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BAfiYAZI
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zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova

Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre

Düzeni Plan›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›

Yat›r›m ve ‹flletmeler Genel Müdürlü¤ü’nce

onaylanm›fl, 01.04.2009 tarihinde ‹zmir

Büyükflehir Belediyesince ask›ya ç›kar›lm›flt›r.

Ask›daki plan üzerinde yap›lan inceleme ve

de¤erlendirmelerimizi “Kent Gündemi” bafll›¤›

alt›nda sizlerle paylafl›yoruz.

“Tasar›mdan Onar›ma Endüstri Miras›:

Uygulamalar, Sorunlar, Öneriler” dosya konusu

ile endüstri miras› ve korunmas› üzerine

görüflleri özellikle ‹zmir Liman Arkas› Bölgesi

ba¤lam›nda biraraya getiren Emel Kay›n, bu

say›m›z›n editörlü¤ünü üstleniyor. Dosya

kapsam›nda fieniz Ç›k›fl Liman Arkas› Bölgesi’ni,

Emel Kay›n ve Eylem fiimflek Havagaz›

Fabrikas›’n›, Özlem Ar›tan ve Yasemin Sayar

Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi’ni ve Emre

Arolat öznel deneyimlerini okuyucuyla

paylafl›yor.

Dosya içerisinde irdelenen Havagaz›

Fabrikas› ayn› zamanda yap› tan›t›m

bölümümüzde yer al›yor ve restorasyon sonras›

dönüfltürülen binalar, çevre düzenlemesi ile

birlikte ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan

aktar›l›yor. Yap› tan›t›m bölümünde yer alan bir

di¤er yap› ise Tozkoparan Mimarl›k bünyesinde

ça¤r›l› bir yar›flma sonucu elde edilen Ahmed

Adnan Saygun Sanat Merkezi. Projelendirme

süreci Emre Ulafl taraf›ndan aktar›lan yap›n›n

mimari performans› Ufuk Ersoy taraf›ndan

irdeleniyor. Uygulama sürecini aktaran “Seyir

Defteri” ad›yla sunulan bültenlerden bir Tevfik

Tozkoparan yaz›s› da yine bu bölümde sizlerle

paylafl›l›yor.

Geçti¤imiz say› ilkini yay›mlad›¤›m›z “Genç

Mimarlar” bölümümüzde ise Not Mimarl›k

Ofisi’nin ortaklar› Merih Feza Y›ld›r›m ve Serdar

Uslubafl, yapt›klar› projeler ve mimarl›¤a dair

görüflleri ile bu say›m›zda yer al›yor.

Yay›n tan›t›m bölümümüzde ise Arkadafl

Yay›nevi taraf›ndan yay›mlanan Ali Cengizkan’›n

derledi¤i Fabrika’da Bar›nmak, ‹letiflim Yay›nlar›

taraf›ndan bas›lan Bauhaus: Modernleflmenin

Tasar›m› ile fiubemiz taraf›ndan yay›mlanan

Emel Kay›n’›n editörlü¤ünü üstlendi¤i ‹zmir’in

Artalan›ndaki Kentlerde Mimarl›k” kitaplar› yer

al›yor.

Önümüzdeki say›da “‹zmir’de Cumhuriyet

Dönemi Mimarl›k Miras›”n›n irdelenece¤i bir

dosya ile sizlerle buluflmay› hedeflerken, bu

konu ba¤lam›nda haz›rlayaca¤›n›z metin ve

görsellerini 01.08.2009 tarihine kadar fiubemize

iletmenizi bekliyoruz. 

Bir sonraki say›m›zda buluflmak dile¤iyle

‹yi okumalar…

YAYIN KOM‹TES‹

on y›llarda de¤iflik ölçek ve niteliklerde

aç›lan yar›flmalar›n aç›l›fl biçimleri ve

sonuçlar›n›n elefltirildi¤i izlenmekte; nitelik,

jüri de¤erlendirme ve ödüllendirme mant›¤›

aç›s›ndan yap›lan bu tart›flmalar, Mimarlar

Odas›’n›n yar›flmalarla ilgili politikas›n›n

netlefltirilmesini ve yenilenmesini zorunlu

k›lmaktad›r. Bu ba¤lamda yar›flma jüri üyeleri

belirlenme kriterlerinin gelifltirilerek Oda

görüflünün oluflturulmas›, kamu ve özel sektör

için üretilecek projelerin yar›flma ile elde edilmesi

konusunda çal›flma yap›lmas›, proje elde etme

yöntemi olarak yar›flmalar›n yayg›nlaflt›r›lmas›,

yar›flmalarda uygulama karar› al›nan projelerin

uygulanmas›n›n sa¤lanmas›, yar›flmalar›n ulusal

ve bölgesel ölçekte desteklenmesi ve

yayg›nlaflt›r›lmas› için görüfl ve öneriler üretilmesi

amac›yla “Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar›

Sempozyumu”nun ikincisi 30 May›s 2009

tarihinde düzenlendi. 

Her y›l Ekim ay›n›n ilk Pazartesi günü kutlanan

Dünya Mimarl›k Günü bu y›l 5 Ekim’de kutlan›yor.

Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) 2009 y›l›

Dünya Mimarl›k Günü temas›n› “Küresel Kriz

Karfl›s›nda Mimarlar›n Gücü” olarak belirledi. Her

y›l oldu¤u gibi “mimarl›k-toplum buluflmas›”

kapsam›nda bir hafta boyunca sergiler, söylefliler,

gezilerle kentte yo¤un bir mimarl›k gündemi

oluflturulacak…

Mimarlar Odas› 41.Dönem Ola¤anüstü Genel

Kurulu 10-12 Nisan 2009 tarihleri aras›nda

Mimarlar Odas› örgütlenmesinin de¤erlendirilmesi

ve Oda yönetmeliklerindeki revizyonlar›n

görüflülmesi gündemi ile topland›. 607 Mimarlar

Odas› delegesi ve 134 konuk mimar›n kat›ld›¤›

Genel Kurul’da görüflülen gündem maddeleri

flunlard›: “Örgütlenme Çal›flmalar› Üzerine Genel

De¤erlendirme”; Serbest Mimarl›k Hizmetlerini

Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim

Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas› ‹le ‹lgili

Tasla¤›n Görüflülmesi ve Karara Ba¤lanmas›”;

“Mimarlar Odas› Ana Yönetmeli¤inde, Yeni fiube

Kurulmas› ile ‹lgili Bölümde De¤ifliklik Yap›lmas›

ile ‹lgili Tasla¤›n Görüflülmesi ve Karara

Ba¤lanmas›”; “Mali ‹fller Yönetmeli¤inde,

Temsilciliklerin Aktar›m Oranlar› ile ‹lgili Karar

Tasla¤›n›n Görüflülmesi ve Karara Ba¤lanmas›”;

“Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi Yönetmeli¤inde

De¤ifliklik Yap›lmas› ‹le ‹lgili Tasla¤›n Görüflülmesi

ve Karara Ba¤lanmas›”; “‹flyeri Temsilcili¤i

Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas› ‹le ‹lgili

Tasla¤›n Görüflülmesi ve Karara Ba¤lanmas›”;

“Mesleki Davran›fl Kurallar› Yönetmeli¤i ‹le ‹lgili

Tasla¤›n Görüflülmesi ve Karara Ba¤lanmas›” ve

“Etik Kodlar ile ‹lgili Tasla¤›n Görüflülmesi ve

Karara Ba¤lanmas›”. Önümüzdeki süreçte

“Mimarl›k Yasas›” gündemde olacak. 

YÖNET‹M KURULU
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Sanat Merkezi Büyük

Salonu’ndan detay
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607 Mimarlar Odas› delegesi ve 134

konuk mimar›n kat›ld›¤› genel kurulda

Genel Baflkan Bülend Tuna’n›n aç›fl

konuflmas›n›n ard›ndan, Genel Sekreter

Necip Mutlu örgüt ve üye yap›s›na

iliflkin istatistiki bilgilerle desteklenen

bir sunufl ile ACE sektör araflt›rmas›

sonucunda Avrupa’dan ve Türkiye’den

elde edilen verilerin karfl›laflt›rmal› bir

sunuflunu gerçeklefltirdi.

Genel kurulda görüflülen gündem

maddeleri flunlard›: “Örgütlenme

Çal›flmalar› Üzerine Genel

De¤erlendirme”; Serbest Mimarl›k

Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve

Mesleki Denetim Yönetmeli¤inde

De¤ifliklik Yap›lmas› ‹le ‹lgili Tasla¤›n

Görüflülmesi ve Karara Ba¤lanmas›”;

“Mimarlar Odas› Ana Yönetmeli¤inde,

Yeni fiube Kurulmas› ile ‹lgili Bölümde

De¤ifliklik Yap›lmas› ile ‹lgili Tasla¤›n

Görüflülmesi ve Karara Ba¤lanmas›”;

“Mali ‹fller Yönetmeli¤inde,

Temsilciliklerin Aktar›m Oranlar› ile ‹lgili

Karar Tasla¤›n›n Görüflülmesi ve Karara

Ba¤lanmas›”; “Sürekli Mesleki Geliflim

Merkezi Yönetmeli¤inde De¤ifliklik

Yap›lmas› ‹le ‹lgili Tasla¤›n Görüflülmesi

ve Karara Ba¤lanmas›”; “‹flyeri

Temsilcili¤i Yönetmeli¤inde De¤ifliklik

Yap›lmas› ‹le ‹lgili Tasla¤›n Görüflülmesi

ve Karara Ba¤lanmas›”; “Mesleki

Davran›fl Kurallar› Yönetmeli¤i ‹le ‹lgili

Tasla¤›n Görüflülmesi ve Karara

Ba¤lanmas› ve “”Etik Kodlar ile ‹lgili

Tasla¤›n Görüflülmesi ve Karara

Ba¤lanmas›”

Genel kurulun ard›ndan bir sonuç

bildirgesi yay›mland›. 

