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En tutkulu kentli bile yaşadığı kenti iyi yapan özelliğin, o
kentte doğa hakkında biraz ipucu sağlayabilecek yerler
olması gerektiği konusunda hemfikirdir. Doğayı kente
taşımak ve farklı türlerle bir arada yaşamak için flora
ve faunayı en iyi besleyen yaban hayatının kent içinde
kurgulanması gerekmektedir. Birçok kentte tasarımcılar
ve karar vericiler, doğa varlığını ve türler arası müşterek
yaşanabilir alanlar yaratmanın önemini göz ardı ederek,
kentleri vasatlaştırmaktadır. Ancak günümüzdeki alternatif
pratiklerle kentlerde oluşturulan hasarı düzeltmek için
çözümler geliştirilmek halen mümkündür. Bu alternatif
pratikler, bezeme niteliğindeki peyzaj tasarımı çabalarının
ötesine ulaşmış ve kent esnek dirençliliği (resilience)
sağlayıp flora ve fauna dengesine odaklanarak, yeni
estetik anlayışı ile farklı bir yaşam biçimi tarif etmektedir.
Karaduvar’daki peyzaj tasarım yaklaşımı, bu alternatif
pratikler ile dört hedef ile tanımlanmıştır.
Birinci Hedef: Pop-up Yaban: Yaban estetiği ile biyolojik
çeşitlilik arttırma

PEYZAJ
KARARLARI

Peyzaj tasarımı asfalt ve beton yüklü Karaduvar’ın kamusal
açık yeşil alanlarında “pop-up” (birden beliren), yaban
estetiği ile doğayı yeniden yerleştirmeyi hedef edinmiştir.
Yaban estetiği, flora tesisinde popüler dış mekan estetik
kaygılarından sıyrılarak, faunaya ev sahipliği yapacak
mekanların oluşturulması anlamında kullanılmaktadır.
Bu estetik anlayışı ile tasarlanan bitkisel alanlarda çayır,
çalı ve ağaç grupları kapalılık ve yönlendirme esasları
ile faunaya yuvalanma olanakları vermektedir. Aynı
zamanda insanların kullanımında mikroklimatik etki ile
konfor arttırmaktadır. Bu estetik ile tasarlanan açık yeşil
alanlar “yeniden yabanlaştırılır”, ekolojik dengeye erişmeyi
hedefler, biyolojik çeşitlilik artışını destekler. Karaduvar’da
mevcut bitki örtüsünü destekleyecek, bölge iklimine
uygun Strelitzia juncea, Chamaedorea elegans, Dypsis
lutescens, Begonia sp., Ficus elastica “Variegata”, Mentha
spicata, Clerodendrum inerme, Dracaena marginata
gibi çalı türleri; Musa paradisiaca, Phoenix canariensis,
Wallichia oblongifolia, Cycas revoluta, Albizia julibrissin
gibi ağaçcık ve ağaç türleri önerilmektedir. Bu yaban
müdahalelere ek olarak, kent içi okunurluğu (Kevin Lynch
Teorisi’nde tanımlanan “legibility”) arttırma ve bölgedeki
kent hafızasının devamlılığı için ana araç yollarında
önerilen Washingtonia filifera dikimi, proje alanı içindeki tek
ehlileştirilmiş bitkilendirmeye örnektir.
İkinci Hedef: Sulak alanlar ve adalarda biyolojik iyileştirme
Karaduvar yerleşimi, Deliçay yatağındaki genişlemelerin
yarattığı sulak alanlar üzerine kurularak, batıya
ilerlemiştir. Bu alanlar, kışın Toroslar’dan gelen yoğun
akışın hızını yavaşlatmak için dolarken, yazın yüksek
sıcaklıkla kurumaktadır. Tarihteki bu sulak alan varlığını
güncel ihtiyaçlarla yorumlayarak tasarlamak ve bu
hafızayı canlandırırken biyolojik iyileştirme sağlamak
(bioremediation) ikinci hedeftir. Bu hedef kapsamında,
belirli büyüklüğün üzerindeki açık yeşil alanların
topoğrafyasının yağmur suyu tutuşunu arttırmak amacıyla
planlanması ve olası kontaminasyondan temizlenebilmesi
için özel olarak bitkilendirilmesi önerilmektedir.
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Kıyıdan mahalle içlerine sirayet edebilecek bu alanlar,
aynı zamanda biyolojik çeşitliliği tüm mahalle ölçeğine
taşımaya olanak sunmaktadır. Bitkilendirme alanlarında
hızlı sonuç alabilmek için özellikle yerli türler ile tüplü sık
fidan dikim tekniği (Miyawaki Tekniği) önerilmektedir. Sık
dikim tekniği uygulanacak alanlarda Quercus coccifera,
Quercus infectoria, Ceratonia siliqua, Citrus aurantium,
Olea europea var. oleaster, Olea europaea, Laurus nobilis,
Pistacia lentiscus ve Pistacia terebinthus türleri seçilmiştir.