Mimarlar Odas› 41. Dönem Ola¤anüstü

Genel Kurulu Antalya’da Topland›

M‹MARLAR ODASI 41.DÖNEM OLA⁄ANÜSTÜ GENEL KURULU 10-12
N‹SAN 2009 TAR‹HLER‹ ARASINDA M‹MARLAR ODASI
ÖRGÜTLENMES‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ VE ODA
YÖNETMEL‹KLER‹NDEK‹ REV‹ZYONLARIN GÖRÜfiÜLMES‹ GÜNDEM‹
‹LE TOPLANDI

2009 Dünya

Mimarl›k Günü:

“Küresel Kriz

Karfl›s›nda

Mimarlar›n Gücü”

DÜNYA M‹MARLIK GÜNÜ BU YIL
5 EK‹M’DE KUTLANIYOR. 2009
YILI TEMASI “KÜRESEL KR‹Z
KARfiISINDA M‹MARLARIN
GÜCÜ” OLARAK BEL‹RLEND‹

HABERLER

Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) 15-16

fiubat 2009 tarihlerinde Kosta Rika’n›n

San José kentinde gerçeklefltirdi¤i

Konsey Toplant›s›’nda 2009 y›l› Dünya

Mimarl›k Günü temas›n› “Küresel Kriz

Karfl›s›nda Mimarlar›n Gücü” olarak

belirledi. 

Bu temayla mimarlar, mimarl›k

mesle¤inin do¤as› gere¤i sahip

olduklar› teknik, kültürel, ekonomik ve

toplumsal yeteneklerden dolay›, küresel

krizin yafland›¤› bu dönemde büyük

ölçekli görevler edinmeye ça¤›r›l›yor.

Mimarlar›n zaten tasar›mdan

uygulamaya, bak›m ve onar›mdan geri

dönüflüme kadar günlük çal›flmalar›n›n

her aflamas›nda bireysel, toplumsal ve

kolektif kararlar ald›klar› hat›rlat›l›yor.

Buna ba¤l› olarak mimarl›k ürünlerinin

gerçeklefltirilmesinde baflar›ya

ulafl›lmas›n›n da mimar›n bu aflamalar›n

her birine verdi¤i enerjiye ve di¤er

ortaklar›yla iliflkilerine ba¤l› oldu¤u

vurgulan›yor. Dolay›s›yla projenin

ölçe¤i ve do¤as› ne olursa olsun, bu

karmafl›k mekanizman›n itici gücü

mimar olarak tan›mlan›yor.

2009 Dünya Mimarl›k Günü kutlamalar›

kapsam›nda tüm UIA Kesimlerinden,

küresel krizin etkilerini azaltmak

konusunda mimarlar›n harcad›klar›

enerjiyi ve gelifltirdikleri mimari ve

kentsel çözümleri sergileyen çeflitli

yerel ve ulusal projeler sunmalar›

beklenmektedir. UIA Konseyi, Üye

Kesimlerin Dünya Mimarl›k Günü temas›

kapsam›ndaki etkinliklerini kendilerine

özel takvimleri çerçevesinde

gerçeklefltirebilmeleri aç›s›ndan, bu

teman›n yaln›zca bir güne özel olarak

de¤il, y›l boyu yap›lacak çeflitli kutlama

etkinliklerinde de kullan›lmas›n› öneriyor.

Prof. Dr. Türkan Saylan’› Yitirdik
Yaflam›n› bilime, e¤itime, toplum hizmetlerine adayan gericili¤e,

tutuculu¤a, cehalete karfl› mücadele eden Ça¤dafl Yaflam›

Destekleme Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Türkan Saylan’› yitirdik.

Baflsa¤l›¤› diliyor, an›s› önünde sayg›yla e¤iliyoruz.

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Yönetim Kurulu
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Mimarlar Odas›

ACE E¤itim

Çal›flma Grubu’na

Kat›l›yor

AVRUPA M‹MARLAR KONSEY‹
(ACE) E⁄‹T‹M ÇALIfiMA GRUBU
27 MART 2009’DA
ROMANYA’NIN BÜKREfi
KENT‹NDEK‹ ION MINCU
ÜN‹VERS‹TES‹’NDE
GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

Türkiye’den ilk kez kat›l›m sa¤lanan

çal›flma toplant›s›na, UIA Konsey Üyesi

Deniz ‹nceday› kat›ld›. Toplant›da

Romanya, Slovakya ve H›rvatistan’daki

mimarl›k e¤itimi modelleri hakk›nda

sunufllar ve de¤erlendirmeler yap›ld›.

Mesleki yeterliliklerin tan›nmas›

kapsam›nda diplomalar›n tan›nmas›

prosedürlerinin önem kazanmas›

nedeniyle, E¤itim Çal›flma Grubu

alt›nda “mimarl›k diplomalar›”

konusunda bir alt grup oluflturulmas›

kararlaflt›r›ld›. Ayr›ca, mesleki e¤itimin

bir parças› olarak Sürekli Mesleki

Geliflim (SMG) konusunda, toplant›

kat›l›mc›lar› kendi ülkelerindeki sistemler

hakk›nda fikir al›flveriflinde bulundular. 

TASARIM DÜNYASINA YEN‹ B‹R
SOLUK GET‹RECEK TERM‹NAL,
BEYLERBEY‹'NDE AÇILDI

Tasar›m Dünyas›

Yeni Bir Merkeze

Kavufluyor: Terminal

Terminal, Ak›n Nalça

ve tasar›m ekibinin

y›llard›r sürdürdü¤ü

atölye gelene¤iyle,

ayn› dili konuflan

genifl bir ürün

ailesinin biraraya

gelmesi ile oluflan bir

tasar›m merkezi. Terminal, mekân

çözümleri konusunda fark yaratan

birçok markay› ve tasar›m hizmetini bir

arada sunarak, tasar›mc›, mimar ve

iflverenin çözüm orta¤› olmay› hedefliyor.

Pritzker Mimarl›k Ödülü 2009 

Peter Zumthor’un

Yap›lar› ço¤unlukla ‹sviçre’de bulunan

mimar ayn› zamanda Almanya,

Avusturya, Hollanda, ‹ngiltere, ‹spanya,

Norveç, Finlandiya ve ABD’de projeler

tasarlad›.

Zumthor’un baflyap›t› olarak

de¤erlendirilen, en ünlü yap›s› Termal

Havuzlar, ‹sviçre’nin Vals kentinde

bulunuyor. Son zamanlarda

elefltirmenlerin be¤enisini kazanan bir

yap›s› da Almanya’n›n Köln kenti

PETER ZUMTHOR, 2009 PR‹TZKER ÖDÜLÜ’NÜN SAH‹B‹ OLDU

yak›nlar›ndaki Saint Nikolaus von der

Flüe fiapeli. Jüri bu yap›lar›n yan›nda

yine Köln’de bulunan Kolumba

Müzesisi’ni de “gözkamaflt›r›c› ça¤dafl

bir yap› olmas›n›n yan›s›ra de¤iflik

katmanlardaki tarihiyle de uyum içinde

olmas›” nedeniyle mimar›n göze çarpan

yap›lar› aras›nda de¤erlendirdi.

Jüri, Zumthor ve ifllerini flöyle

de¤erlendiriyor: “Peter Zumthor, ifline

odakl›, ödün vermeyen ve ola¤anüstü

bir kararl›l›k sergileyen iflleriyle

dünyan›n dört bir yan›ndan

meslektafllar›n›n takdirini kazanm›fl usta

bir mimar. Zumthor’un tüm yap›lar›

güçlü ve zaman›n ötesinde bir varl›k

sergilerler. Net ve kesin düflüncelerini

flairene ölçülerle birlefltirme gibi ender

görülen bir yetene¤e sahip olmas›,

yap›lar›n›n durmaks›z›n ilham vermesini

sa¤l›yor.”

2009 Mies van der Rohe Ça¤dafl

Mimarl›k Ödülü’nün Sahibi Snøhetta

Uluslararas› mimarl›k alan›nda en

itibarl› ödüllerden biri olarak kabul

edilen 2009 y›l› Mies van der Rohe

Ödülü’nü befl finalistin aras›ndan

seçilen Norveç Ulusal Opera ve Bale

Salonu yap›s›yla Snøhetta kazand›.

Jüri ayr›ca, Yeni Mimar Özel Ödülü’ne

(Emerging Architect Special Mention)

Studio Up’› (Lea Pelivan ve Toma

Plejiç) H›rvatistan Koprivnica’daki

Gymnasium 46° 09’ N / 16° 50’ E

projesiyle lay›k gördü.

Snøhetta’n›n tasarlad›¤› bu yap›,

AVRUPA KOM‹SYONU VE M‹ES VAN DER ROHE VAKFI, 2009 YILI M‹ES VAN
DER ROHE ÖDÜLLER‹ ‹Ç‹N BEL‹RLENEN BEfi F‹NAL‹ST‹ GEÇT‹⁄‹M‹Z fiUBAT
AYINDA AÇIKLAMIfiTI

Norveç’te son 700 y›ld›r yap›lan en

büyük kültür merkezi. 

Jüri Baflkan› Francis Rambert, ödül

kazanan yap›yla ilgili flunlar› söyledi:

“Oslo’daki Norveç Ulusal Opera ve Bale

Salonu bir binadan çok daha fazla fley

ifade ediyor. Öncelikle bir kentsel

mekân, flehre bir hediye. Yap› flehirdeki

tüm enerjilerin da¤›t›c›s› ve kentsel

dokunun yeniden canlanmas›n›n bir

simgesi olarak de¤erlendirilebilir.” Mimar

Tarald Lundevall ödülü kazanmaktan

büyük gurur duyduklar›n› belirtti. 
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Güney Ege Termal Projesi ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi

Tevsii, Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 Ölçekli Çevre

Düzeni Plan› Hakk›nda Rapor

Planlaman›n Bütünlü¤ü ‹lkesi
Aç›s›ndan
3194 Say›l› ‹mar Kanunu eki olan Plan

Yap›m›na Ait Esaslara Dair

Yönetmelik’te Çevre Düzeni Plan›;

‘’Konut, sanayi, tar›m, turizm, ulafl›m

gibi sektörler ile kentsel-k›rsal yap› ve

geliflme ile do¤al ve kültürel de¤erler

aras›nda koruma-kullanma dengesini

sa¤layan ve arazi kullan›m kararlar›n›

belirleyen yönetsel, mekânsal ve

ifllevsel bütünlük gösteren s›n›rlar

içinde, varsa bölge plan› kararlar›na

uygun olarak yap›lan idareler aras›nda

koordinasyon esaslar›n› belirleyen

1/25.000, 1/50.000, 1/100.000,

1/200.000 ölçekte haz›rlanan, plan

notlar› ve raporuyla bir bütün olan

pland›r’’ fleklinde tan›mlanm›flt›r.

Ask›ya ç›kar›lm›fl olan ‹zmir ‹nciralt›

Turizm Merkezi Tevsii, Balçova

Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 ölçekli

Çevre Düzeni Plan› ise, yönetsel,

mekânsal ve ifllevsel bütünlük gösteren

s›n›rlar› kapsamayan, planlaman›n

bütünlü¤ü ilkesine ayk›r› olarak, Turizm

merkezi tevsii s›n›rlar›n›n bir k›sm›n›

kapsayan flekilde, parçac› olarak

haz›rlanm›fl ve onaylanm›flt›r. Ayn›

tarihler içinde ayn› kurum taraf›ndan

haz›rlanm›fl olan ‹zmir Turizm Merkezi

‹nciralt› kesimi Çevre Düzeni plan›ndan

kopuk, o planla ve kentle iliflkilenmeyen

ve bütünlük sa¤lamayan bir pland›r. Bu

nedenle planlama ilkelerine ayk›r›d›r. 

Planlama Alan›n›n Tan›m›,
Do¤al Yap›s› ve Koruma
Kullanma Dengesinin
Gözetilmesi Aç›s›ndan
Planlama alan›, tarihi kaynaklarda

Agamemnon Kapl›calar› olarak

tan›mlanan, Homeros ve Strabon’un

eserlerinde ad› geçen bir bölgedir. Bu

niteli¤i ile dahi duyarl›l›kla ele al›nmas›

gereken bir aland›r. Haz›rlanan plan

raporunda bu konuya hiç

de¤inilmemesi Kültür ve Turizm

Bakanl›¤›’nca haz›rlanan ve turizm

amac› tafl›yan bir plan›n raporu için

büyük eksikliktir. 

Di¤er yandan, Balçova termal su

kaynaklar›n› ayr›cal›kl› k›lan bir baflka

özelli¤i, alan›n çevresindeki topo¤rafya

ve do¤al peyzaj›n oluflturdu¤u ve ‹zmir

kenti için çok önemli olan görsel

niteli¤idir.

Balçova yerlefliminin güney kesiminde

Sakarya Caddesi, Teleferik

yamaçlar›nda do¤al peyzajla (Orman,

a¤açl›k, zeytinlik alanlar vb.) Balçova

planl› alanlar› aras›nda yapay bir eflik

oluflturmaktad›r. Baraj yolu da bu efli¤in

devam› niteli¤indedir. Bu efli¤in d›fl›nda

ve ormanl›k – a¤açl›k alan içinde

yaln›zca bir kooperatifin (1981’lerin

ola¤anüstü koflullar›ndan yararlanan)

yap›laflmas› mevcut olup, alan›n do¤al

özelliklerine ve bölgenin peyzaj›na

olumsuz etkileri olan bu yap›laflma,

bütün kentlilerce geçmiflte al›nm›fl çok

yanl›fl bir karar olarak görülmektedir. 

Bu yap›lar›n zaman içinde y›k›larak

bölgenin a¤açland›r›lmas›

hedeflenmeliyken, ask›ya ç›kart›lan plan

ile, bu kooperatifin çevresinde, Sakarya

Caddesi ve Baraj Yolu boyunca,

tan›mlanan eflik afl›larak çok büyük bir

alan yap›laflmaya aç›lmaktad›r. Teleferik

yamaçlar› ve Baraj Yolu çevresi ile

Narl›dere kesiminde de Prenses Otel

s›rtlar› yap›laflacakt›r. Bu plan

kararlar›yla bölgede gerçek anlamda bir

do¤a ve çevre katliam›na yol aç›lacakt›r.

Ayr›ca plan notlar›nda, bu alanlarda

turizm yap›lar› gerçekleflinceye kadar,

‹ZM‹R ‹NC‹RALTI TUR‹ZM MERKEZ‹ TEVS‹‹, BALÇOVA KAPLICALARI KES‹M‹ 1/25.000 ÖLÇEKL‹ ÇEVRE DÜZEN‹
PLANI, KÜLTÜR VE TUR‹ZM BAKANLI⁄I YATIRIM VE ‹fiLETMELER GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü’NCE ONAYLANMIfi,
01.04.2009 TAR‹H‹NDE ‹ZM‹R BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹NCE ASKIYA ÇIKARILMIfiTIR. ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI VE
PLAN RAPORU ‹PTAL ED‹LEREK, PLANLAMA ALANININ ÖZELL‹KLER‹NE, ‹ZM‹R KENT‹N‹N, BÖLGEN‹N VE
SEKTÖRÜN GERÇEK GEREKS‹N‹MLER‹NE UYGUN, DO⁄AL ÇEVRE VE JEOTERMAL KAYNAKLARININ KORUNMASINI
ESAS ALAN B‹R YAKLAfiIMLA VE PLANLAMANIN KATILIM ‹LKES‹N‹ GÖZETEREK YEN‹DEN HAZIRLANMASINDA
YARAR BULUNMAKTADIR
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tar›m alanlar› yap›laflma koflullar›nda

geliflme önerilmektedir. Bu plan

notuyla, teleferik yamaçlar›, Baraj Yolu

çevresi ve Prenses Oteli s›rtlar›n›n,

konut olarak yap›laflmas›na olanak

sa¤lanmaktad›r. ‹zmir kentinin, Balçova

ilçesinin ve jeotermal kapl›ca alan›n›n,

plan›n öngördü¤ü alanlarda konut ve

yap›laflma geliflmesine ihtiyac› yoktur. 

Balçova jeotermal su kaynaklar›n›n,

çevre ve do¤al nitelikleri bir yana

b›rak›larak, do¤al ve nitelikli peyzaj

gözetilmeyerek yaln›zca turizm

amac›yla gelifltirilmesinin amaçlanmas›,

turizmin kendi kaynaklar›n› tüketmesi

sonucunu yaratacakt›r. Bir baflka

ifadeyle bu planla önerilen turizm ve

di¤er yap›laflma kararlar› do¤al

kaynaklar›n ve çevrenin korunmas›

dengesini gözetmemektedir. Plan bu

özelli¤iyle de planlama ilkelerine

ayk›r›d›r.

Jeotermal Su Kaynaklar›
Aç›s›ndan
Balçova jeotermal kaynaklar›n›n

bulundu¤u bölgede, farkl› zamanlarda

MTA taraf›ndan etüdler yap›larak,

kapasite, jeotermal özellikler ve sahan›n

korunmas›na yönelik rapor ve görüfller

oluflturulmufltur. Bu raporlar›n

bulgular›na göre 100 (derece) kaynak

koruma alanlar› s›n›rlar› içinde hiçbir

yap›laflmaya ve tesise izin verilmemesi

gere¤i belirtilmektedir.

Ancak ask›ya ç›kart›lm›fl olan ÇDP ve

raporunda bu konuda bir

de¤erlendirme ve zonlar

izlenememekte, raporda alt ölçek

planlarda etüdlere uyulaca¤›

belirtilmektedir. Üst ölçek bir plan olan

bu Çevre Düzeni Plan›’n›n öncelikle

kaynaklar›n korunmas›na yönelik

esaslar› tan›mlamas› gerekirken, bu en

önemli husus alt ölçekli planlara

b›rak›larak çevre düzeni plan›n›n ifllevi

ortadan kalkmaktad›r. Plan bu flekliyle

de planlama ilkelerine uygun de¤ildir.

Yürürlükte Bulunan 
Alt Ölçekli Planlar Aç›s›ndan
Ask›ya ç›kar›lan Çevre Düzeni Plan›’yla

yap›laflma karar› getirilen alan›n büyük

bölümünü kapsayacak flekilde,

yürürlükte bulunan 1/1.000 ölçekli

Uygulama ‹mar Plan›’nda “‹zmir Valili¤i

Özel ‹daresi Balçova Kapl›calar› Tesisi”

kullan›m karar› bulunmaktad›r.

Jeotermal kaynak koruma kuflaklar›na

uyularak, KAKS: 0,40 de¤erinde ve alan

bütününde uygulama yap›laca¤›

öngörülmektedir. Balçova kapl›calar›

bölgesinin nitelikleri korunarak

gelifltirilmesi için yürürlükte bulunan

uygulama imar plan› ve plan notlar›,

do¤al peyzaja ve kaynaklara sayg›l› bir

turizm geliflmesini amaçlamaktad›r.

Haz›rlanm›fl olan Çevre Düzeni Plan› ile,

yürürlükte bulunan alt ölçek plan›n

duyarl›l›¤›ndan farkl› olarak, özel proje

alan› karar› tan›m› yap›lan bölgede,

parsel baz›nda, bölgenin özelliklerini,

kaynak koruma dengesini gözetmeyen

ve bütünsellikten uzak bir yap›laflman›n

önü aç›lmaktad›r. Balçova jeotermal

kaynaklar›n›n, potansiyelinin, do¤al

çevresinin bütün ekolojik özelliklerinin

bozulmas› süreci bafllayacak, bir

anlamda zengin turizm-sa¤l›k

potansiyeli bu planla yok edilecektir.

Tan›mlanan gerekçelerle ask›da bulunan

Çevre Düzeni Plan›, planlama ilkelerine

ve kamu yarar›na uygun de¤ildir.

Sonuç
Güney Ege Termal Turizm Projesi, ‹zmir

‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova

Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 ölçekli

Çevre Düzeni Plan› ve Plan Raporu

s›n›rl› zamanda ve s›n›rl› belgeler

üzerinde yap›lan de¤erlendirme

sonunda yukar›da özetle tan›mlam›fl

oldu¤umuz gerekçeler, aç›klamalar ve

tespitler kapsam›nda, getirmifl oldu¤u

arazi kullan›m kararlar› ve yap›laflma

koflullar›n›n, jeotermal kaynaklara,

bölgenin do¤al peyzaj›na ve çevresine

olumsuz etkileri nedeni ile planlama

ilkelerine ve kamu yarar›na uygun

görülmemektedir.