Alt doku olarak, Berberis cretica, Myrtus communis, Cistus
salviifolius, Asparagus officinalis, Teucrium polium, Thymus
spp., ve Salvia spp. gibi bölgedeki türleri belirlenmiştir.
Kıyıda yapılacak biyolojik iyileştirmede kullanılması için
Zea mays, Helianthus annuus, Digitalis purpurea, Poa
labillardieri, Vetiveria zizanioides, Viola tricolour türlerine
ek olarak Festuca spp., Allium spp., Carex spp., gibi
türler belirlenmiştir. Su içindeki iyileştirme alanlarında
ise Ranunculus aquatilis, Sagittaria filiformis, Elodea
canadensis, Ceratophyllum demersum, Aponogeton
distachyos türleri tavsiye edilmektedir.
Üçüncü Hedef: Hakura’nın devamlılığı için yağmur suyu
hasadı yapma
Tarımsal üretim, mevcut kent dokusunu şekillendiren ve
Karaduvar’daki kültürel birikiminin en önemli unsurlarından
biridir. Bu nedenle, tarım sadece üretim için değil,
birikimin devamlılığı ve temsili olarak ele alınmıştır. Peyzaj
yaklaşımındaki üçüncü hedef Karaduvar’ın hafızası ve
dokusundaki tarımsal faaliyeti korumaktır. Bu hedef proje
içinde “hakura” terimi kullanılarak vurgulanmıştır. Hakura,
bir hanenin tarımsal üretim yaptığı küçük toprak parçası
anlamına gelmektedir. İklim krizinin etkileri ve coğrafyanın
sıcak iklimi dikkate alındığında, tarımsal faaliyetin devam
edebilmesi için su yönetimi konusuna öneri getirmek
amaçlanmıştır. En önemli geçirimsiz yüzey olan araç
yolları öncelikli olmak üzere proje alanı içinde yağmur suyu
hasadı planlaması yapılmıştır. Bu planlama dahilinde araç
yollarında hendekler ve yağmur bahçeleri tesis edilerek
Karaduvar’da toplanan yağmur suyu, biyolojik iyileştirme
yapılan sulak alanlara yönlendirilmiştir. Hendeklerle
taşınan/ toplanan yağmur suyu, Imperata cylindrica
“Rubra”, Hippuris vulgaris, Deschampsia caespitosa,
Cyperus papyrus, Equisetum americanum, Blechnum
gibbum, Adiantum raddianum türleri ile yavaşlatılmakta
ve gerekli görüldüğünde sarnıç sistemi tesis edilerek
geri dönüştürülebilecek bir alt yapı olanağı sunmaktadır.
Yağmur suyu hasadı ve biyolojik iyileştirme planlamaları,
Karaduvar’ın esnek dirençliliğine (resilience) olumlu katkı
sağlamaktadır.

ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek dış mekan
kurgusunun oluşturulması peyzaj tasarımının dördüncü
hedefidir. Bu hedef kapsamında, yerel üreticiden taze
sebze ve meyveye alımını kolaylaştırmak ve döngüsel
ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla
mahalle içindeki “hakura”lara yerleştirilmiş üniteler
tasarlanmıştır. Bu üniteler ile süregelen üretim kültürü
pekiştirilerek ürünler sergi unsuru olarak ele alınmıştır.
Bu ünitelere ek olarak önemli bir peyzaj öğesi olan doğal
sahil şeridinin korunması ve plaj kullanımının arttırılması
önerilmiştir. Kıyı alanındaki balıkçılık faaliyetleri görünür
kılınarak, sahil şeridi sirkülasyon ağında davetkar hale
getirilmiştir. Plaj yeniden işlevlendirilmesi dikkatle ele
alınmıştır. Kıyı ile etkileşim, aktif - pasif rekreasyon ve
etkinlik alanları ile güçlendirilmiştir. Bu alanlardaki kullanıcı
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sökülebilir hafif strüktürlü
hizmet yapıları konumlandırılmıştır. Ulusal ve uluslararası
gastronomi etkinlikleri için etkinlik alanı planlanmıştır.
Karaduvar için kurgulanan peyzaj tasarımı, yeni estetik
yaklaşımı ile biyolojik çeşitlilik ve müşterek yaşamı
teşvik etmektedir. Esnek dirençlilik sağlayan öneriler
ile adaptasyon arttırmaktadır. Kültürel devamlılık için
peyzajdaki geleneksel pratikleri yeniden kurgulamakta ve
bir pazarlama unsuru haline getirmektedir.

Dördüncü Hedef: Karşılaşma Mekanları, Yerel üretici ile
buluşturan dış mekan kurgusunu oluşturma
Karaduvar’ın Akdeniz'deki konumu, taze meyve ve sebze
yetiştiriciliği balıkçılık pratikleri ile birleştirildiğinde, önemli
gastronomi odağı haline gelebilme potansiyelini ortaya
çıkarmaktadır. Gastronomi etkinliklerinin katılımcıları,
yüksek düzeyde zevk (gusto) sahibi olan bir grubu
temsil etmektedir. Yerli sakinlere ek olarak, gastronomi
etkinliklerine katılım gösterecek kısa ve uzun süreli
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Odak I
D400 Mersin-Adana Karayolu’ndan Karaduvar Mahallesi’ne giriş,
mevcut durumda tanımsız bir dörtyol kavşağı şeklindedir. Bu
girişi bir kavşak düzenlemesinden çıkarıp kimlikli bir giriş haline
getirebilmek için önerilen düzenleme; alanın kimliğini öne çıkaran,
diğer odak alanlarında kurgulanan tasarım yaklaşımının bir kapısı
niteliğindedir. Tarım ile kurulan doğrudan ilişki bu odak alanında
da güçlü bir şekilde vurgulanmaya çalışılmış, ziyaretçilerin yol
üstü alış-veriş pratiğini bu geniş karayolu üzerinde, mahalleye
yöneldikleri ilk anda deneyimleyebilecekleri bir giriş mekânları
dizgisi tasarlanmıştır. Yaklaşık 2.000 m² büyüklüğündeki park alanı
yeme-içme ve yöresel ürün satış birimlerini içeren kiosklardan
oluşmakta, dinlenme alanları, bisiklet parkı gibi fiziksel donanımlar
önerilmektedir.
Girişte yer alan üç boyutlu kent objesi Karaduvar’ın imgesini
güçlendirmek adına üç farklı boyutta “duvarın” soyut
kompozisyonundan oluşmaktadır. Gece senaryosunda mahallenin
adı ve duvarın dar yüzeyinde yer alan aydınlatmalar karayolundan
geçenlerce fark edilmesine olanak sağlamaktadır.
Odak II Gastro Pazar

MİMARİ
KARARLAR
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Hâlihazırda muhtarlık olarak kullanılan ve fiziksel olarak iyi
durumda olmayan yapının yerine, Karaduvar’da aktif biçimde
yaşayan “hakura” kültürü ürünlerinin öne çıkarılması, balıkçılık
ürünleri ve Mersin Mutfağının seçilmiş örnekleri ile bir arada
yaşayan “Gastro Pazar” önerisi getirilmiştir. Yalnızca haftanın
belli günleri değil, mahallenin (köyün) ziyaretçilerinin merkeze
ulaşmadan hemen önce karşılaşacakları ve zaman geçirecekleri
bir öğrenme-deneyimleme mekanı olarak kurgulanmıştır. Diğer
odak alanlarına getirilen önerilerde olduğu gibi, bu odakta da geniş
bir üst örtü, altında ise esnek kurgulara olanak veren, “pavyonlaşan”
parçacıl birimler önerilmiştir. Önerilen pazarın hemen batısında
yer alan PTT, kulüp binası gibi fonksiyonların bulunduğu yapının
yerine ise muhtarlığı da içine alan bir hizmet yapısı önerilmiştir.
Futbol sahasının bulunduğu alana ise bu kütleden bağımsız
bir soyunma odaları, WC-duş kütlesi önerilmiştir. Gastro Pazar
yapısının yaklaşık inşaat alanı 1.530 m², önerilen hizmet binası ve
soyunma odaları kütlelerinin ise toplam inşaat alanı yaklaşık 1.310
m² büyüklüğündedir.