Onaylanm›fl ve ask›ya ç›kar›lm›fl olan,

Güney Ege Termal Turizm Projesi, ‹zmir

‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii Balçova

Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 ölçekli

Çevre Düzeni Plan› ve Plan Raporu iptal

edilerek, planlama alan›n›n özelliklerine,

‹zmir kentinin, bölgenin ve sektörün

gerçek gereksinimlerine uygun, do¤al

çevre ve jeotermal kaynaklar›n›n

korunmas›n› esas alan bir yaklafl›mla ve

planlaman›n kat›l›m ilkesini gözeterek

yeniden haz›rlanmas›nda yarar

bulunmaktad›r. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 



Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi, 2009

FOTO⁄RAF Ahmet Giliz



9

DOSYA

EGE M‹MARLIK TEMMUZ 2009

TASARIMDAN ONARIMA ENDÜSTR‹ M‹RASI:
UYGULAMALAR, SORUNLAR, ÖNER‹LER
ED‹TÖR Emel Kay›n 

TÜRK‹YE’DE YEN‹ GÜNDEME GELEN ENDÜSTR‹ M‹RASINA NASIL
MÜDAHALE ED‹LECE⁄‹ KONUSU, KORUMA ALANININ GÜNCEL
SORUNLARI ARASINDA YER ALMAKTADIR. AVRUPA’DA 19.
YÜZYILDA GERÇEKLEfiEN ENDÜSTR‹ DEVR‹M‹, BU CO⁄RAFYADAK‹
MERKEZLER ‹LE GEL‹fiMELER‹N YAYILDI⁄I ÇEPER ÜLKELERDE
‹LG‹NÇ-Ö⁄RET‹C‹ B‹R M‹RAS BIRAKMIfiTIR. ENDÜSTR‹ DEVR‹M‹
ÖNCES‹NDEK‹ ÇEfi‹TL‹ ÜRET‹M YAPILARI VE DONANIMLARI DA
“ENDÜSTR‹ ARKEOLOJ‹S‹” YA DA “ENDÜSTR‹ M‹RASI” ADI ALTINDA
‹RDELENEB‹LMEKLE B‹RL‹KTE, BU KAPSAMDAK‹ ‹LG‹ ÖZELL‹KLE
MODERN ENDÜSTR‹N‹N ÖNCÜLER‹NE YÖNLENMEKTED‹R. 
TÜRK‹YE’DE ENDÜSTR‹ M‹RASI, ‹K‹ KANALDAN OKUNAB‹LMEKTED‹R:
B‹R‹NC‹ KANALDA, OSMANLI ‹MPARATORLU⁄U’NUN 19. YÜZYILDAK‹
MODERNLEfiME SÜREC‹NDE, AVRUPALI VE GAYR‹ MÜSL‹M OSMANLI
TEBASINDAN YATIRIMCILAR ARACILI⁄IYLA BÜYÜK MERKEZLERDE
GEL‹fiEN ENDÜSTR‹ FAAL‹YETLER‹N‹N YANSIMASI OLAN M‹RAS
GRUBU; ‹K‹NC‹S‹NDE ‹SE CUMHUR‹YET’‹N MODERNLEfiME-
ENDÜSTR‹LEfiME PROJES‹YLE FARKLI ÖLÇEKL‹ ANADOLU
KENTLER‹NDE VARLIK BULAN M‹RAS GRUBU BULUNMAKTADIR. BU
ÖNEML‹ B‹R‹K‹M, GEÇM‹fi‹N ÜRET‹M B‹Ç‹MLER‹N‹ VE M‹MARLIK
YAKLAfiIMLARINI SERG‹LERKEN, SOSYO-EKONOM‹K, KÜLTÜREL
VER‹LER‹ DE KAYIT ALTINDA TUTMAKTA; ANCAK TEKNOLOJ‹N‹N
HIZLI GEL‹fiT‹⁄‹ DÜNYADA BU KAYITLAR YOK OLMA TEHL‹KES‹N‹
YAfiAMAKTADIR. 
BU DOSYA, ENDÜSTR‹ M‹RASININ KORUNMASI KONUSUNU
“TASARIMDAN ONARIMA” UZANAN B‹R SORUN OLARAK ELE
ALMAKTA VE KORUMA SÜREÇLER‹NDE M‹MAR‹, TEKNOLOJ‹K,
SOSYO-EKONOM‹K, KÜLTÜREL KAYITLARIN NASIL
OKUTULAB‹LECE⁄‹ KAYGISININ PEfi‹NE DÜfiMEKTED‹R. SÖZÜ
ED‹LEN TARTIfiMA, fiEN‹Z ÇIKIfi, EMEL KAYIN, EYLEM fi‹MfiEK, ÖZLEM
ARITAN, YASEM‹N SAYAR VE EMRE AROLAT’IN YAZILARI
ARACILI⁄IYLA SUNULMAKTADIR. ENDÜSTR‹ M‹RASININ
RESTORASYONUNDA “B‹NA KABU⁄UNUN ONARIMIYLA YET‹NMEK”
YA DA “KENT VE TEKNOLOJ‹ TAR‹H‹N‹N H‹KÂYELER‹N‹ YAfiATMAYA
ODAKLANMAK” ARASINDAK‹ ‹NCE Ç‹ZG‹, BU YAZILAR ARACILI⁄IYLA
B‹R KEZ DAHA SORGULANACAKTIR.
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Endüstriyel Bir Miras Alan›nda

Dönüflüm: ‹zmir Liman Arkas› Bölgesi

TAR‹H‹ ENDÜSTR‹ BÖLGELER‹N‹N DÖNÜfiME-DÖNÜfiEMEME
SORUNUNU ‹ZM‹R L‹MAN ARKASI BÖLGES‹ ÖRNE⁄‹NDE ‹RDELEYEN
YAZAR, BÖLGEDEK‹ YEN‹ ‹fiLEV ÖNER‹LER‹N‹ DE DE⁄ERLEND‹R‹YOR
fieniz Ç›k›fl

iman Arkas› Bölgesi, ‹zmir’in

merkezinde yer alan ve

potansiyel öneme sahip bir

bölgedir. Planlamas› geçti¤imiz y›llarda

tamamlanan “Yeni Kent Merkezi”nin bir

alt parças› olan bu bölge, eski ve yeni

kent merkezlerini birbirine

ba¤lamas›ndan dolay› ayr›cal›kl› bir

konuma sahiptir. Öte yandan

yap›laflma, trafik, nüfus ve ifllevsel

aç›lardan afl›r› yo¤unlaflm›fl olan

Alsancak semtinin geniflleyebilece¤i bir

bölge olarak de¤erlendirilmektedir.

Ayr›ca Liman Arkas› Bölgesi, içinde

bar›nd›rd›¤› tarihi yap› stoku ile kentin

tarihi miras› aç›s›ndan büyük önem

tafl›maktad›r. Bu özellikleri dolay›s›yla

bölgenin dönüflümü hem kentin hem de

yeni kent merkezinin gelece¤i aç›s›ndan

büyük bir dikkatle izlenmektedir.

Geliflimi on dokuzuncu yüzy›lda kurulan

depo ve üretim tesisleri ile bafllayan

Liman Arkas› Bölgesi ‹zmir’in ilk sanayi

bölgesi olarak kurulmufl, yak›n zamana

kadar ifllevini sürdürebilmifltir. Ancak

son y›llarda ifllevini yitirmifl, yer yer

çöküntü bölgesine dönüflmeye

bafllam›flt›r. Sonuçta bölgenin

yenilenmesini kaç›n›lmaz hale

getirmifltir. Ancak 1/5.000 ölçekli naz›m

imar ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar

planlama çal›flmalar›n›n

tamamlanmas›n›n ard›ndan uzunca bir

süre geçmifl olmas›na ra¤men bölgenin

yeniden hayatiyet kazanmas› bir türlü

gerçekleflememifltir. Çeflitli yasal, mülki

ve idari sorunlar nedeniyle yaflanan bu

durum 2009 y›l› içinde tamamlanan

Havagaz› Fabrikas› Kültür Merkezi’nin

iflletmeye aç›lmas›yla birlikte yeniden

gündeme gelmifl, gelece¤e yönelik

beklentiler artm›flt›r. Liman Arkas›

Bölgesi’nin sahip oldu¤u uygun

özelliklere karfl›n, dönüflüme direncinin

ele al›nd›¤› bu çal›flma, öncelikle yeni

imar plan›n bu duruma etkileri üzerine

odaklanmaktad›r. Bunun yan› s›ra

bölgenin ve yeni kent merkezinin naz›m

imar plan›na da de¤inmektedir. 

Bilindi¤i gibi ‹zmir’in Liman arkas›

olarak tan›mlanan bölgesi bugünkü

limana paralel olarak uzanan Liman

Caddesi ve fiehitler Caddesi aras›nda

kalan bölgeyi kapsamaktad›r. Ancak

idari tan›m› günlük hayatta

kullan›ld›¤›ndan daha genifl bir alan›

kapsamaktad›r. 2003’te haz›rlanan Yeni

Kent Merkezi Naz›m ‹mar Plan›

raporuna göre ‹zmir Liman Arkas›

Bölgesi, kuzeyinde Alsancak Liman›,

bat›s›nda Alsancak Gar›, tesisleri ve

demir yolu ile güneydo¤usunda Meles

Çay› ve Mürselpafla Bulvar› ile s›n›rlanan

üçgen bir aland›r. Bölgenin güneybat›s›

Kahramanlar semti s›n›r›nda konutlar, ifl

hanlar›, Tekel Tütün Fabrikas› ve TCDD

tesisleri ile s›n›rlanmaktad›r. Bölge

Bornova, Karfl›yaka semtlerini merkeze

ba¤layan karayollar›n›n yan› s›ra demir

yolu ulafl›m› aç›s›ndan da önemli bir

merkez durumundad›r (Halkap›nar,

Alsancak, Liman). Günümüzde a¤›rl›kl›

olarak depolama ile baz› atölye ve

üretim tesislerinin bulundu¤u bölge az

say›da konuta da ev sahipli¤i

etmektedir. Bölgenin bir di¤er özelli¤i

ise on dokuzuncu yüzy›l sonu ve

yirminci yüzy›l bafl›na ait büyük ölçekli

sanayi tesislerini bar›nd›rmas›d›r. Genifl

araziler üzerine kurulmufl olan Havagaz›

Fabrikas›, Elektrik Fabrikas›, fiark

Sanayi ve Sümerbank Basma

‹flletmeleri’nin yan› s›ra sanayi miras›na

dâhil edilebilecek daha küçük ölçekli

L

ÜSTTE Alsancak Liman› ve arka alan›n›n 

havadan görünüflü

SA⁄ ÜSTTE Liman arkas› bölgesi ve “Yeni Kent

Merkezi”ne ait genel bir görünüfl

SA⁄ ALTTA Liman arkas› bölgesinin, Dara¤ac›

bölümünün 20. Yüzy›l›n ilk çe¤re¤indeki görünüflü



tarihi yap›lar söz konusu bölgede yer

almaktad›r. Ayr›ca bölgede bugün yar›

çöküntü alan›na dönüflmüfl olan bir

konut alan› bulunmaktad›r. Bölgedeki

tarihi yap›lar ‹zmir I Numaral› Kültür ve

Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu

taraf›ndan 08.01.1998 tarihinde 7003

say›l› karar gere¤ince ‘Kültür ve Tabiat

Varl›¤›’ kapsam›nda de¤erlendirilmifl ve

tescillenmelerine karar verilmifltir.

Gerekçe karar›nda fiehitler Caddesi’nin

her iki yan›nda bulunan eski Havagaz›

Fabrikas›, eski Elektrik Fabrikas›, eski

fiark Sanayi gibi sanayi yap›lar› ile

bunlarla bütünlük oluflturan ve ayn›

döneme ait olan konut yap›lar›ndan

oluflan sivil mimarl›k örne¤i yap›lar ve

yine ayn› bölgede bulunan bir tak›m

a¤aç ve a¤aç gruplar› korunmas›

gerekli Kültür ve Tabiat Varl›¤›

envanterine dâhil edilmifltir. 

Liman Arkas› Bölgesi’nin K›sa
Tarihçesi
On dokuzuncu yüzy›l öncesinde daha

çok bostan ve tarlalar›n yer ald›¤›

Liman Arkas› Bölgesi, Dara¤ac› olarak

an›lmaktayd›. Alsancak Tren Gar›’n›n

tamamlanmas›n›n ard›ndan geliflmeye

bafllayan Dara¤ac› Bölgesi ‹zmir’in ilk

sanayi bölgesi olma niteli¤ini

tafl›maktad›r. Tren gar› ve liman

ba¤lant›s›n›n tamamlanmas›n›n

ard›ndan Punta Bölgesi imara aç›lm›fl

ve k›sa zamanda çeflitli ifl yerleri,

depolar ve bir süre sonra da konutlar

infla edilmifltir. Ard› s›ra Alsancak

Halkap›nar aras›nda döflenen tramvay

yolunun bu bölgeden geçifli ticaret

hayat›n› canland›rm›flt›r. Tren gar› ve

tramvay hatt› sayesinde hareketlenen

Punta’daki ticaret hayat› k›sa sürede

Dara¤ac› Bölgesi’ne de s›çram›fl,

burada ilk depo, ifllik ve fabrikalar

kurulmufltur (Ç›k›fl, 1999). Punta Gar› ile

Liman aras›ndaki mesafe dolay›s›yla

a¤›rl›kl› olarak depolama faaliyetleri

a¤›rl›k kazanm›fl olsa da yirminci

yüzy›l›n bafl›ndan itibaren ya¤, sabun,

un, çimento fabrikalar› kurulmufl, bölge

h›zla yo¤unlaflm›flt›r. Örne¤in; bugün

hâlâ ayakta duran Havagaz› Fabrikas›,

Un Fabrikas›, Kiremit Fabrikas› önemli

sanayi tesisleri aras›nda s›ralanabilir

(Atay, 1978).

Cumhuriyetin kurulmas›n›n ard›ndan

1925 y›l›nda onanan Danger Plan›’na

göre Alsancak Tren Gar›’ndan

bafllayarak Mersinli’ye kadar uzanan

bölge Dara¤ac›’n› da kapsayacak

flekilde sanayi bölgesi ilan edilmifl,

plana göre bölgenin deniz k›y›s›

(bugünkü liman alan›) liman yap›m› için

haz›rlanmaya bafllam›flt›r. Ayr›ca

uygulamas› 1935 y›l›na de¤in uzayan

imar faaliyetleri s›ras›nda Elektrik

Fabrikas› (1928), fiark Sanayi (1924)

gibi büyük sanayi tesisleri de

kurulmufltur. Bu dönemin ard›ndan

1939 y›l›nda yeni bir planlama yap›lan

bölge, fiehitler Caddesi boyunca

yap›laflm›flt›r (fiimflek, 2006). 

Pasaport Liman›’n›n yetersiz kald›¤›

gerekçesiyle Alsancak Liman›

planlanm›fl ve 1959 y›l›nda iflletmeye

aç›lm›flt›r. Liman›n kurulmas› ile birlikte

1950’li y›llardan itibaren bölge daha çok

depolama alan› olarak kullan›lmaya

bafllanm›flt›r (Barbaros, 1995). Baflta

tütün olmak üzere ve Ege Bölgesi’nde

yetiflen pamuk incir gibi tar›msal

ürünler depolanm›flt›r. 1950 ve 1960’l›

y›llar boyunca çok katl› depolar infla

edilmifltir. Bu dönemde ayr›ca

Sümerbank Fabrikas›, Tarifl’in çeflitli

fabrikalar› bölgenin güneyinde

konumlanm›flt›r. 

1953 y›l›nda Kemal Ahmet Aru, Emin

Canbolat ve Gündüz Özdefl taraf›ndan

haz›rlanan ‹zmir kenti plan› onaylanarak

yürürlü¤e girmifltir. Bu planda Alsancak

Liman›’n›n büyük bir ticaret liman›na

dönüflmesi sürecinin h›zland›r›lmas›,

Liman›n güneyindeki endüstri

tesislerinin korunmas› ve bu alan›n

Halkap›nar ve Salhane yönünde

geliflmesi planlanm›st›r. Böylece

günümüz ‹zmir kent dokusunun iskeleti

oluflturulmufltur (Bilsel, 1999, s.17). Bu

plan do¤rultusunda Alsancak,

Halkap›nar, Salhane ve Turan’a kadar

uzanan k›y› fleridi endüstri bölgesi

kullan›m›nda gelifltirilmifltir (Karada¤,

2000).

1989 y›l› 1/25.000 Revizyon ‹mar

Plan›’nda liman arkas›nda yenileme

karar› al›nm›flt›r. Bu karar

do¤rultusunda alanda merkezi ifl alan›

kullan›m› önerilmifltir. 1990’l› y›llardan

itibaren yönetim ve hizmet ifllevinde

yap›lar infla edilmifl ve mevcut kullan›m

türünün farkl› boyutlarda ele al›nd›¤›

geliflmeler gözlenmifltir. Örne¤in baz›

prestijli ifl merkezinin yan› s›ra kimi

tarihi depo ve fabrika yap›lar›nda ifllev

de¤iflikli¤ine gidilmifltir (fiimflek, 2006).

1989 y›l›nda gerçeklefltirilen imar

plan› bölgenin arzu edilen flekilde

dönüflümüne ivme sa¤layamam›fl

olmas›ndan dolay› Liman Arkas› Bölgesi

Turan’a kadar uzanan yeni kent

“GÜNÜMÜZDE A⁄IRLIKLI OLARAK DEPO VE
BAZI ATÖLYE VE AZ SAYIDA ÜRET‹M
TES‹SLER‹N‹N BULUNDU⁄U BÖLGE AZ SAYIDA
KONUTA DA EV SAH‹PL‹⁄‹ YAPMAKTADIR”
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merkezi projesinin güney s›n›rlar› içine

al›nm›fl ve 2001 y›l›nda aç›lan

uluslararas› fikir ve tasar›m yar›flmas›na

dâhil edilmifltir (Bal, 2005). 2003

y›l›nda yar›flma sonucu elde edilen

fikirlerden yaralanarak oluflturulan yeni

imar plan› bölgenin dönüflümüne iliflkin

yeni bir motivasyon sa¤lam›fl ancak

ortaya ç›kan ve bu yaz›da konu edilen

sorunlar nedeniyle istenen baflar› elde

edilememifltir. Yeni kent merkezinin bir

alt parças› olarak gerçeklefltirilen imar

planlar›n›n tan›t›ld›¤› çal›flman›n bundan

sonraki bölümlerinde, yeni naz›m

planlan›n›n neden oldu¤u baz› sorun ve

potansiyeller yer almaktad›r. 

Yeni Kent Merkezi ‹mar Plan›
ve Liman Arkas› Bölgesi
‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin, 7

Temmuz 2003 tarihli gün ve 05/82

say›l› karar› ile onaylanm›fl olan Yeni

Kent Merkezi Naz›m ‹mar Plan› üç ana

bölgeden oluflmaktad›r. Bunlar kuzeyde

Turan Mahallesi, do¤uda Salhane

Bölgesi ve güneyde Liman Arkas›

Bölgesi’dir. Büyükflehir Belediyesi’nce

haz›rlanan rapora göre bu bölgelerin

planlamas›na iliflkin ana kararlar

afla¤›da özetlenmifltir.