Odak III Ticaret Aksı
Dumlupınar Caddesi’nin denizle buluştuğu noktada balıkçılar ve
balık restoranlarının yoğun olarak yerleştiği ve mahallenin (köyün)
merkezi diyebileceğimiz caddenin bu parçası halkın icra ettiği ticari
faaliyetlerin neredeyse tümüne ev sahipliği yapmaktadır. Düzensiz
biçimde art arda dizilmiş tek katlı, çok katlı yapılarda yer alan
dükkânlar, alanın ticari hareketliliğini hem gündüz hem de gece
canlı tutmaya çalışan küçük işletmelerden oluşmaktadır. Bunların
yanında son dönemde yapılmış görece daha fazla katlı (izinli/
izinsiz) yapılar mahallenin (köyün) geleceğine dair projeksiyonlarla
çelişmektedir. Bu alan için önerilen yeni yapılaşma, en fazla
zemin kat üzerinde 2 kat yapılaşmaya izin veren, mevcut mekân
fonksiyonlarına ve parsel bölümlenişlerine sadık kalınarak
kurgulanmış bir akstan meydana gelmektedir. Denize açıldığı
noktada bir etkinlik alanı ve girişte önerilen üç boyutlu objenin
tekrarı ile caddenin sonlanışı tanımlı hale getirilmeye çalışılmıştır.
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Dükkan parsellerinin batısında ve doğusunda bu dükkanlar servis verecek yeni sokaklar yaratılmış, bu sokaklara bağlı
otoparklar ile hem servis verenlerin hem de ziyaretçilerin kullanımı planlanmıştır. Balık dükkanlarının koku ve diğer hijyen
problemleri için temel altyapı sistemlerinden ayrı bir altyapı önerilmiştir. Ticari birimlerin yanı başında yer alan ve bölge halkı
için önem arz eden dini yapılar (Hızır Makamı ve türbe) ile ilgili rehabilitasyon çalışmaları önerilmekte ve günlük yaşamın bir
parçası haline getirecek çevre düzenlemesi planlanmıştır.
Odak IV Su Sporları Merkezi
Alanın batısında, görece etrafında daha az yerleşim bulunan Odak IV, su sporları merkezi olarak tasarlanmıştır. Denizle
balıkçılıktan farklı türde bir ilişkilenme ve genç nüfus için bir çekim noktası olacak bir program önerilmektedir. Su sporları
için eğitimler, yeme-içme mekânı ve plajı kullananlar için gerekli bazı servis mekânları bulunmaktadır. İklimin olanak
verdiği ölçüde olabildiğince fazla yarı-açık mekan ve ekonomik bakım maliyeti bulunan yapısal elemanlar tercih edilmiştir.
Mahalleyi (köyü) ziyaret eden turlar için bir otobüs parkı da yine bu odakta planlanmıştır. Plaj voleybolu ve basketbol, çocuk
oyun alanları su sporları merkezinin ana fonksiyonuna eklenen yardımcı birimlerdir. Önerilen yapıların toplam inşaat alanı
yaklaşık 2.300 m²’dir.
Odak V Balık Hali
Karaduvar’ın başlıca geçim kaynağı olan balıkçılık faaliyetlerinin ekonomik değerinin arttırılması ve bu faaliyetlerin sıhhi
koşullarda devam ettirilmesi için balıkçı barınağının kuzeyinde yer alan alanda bir balık hali tasarlanmıştır. Diğer odak
alanlarında önerilen yapılar ile aynı tasarım diline sahip, geniş bir üst örtü altında parçalı kütlelerden oluşan yapı zemin
katında balık depolama, sevkiyat ve satış işlevlerine hizmet ederken birinci katında yönetim, dinlenme ve denetleme
alanlarından oluşmaktadır. Balık halinin araç trafiği ziyaretçi trafiğinden ayrı tutulmuş, çevredeki yüksek tonajlı araç trafiği ile
birlikte farklı bir senaryo önerilmiştir. Yapının servis avlusunda araçlara kolay yükleme yapabilmek amacıyla 50 cm kot farkı
düzenlenmiş, teknik donanım için gerekli hacimler üst örtü ile kütleler arasında kalan boşluklarda planlanmıştır.
Yapıyı diyagonal olarak kesen bellek aksı Karaduvar’ın geçmişinden günümüze ulaşan neredeyse tek kalıntısı olan su
kemerlerine ulaşmaktadır. Bu aks zemin malzemesi olarak farklılaşmakta ve deniz kenarından başlayarak ziyaretçilere
yön göstermektedir. Balık halinin içinden geçerken ziyaretçiye yönelik işlevlerle farklılaşan kütlelerin arasında, yansıtıcı
yüzeylerden oluşan dış yüzeylerle zaman algısını bulanıklaştıran bir mekân deneyimi amaçlanmıştır.
Balık halinin güneyinde, barınak ile arasında kalan alanda bir kamusal açık yeşil alan tasarlanmış ve bu alanın içinde ahşap
bir pavyon-restoran önerilmiştir. Aksın denizde sonlanan ucunda ise barınağın kontrol binalarını üstten birleştiren, geçmişe
çağrı yapan bir saçak bulunmaktadır.
Yapıların toplam inşaat alanı yaklaşık 2.750 m²’dir.
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