Plana göre Turan Mahallesi a¤›rl›kl›

olarak turizme yönelik olarak

planlanm›fl, bugün konut alan› olarak

kullan›lan bat› kesimi düflük yo¤unluklu

turistik faaliyetlere ayr›lm›flt›r. Bat›dan

do¤uya uzanan ve mahallenin güney

s›n›r›n› oluflturan k›y› boyunca, hemen

k›y›da oluflturulacak yeflil band›n

gerisinde a¤›rl›kl› olarak e¤lence amaçl›

turistik tesisler planlanm›flt›r. Buradaki

yap›laflma koflullar›; KAKS = 0.60, TAKS

= 0.30 olarak belirlenmifltir. Buradaki

imar uygulamas›na göre, 1200 m2’den

küçük parsel oluflturulmam›flt›r. ‹mar

planlar›n›n yürürlü¤e girmesinden sonra

yap›lan plan revizyonuyla 1/3 oran›nda

konut kullan›m›na olanak sa¤lanm›flt›r.

Ayr›ca bölge s›n›rlar› içinde yer alan

büyük ve tek mülkiyetli parsellerde

e¤lence amaçl› turistik tesisler, büyük

turizm iflletmeleri ve al›flverifl

merkezleri yer alabilecektir.

Kentin fiziksel olarak merkezinde

kalan Salhane Bölgesi merkezi ifl alan›

olarak düflünülmüfltür. Karfl›yaka ve

mevcut kent merkezi aras›ndaki

kopuklu¤u da gidermek düflüncesiyle

tasarlanm›fl olan yeni merkezinde k›y›ya

en yak›n imar adalar› için TAKS = 0.20,

daha sonraki tüm adalar için TAKS =

0.30’dur. KAKS ise denizden kara

yönünde uzaklaflt›kça 3.00, 3.50 ve

4.00 biçiminde de¤iflmektedir. Taban

alan› katsay›s› 0.30 ile 0.45 belirlenerek

yarat›lan aç›k alanlar arazi sahiplerince;

imar uygulamalar› kapsam›nda kamuya

terk edilecek, bu arazilere de ilgili

belediyelerce genifl yeflil alan

düzenlemeleri yap›lacakt›r. Ofis, ifl,

al›flverifl ve e¤lence merkezleri, çarfl› ve

ma¤azalardan oluflan Salhane

Bölgesi’ndeki yap›larda 1/3 oran›nda

konut kullan›m›na izin verilmifltir.

Liman Arkas› Bölgesi ise yeni kent

merkezinin di¤er iki bölgesinden farkl›

özellikler sergilemektedir. Bölge

herfleyden önce kentin merkezi ve

hâlen canl›l›¤›n› sürdürmekte olan

bölgelerine s›n›r komflusu

durumundad›r. Kent tarihi aç›s›ndan

önemli bir yap› stokunu

bar›nd›rmaktad›r. Liman Arkas›

Bölgesi’nin imar plan›, ‹zmir Liman›’n›n

Çandarl›’ya tafl›naca¤› düflüncesi ile

düzenlenmifltir. fiehitler Caddesi, Liman

Caddesi ve Meles Deresi aras›nda kalan

alan “Turizm ve Ticaret kullan›m›na

ayr›lm›fl ve yap›laflma koflullar› TAKS =

0.30, KAKS = 3.00 olarak belirlenmifltir.

Bu kesimde üretilen parseller 5000

m2’den küçük olmayacak flekilde

düzenlenmifltir. Yine bu alanda kalan ve

An›tlar Kurulu’nca tescilli eski sanayi

tesisleri özel proje alanlar› olarak kültür

ve ticaret kullan›m›na ayr›lm›fl; bu

alanlarda yeni yap›laflma önerilmemifl

mevcut yap›lar›n restore edilerek

kullan›lmas› yeterli görülmüfltür.

Planlama Çal›flmalar›n›n Liman
Arkas› Bölgesi’ne Etkileri
Üzerine De¤erlendirme 
Naz›m ‹mar Plan›’nda turizm ve ticarete

ayr›lan Liman Arkas› Bölgesi kentin

di¤er ticaret bölgelerinden farkl› bir

kentsel doku önermektedir. Plan

notlar›nda belirtilen 0.3’lük taban alan›

katsay›s› yap› parsellerinin yaklafl›k üçte

ikilik bir bölümünün yeflil alan ya da

kamusal alan fleklinde düzenlenmesini

önerir. 3.00’l›k kat alan› kat say›s› ise

noktasal ya da gökdelen tarz›

yap›laflmay› dikte eder. Kentin Konak,

Çankaya ya da Alsancak gibi

semtlerinde s›kça karfl›laflt›¤›m›z küçük

parseller üzerine, bitiflik nizam bir

ticaret dokusu mevcuttur. S›kça

elefltirilen bu doku daha küçük ölçekli

ALTTA S›ras›yla 1922, 1930, 1939, 1948, 1951, 2003

y›llar›nda yap›lan ve Liman arkas› ve Dara¤ac›n› içeren

planlar. Bunlardan 1948 y›l›na ait olan plan Le Corbusier

taraf›ndan, 1951 plan› ise Kemal Ahmet Aru taraf›ndan

yar›flma sonras› yap›lm›flt›r.

SA⁄ ÜSTTE Eski Elektrik Fabrikas› 1928, fabrikan›n

yap›m›na Traction-Elektricité adl› Belçika flirketi

taraf›ndan 1926 y›l›nda bafllanm›flt›r.

SA⁄ ALTTA Eski Un Fabrikas›, Cumhuriyetin ilk y›llar›na

kadar Tuzako¤lu Fabrikas› ad›yla an›lan bina, 1908’de

Osmanl› vatandafl› olan Yuan Tuzako¤lu ve Vasil

‹stefanidi’nin giriflimleriyle un fabrikas› olarak infla edildi. 
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yat›r›mc›lar›n üretti¤i ve kulland›¤› bir

dokudur. Yak›n zamana kadar da kentin

ticaret hayat› için yeterli ve geçerli

olabilmifltir. Liman arkas›nda önerilen

yeni ticaret bölgesinin dokusu ise

büyük parseller üzerinde yer alan

büyük ticaret merkezlerine iflaret

etmektedir. Arazinin yaklafl›k üçte birlik

bir bölümünü kaplamas› ön görülen bu

yap›laflma genifl kamusal alanlara ve

ilginç mimari çözümlemelere olanak

sa¤layabilecek niteliktedir. Yat›r›mc› ve

kullan›c› aç›s›ndan daha büyük sermeye

gerektiren bir ölçe¤i önermektedir. Bu

da kentin yeni geliflmekte olan ticaret

potansiyeline uygun oldu¤u gibi kent

d›fl›ndan gelebilecek büyük yat›r›mc›lar

için de cazip görünmektedir.

Dolay›s›yla Liman Arkas› Bölgesi için

önerilen kentsel dokunun yeniça¤›n ve

kentin gereksinimlerine uygun bir doku

oluflturabilece¤i söylenebilir. Yeni imar

plan›nda yer verilen “Özel Planlama

Alanlar›” ise tarihi miras› koruman›n

yan› s›ra kente kazand›r›lacak birer

kamusal alan, rekreasyon alan› ya da

kültür mekân› olarak düflünülmüfltür. Bu

düflünce do¤rultusunda ilk ad›mlar

at›lm›fl, Eski Havagaz› Fabrikas› kültür

merkezine, Sümerbank Tesisleri ise

e¤itim kampüsüne dönüfltürülmüfltür. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi hem

yeni kent merkezinin bir parças› olarak

hem de eski kent merkezinin geniflleme

alan› olarak Liman Arkas› Bölgesi’nin

yeni bir düzende imara aç›lmas›

kaç›n›lmaz bir gereklilik olarak

karfl›m›za ç›km›flt›r. Ancak yap›lan

planlama çal›flmalar›na ra¤men bölge

bir türlü yenilenememifl kentin içinde

sorunlu bir bölge olma durumunu

sürdürmüfltür. Standart planlama

prosedürlerinin uyguland›¤› bu bölgede

1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli planlama

çal›flmalar› yürütülmüfltür. Bu çal›flmalar

baflta kararlaflt›r›lan genel prensipler

do¤rultusunda uygulanm›flt›r. Planlama

sonras›nda karfl›lafl›lan, bir k›sm›

yarg›ya yans›yan bir k›sm› da revizyon

plan› ile çözülmüfl olan çeflitli sorunlar

ortaya ç›km›flt›r. Öncelikle 1/1.000

ölçekli Uygulama ‹mar Plan›’nda

üretilen parsellerin büyük bir

bölümünde küçük tescilli yap›lar göz

ard› edilmifltir. Bu da yeni yap›laflmay›

yasal ve etik olarak bafltan

engellemifltir. Bunun yan› s›ra planlama

çal›flmalar›nda parçal› mülk

sahiplili¤inin getirece¤i sorunlara karfl›

herhangi bir ön çözüm önerisi

düflünülmemifltir. Ayr›ca plan yer yer

mevcut parsel ve yol örüntüsüyle

örtüflmemifl revizyon talepleriyle

gündeme gelmifl bu da yap›laflman›n

gecikmesine neden olmufltur. 

Yap›laflman›n gecikmesine yer yer

de imkâns›zlaflmas›na neden olan tüm

bu sorunlar›n büyük bir k›sm› çal›flma

ölçek ve yönteminden kaynaklanan

sorunlard›r. 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli

bir planlama çal›flmas›nda tescilli

yap›lar›n, mülkiyet durumuna iliflkin

sorunlar›n alg›lanmas› ve bunlar›n

çözümlenmesi oldukça güçtür. Bu

durum standart planlama araç ve

süreçlerinin uygulanmas›n›n do¤al bir

sonucudur. Yani bölgenin imar

plan›ndan kaynaklanan sorunlar, kentsel

tasar›m ölçe¤inde çal›fl›lmas› (tek tek

binalar›n, kamusal alanlar›n, yol ve

binalar aras› geçifl ve iliflkilerin, trafi¤in

kurgulanmas›) ile çözümlenebilir. Bir

baflka deyiflle imar planlar›n›n, mimari

ve kentsel ölçekli (1/500) tasar›mlardan

türetilmifl olmay›fl› Liman Arkas›

Bölgesi’nin bugün karfl› karfl›ya kald›¤›

sorunlar›n kayna¤›n› oluflturur.

Günümüzde bu tür sorunlu, yap›laflm›fl

ve dönüflmesi beklenen çevrelerde

kentsel tasar›m projelerinin birer

“türev” olmas› gereklidir. Yani naz›m

imar planlar›n›n, mimari projenin

planlama diline çevirisi olarak

düflünülmesi yaln›zca bu bölgenin de¤il

kent içinde kalm›fl, sorunlu ve

dönüflümü istenen tüm bölgeler için

dönüflümü h›zland›racakt›r. t

fieniz Ç›k›fl, Yrd. Doç. Dr., ‹YTE Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü
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‹zmir Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi Üzerine Yeniden Düflünmek

YAZARLAR, ‹ZM‹R HAVAGAZI FABR‹KASI ENDÜSTR‹ KOMPLEKS‹
RESTORASYONUNU TARTIfiARAK, ENDÜSTR‹ M‹RASININ
DÖNÜfiÜMÜNDE YARARLANILAB‹LECEK ‹LKELER BEL‹RLEMEY‹
DEN‹YOR 
Emel Kay›n, Eylem fiimflek

ürkiye’de gündemde yeni yeni

yer bulmaya bafllayan endüstri

miras›n›n restore edilen az say›da

örne¤inden birini de ‹zmir Havagaz›

Fabrikas› Endüstri Kompleksi

oluflturmaktad›r. Yeni haz›rlanan imar

plan›yla ‹zmir’in gelecekteki ifl merkezi

ve geliflme alan› olarak gösterilen, bu

konumuyla da farkl› bir geliflme

sürecinin efli¤inde bulunan Liman

Arkas› Bölgesi’nde yer alan Havagaz›

Fabrikas› Endüstri Kompleksi,

bölgedeki di¤er tarihi fabrika ve depo

yap›lar›yla bir miras bütünlü¤ü

oluflturmaktad›r. Bu makale Havagaz›

Fabrikas› Endüstri Kompleksi’nin

tarihsel, çevresel, mekânsal özellikleri

ile geçirdi¤i restorasyon sürecini

inceleyerek, bölgedeki endüstri

miras›n›n dönüflüm meselesini

ilgilendirecek baz› temel ilkeler

belirlemeyi amaçlamaktad›r. Birçok

endüstri miras› örne¤inin belge ve

bellek niteli¤inin gözard› edilerek

y›k›ld›¤› bir ortamda ‹zmir Havagaz›

Fabrikas› Endüstri Kompleksi’nin

restore edilmesi, dikkate de¤er bir çaba

olmakla birlikte; bu uygulaman›n

elefltirel bir bak›flla de¤erlendirilmesi,

gerek gelecekteki olas› bir revizyona,

gerekse di¤er endüstri yap›lar›na

yönelik uygulamalara yol göstermesi

aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

1. Havagaz› Fabrikas› Endüstri
Kompleksi’nin Tarihsel,
Çevresel ve Mekânsal
Karakteristikleri
17. yüzy›lda Do¤u-Bat› kervan

ticaretinin ‹zmir Liman›’na

yönlenmesiyle ciddi bir geliflme

sürecine giren ve gayri müslim Osmanl›

tebas› ile Avrupa kökenli tüccarlar› da

içinde bar›nd›ran kozmopolit bir sosyo-

ekonomik yap›ya sahip olan ‹zmir, bu

karakterini 19. yüzy›lda

belirginlefltirmifltir. Kent bu yüzy›lda d›fl

dünya ile daha güçlü bir eklemlenme

yoluna girerken, ticareti yürütmek için

gereken ulafl›m, finans gibi

mekanizmalar tesis edilmifl ve kent,

liman-r›ht›m, demiryolu-garlar gibi

büyük infla faaliyetleri ile birlikte yeni

yap› türlerinin inflas›na sahne olmufltur.

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ‹zmir’de

yaflanan en önemli geliflmelerden biri

de endüstri faaliyetlerinin yo¤unlaflmas›

ve buna yönelik yap›lar›n kentsel

mekândaki yerlerini almas›d›r. 

‹zmir’de 16. yüzy›ldan 19. yüzy›l›n

ortalar›na uzanan süreçte, genelde

tar›m ürünleri ihracat›n›n gerektirdi¤i

kutuculuk, f›ç›c›l›k, ya¤c›l›k, dericilik,

sabunculuk gibi küçük endüstri

dallar›n›n var oldu¤u; 19. yüzy›l›n ilk

yar›s›nda kentte 18 basmahanenin ve

bir Frans›z pamuk iflletmesinin

bulundu¤u bildirilmektedir. Kentte

endüstri faaliyetinin geliflmesi as›l 19.

yüzy›l›n ikinci yar›s›nda gerçekleflmifl,

Dara¤ac›, Halkap›nar gibi bölgelerde

yo¤unlaflan fabrikalar, iplik, ka¤›t, un,

buz, tütün, palamutözü, havagaz› gibi

konularda üretime geçmifltir (Martal,

1999, s.123-179). Levantenler ve gayri

müslim Osmanl› tebas›ndan Rumlar,

endüstriyel faaliyette etkindir (Atay,

1978, s.83). Pamuk ve yün alanlar›nda

da bu iflin ticaretini ellerinde tutan

Levantenler’in yat›r›m yapt›klar›

görülmektedir (Gürsoy, 1993, s.267-

268).

Endüstri yap›lar›n›n yo¤unlaflt›¤› ve

liman-demiryolu ba¤lant›l› Dara¤ac›-

T

ÜSTTE Yerleflke girifli ve bacan›n eski durumu

(R.Bayam Arflivi)

SA⁄ ÜSTTE Dökümhane yap›s› ve f›r›nlar›n eski durumu

(R. Bayam Arflivi)

SA⁄ ALTTA Yerleflkeden gazometreli bir an› (AP‹KAM

Arflivi)



Liman Arkas› Bölgesi’ndeki geliflmeler,

Cumhuriyet döneminde de sürmüfl;

Meles Çay› ile s›n›rlanan alanda 19.

yüzy›l ve Cumhuriyet dönemi endüstri

yap›lar›ndan oluflan çok katmanl› bir

birikim ortaya ç›km›flt›r. Dükkanlar ve

depo yap›lar›n›n yan› s›ra bölgede, 19.

yüzy›la tarihlenen Havagaz› Fabrikas›,

1928 tarihli Elektrik Fabrikas›, 19. yüzy›l

sonu 20. yüzy›l bafl›na ait olan Kiremit

Fabrikas›, 19. yüzy›l sonu 20. yüzy›l

bafl›nda flarap fabrikas› oldu¤u

düflünülen Tarifl Alkol Fabrikas›, 1895,

1908 ve 1954 y›llar›na tarihlenen Un

Fabrikalar›, 1924 tarihli ve iplik-

mensucat konusunda çal›flan fiark

Sanayi Fabrikas›, 20. yüzy›l›n ortas›nda

üretime geçen Sümerbank Basma

Sanayi ‹flletmesi gibi tesis ve

yerleflkeler bulunmaktad›r.

‹zmir’in havagaz› ile ayd›nlat›lmas›

giriflimi, 1856’da Frans›z A. Marchais ile

yap›lan görüflmelerle bafllam›fl, imtiyaz

sözleflmesi gerçeklefltirilirken, 

A. Marchais’in ölümü üzerine bu giriflim

sonuçsuz kalm›flt›r. 1859 y›l›nda kentin

havagaz› imtiyaz›n› almak için baflvuran

A. Edwards’a ‹zmir’de gaz fabrikas›

kurarak 40 y›l süreyle iflletmesi için

ruhsat verilmifl; yabanc› ülkelerden

getirilecek donan›m vb. konular için

yeni yaz›flmalar yap›ld›¤›ndan

fabrikan›n inflas›na 1862 y›l›nda

bafllanabilmifltir. Merkezi Londra’da

bulunan havagaz› flirketinin ad›

belgelerde “‹zmir Gaz Kumpanyas›” ya

da “‹zmir Havagaz› Kumpanyas›” olarak

geçmifl; ‹ngiltere’nin yan› s›ra,

Almanya’dan da donan›mlar al›nm›flt›r.

Havagaz› flebekesi önce Levanten ve

az›nl›k yaflam alanlar›na, daha sonra

Bornova ve Karfl›yaka’ya, en son da

Türk mahallelerine uzat›lm›flt›r (Kurt,

1995, s.111-117, 123). Geçmifle iliflkin kent

anlat›lar›nda, havagaz› fenerlerinin

varl›¤›na dikkat çekilmesi (Baykara,

2001, s.58), havagaz› ayd›nlatmas›n›n

kentte bir geliflme simgesi olarak

görüldü¤ünü ortaya koymaktad›r. 

Kömürün çeflitli ifllemlerden

geçirilerek bileflenlerinden ayr›ld›¤› ve

elde edilen gaz›n flebekeye iletildi¤i

iflletme, kentin ihtiyac›n› y›llarca

karfl›lam›fl; ancak zaman içinde

y›pranm›flt›r. Havagaz› flebekesinin

savafl döneminde zarar görmesine ve

süreç içinde elektrik kullan›m›n›n önem

kazanmas›na ra¤men tesis Cumhuriyet

döneminde de faaliyetini sürdürmüfl,

1924 y›l›ndan itibaren Belediye

iflletmede görev alm›fl, 1931 y›l›nda

‹ngiltere’den yeni bir ocak getirtilmesi

gerekmifltir (Kurt, 1995, s.121, 136). 1935

y›l›nda Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi, Belediye’ye devredilmifl ise

de, önemli oranda y›pranm›fl ve

teknolojisi eskimifl olan tesisi

çal›flt›rmak güçleflmifltir (‹zmir ‹l Y›ll›¤›,

1973, s.420). Bu dönemde çeflitli

mekanik aksam ile tu¤la baca yap›m›

için Mimar Fuad’›n görevlendirildi¤i

bildirilmektedir (Yeni As›r, 14 Mart

1940, s.1-8). Havagaz› Fabrikas›

Endüstri Kompleksi, çeflitli

modernizasyon çal›flmalar› ve ifllev

de¤ifliklikleri ile 1994 y›l›na kadar aç›k

kalm›flt›r. Ancak ekonomik ömrünü

yitiren Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi, ‹zmir Büyükflehir Belediye

Meclisi’nin 1 Eylül 1994 tarih ve 5.195

say›l› karar› uyar›nca 24 Ekim 1994

tarihinde kapat›lm›flt›r (‹zmir

Büyükflehir Belediyesi Arflivi).

Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi’nin 19. yüzy›ldan 20. yüzy›l

sonuna kadar uzanan geliflme

evresinde sahip oldu¤u endüstri

peyzaj›, restorasyon öncesinde

dökümhane, makine dairesi, idare

binas›, sayaç dairesi, malzeme ambar›,

atölyeler, su deposu, baca, lojman,

“MERKEZ‹ LONDRA'DA BULUNAN HAVAGAZI
fi‹RKET‹N‹N ADI BELGELERDE ‘‹ZM‹R GAZ
KUMPANYASI’ YA DA ‘‹ZM‹R HAVAGAZI
KUMPANYASI’ OLARAK GEÇM‹fiT‹R”
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tamir atölyesi, ›slak mekânlar, su ar›tma

kazan› gibi birimleri içermektedir.

Tesisin kimli¤ini oluflturan temel ö¤eler

aras›nda say›labilecek yat›k ve flakuli

f›r›nlar ile iki gazometre ise

sökülmüfltür. 19. yüzy›l yap›lar› tu¤la

kullan›m›, çat› formlar› gibi

karakteristikleri ve bas›k kemerli

pencereler, çat› makaslar› gibi

ö¤eleriyle Avrupa’daki benzerleriyle dil

birli¤i kurarken, Cumhuriyet dönemi

eklerini ayr›flt›rabilmek mümkündür.

1995 y›l›nda tesise ait baz› donan›mlar

‹stanbul’daki Rahmi Koç Sanayi

Müzesi’ne verilmifltir. ‹zmir Büyükflehir

Belediyesi’ne ait olan endüstri

kompleksi, 2000’li y›llara yaklafl›l›rken

ESHOT Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› tamir

ve bekleme yeri olarak kullan›lmaya

bafllanm›flt›r. Yerleflkedeki yap›lar, bu

dönemde gerek bak›m-onar›m

yoksunlu¤u, gerekse farkl› kullan›mlar

ve ihtiyaca ba¤l› çeflitli ekler yüzünden

önemli y›pranmalara maruz kalm›flt›r. 

Liman Arkas› Bölgesi, Cumhuriyet

döneminin bir bölümünde endüstriyel

alan olarak geliflimini sürdürmüfltür.

1980’li y›llara gelindi¤inde ise bölge,

yeni endüstri kurulufllar›n›n kent d›fl›nda

örgütlenmesi ve tarihi endüstri

komplekslerinin kullan›m d›fl› kalmalar›

sonucunda çöküntü alan› haline

gelmifltir. 1989 y›l› imar plan›nda bölge,

merkezi ifl alan› kullan›m›na ayr›l›rken;

1998 y›l›nda ‹zmir I No’lu Kültür ve

Tabiat Varl›klar› Koruma Kurulu,

bölgedeki endüstri yap›lar›n› da

kapsayan 53 yap›y› koruma alt›na

alm›flt›r. Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi ise, 1998 y›l›nda endüstri

miras› kapsam›nda tescillenmifltir. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi

taraf›ndan Liman Arkas› Bölgesi’nin

yeni kent merkezi olarak

düflünülmesiyle, 2001 y›l›nda bölge için

uluslararas› bir fikir yar›flmas›

düzenlenmifltir. Bölge ‹zmir’in

gelecekteki geliflme alan› olarak

sunulurken, bölgenin endüstriyel kimli¤i

de yar›flma arac›l›¤›yla bir kez daha

gündeme gelmifltir. Yar›flma önerilerini

de gözeten bir imar plan›n›n

haz›rland›¤› günümüzde alan üzerindeki

bask›lar›n artt›¤› dikkati çekmektedir.

Havagaz› Fabrikas› Endüstri Kompleksi,

2003 y›l›nda kültür ve e¤lence merkezi

olarak önerilmifl; 2005 y›l›nda proje,

2008 y›l›nda ise uygulama ihalesi

gerçeklefltirilen kompleks, 2009 y›l›

itibar›yla kullan›ma aç›lm›flt›r. 

2. Havagaz› Fabrikas› ‹çin Bir
Restorasyon Sürecini
Belirleyebilecek Temel ‹lkeler
Tüm koruma çal›flmalar›nda oldu¤u

gibi, ‹zmir Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi restorasyon çal›flmas›nda da,

“kent, tarih, yap›, donan›m” vb. farkl›

boyutlardaki karakteristiklerin iyi

okunmas› ve bu okumalar›n mekân›n

sonraki kullan›c›lar›na da aktar›lmas›

temel bir meseledir. Bu kapsamda

Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi’nin “çevresel iliflkileri,

yerleflkenin kent belle¤indeki izleri,

teknoloji tarihi içindeki durumu, var

olan endüstri peyzaj›n›n özellikleri,

yap›lar›n mimari kimli¤i ve özgünlü¤ü”

gibi konular›n kapsaml› bir analizinin

gerçeklefltirilmesi, çal›flman›n ana

izle¤ini oluflturmal›d›r. Bu kapsamda

‹zmir Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi’nin mevcut uygulama

sürecinden ba¤›ms›z olarak düflünülen

ve tarihsel, çevresel, mekânsal

parametrelerle anlamland›r›lan

varsay›msal bir restorasyon sürecini

belirleyebilecek temel ilkeler afla¤›da

SA⁄DA Havagaz› Fabrikas› üretim sürecine göre önerilen

gezi rotas›

ALTTA Havagaz› Fabrikas›’n›n restorasyon öncesi durumu

Öneri 1: Yerleflkede yok olan yap›lar› yer izleriyle

okutmak

Öneri 2: Yerleflkede yok olan yap›lar›

rekonstrüksiyonlarla okutmak

Öneri 2: Yerleflkede yok olan yap›lar› rekonstrüksiyonlar

ve yer izleriyle okutmak

SA⁄ ALTTA 1966 tarihli plan (‹zmir I No’lu KTVKK Arflivi)
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s›ralanmaktad›r: 

1. 19. yüzy›l endüstri yap›lar›n›n

ifllevlerini sürdürmesinde önemli bir

hammadde olan kömürün Alsancak

Gar› ba¤lant›l› demiryoluyla Havagaz›

Fabrikas› Endüstri Kompleksi’ne

ulaflt›r›lmas›, bu iki endüstri miras›n›n

aras›nda tarihi bir ba¤›n oluflmas›n›

sa¤lam›flt›r. 1940 y›l›na ait kadastral

paftada Alsancak Gar›’ndan denize

do¤ru uzanan raylar üzerinden

Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi’ne ba¤lant› sa¤land›¤›

görülmektedir. Havagaz› Fabrikas›

Endüstri Kompleksi ve demiryolu-gar

ünitesi aras›ndaki kömürün tafl›nmas›

kapsam›ndaki iliflki, restorasyon

sürecinde önemli bir parametre olarak

dikkate al›nmal›d›r.

2. Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi, kentsel bellekte üretim

yap›lar›n›n yan›nda sokaklar ve yap›lar

üzerindeki donat›lar ile de yer

edinmifltir. Havagaz› lambalar›, boru

hatlar›n›n üzerindeki kanal kapaklar›,

sayaçlar ve havagaz› sobalar›, bu

donat›lar aras›nda say›labilir. Havagaz›

Fabrikas› Endüstri Kompleksi’nin,

kentsel ölçekteki izlerinin vurgulanmas›

ve donat›lar›n da projeye dahil edilmesi

restorasyon yaklafl›mlar› aras›nda yer

almal›d›r.

3. Elektri¤in yayg›nlaflmas›yla önemini

yitiren Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi, havagaz› üretim tekni¤ini

ifade eden mekân örgütlenmesi ve

donan›mlar› ile teknoloji tarihi aç›s›ndan

önem kazanm›flt›r. Havagaz› Fabrikas›

Endüstri Kompleksi’nin sahip oldu¤u

endüstri peyzaj›ndaki özgün üretim

süreci izleri, “ulafl›m-raylar, dam›tma-

f›r›nlar, ayr›flt›rma-makine ve epiratör

daireleri, depolama-gazometreler,

da¤›t›m-flebeke gaz bas›nç pompas›”

gibi ö¤elerin yeniden yorumlanmas›yla

okutulmal›; üretim sürecinde kömürün,

gaz›n ve art›k ürünlerin geçirdi¤i

ifllemler restorasyon yaklafl›mlar›nda

vurgulanmal› ve restorasyon önerisi

üretim safhalar› dikkate al›narak

kurgulanmal›d›r.

4. Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi’nin Cumhuriyet dönemi

içerisinde de üretimini sürdürmüfl

olmas› nedeniyle, yerleflke içerisinde

farkl› dönemlerde infla edilen yap›lar

bulunmas›n›n yan› s›ra, üretimin

durmas›n›n ard›ndan sökülmüfl birimler

de bulunmaktad›r. Havagaz› Fabrikas›

Endüstri Kompleksi’ndeki farkl› dönem

yap›lar›na nas›l müdahale edilece¤i ya

da kaybolan parçalar›n izlerinin nas›l

okutulaca¤› restorasyon sürecinin

önemli meseleleri aras›nda yer almal›d›r.

Yukar›da ortaya konulan ilkeler

do¤rultusunda saptanan temel mesele,

Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi’nde ya da baflka bir endüstri

kompleksinde gerçeklefltirilecek bir

restorasyon uygulamas›n›n, binalar›n

ayr› ayr› fiziksel kabuklar›yla s›n›rl› bir

onar›m mant›¤› kurmak yerine “ kentsel

iliflkilerin kavrat›labilmesi”, “yerleflke

bütünlü¤ünün okutulmas›”, “tarihi

endüstriyel üretimin süreç ve

araçlar›n›n izletilebilmesi”, “varsa

yap›n›n farkl› dönemlerdeki

süreklili¤inin anlafl›labilmesi” gibi

noktalara odaklanan bir koruma

yaklafl›m›n›n kurulmas›d›r. Bu kapsamda

tart›flmay› geniflletebilmek için kent,

yerleflke ve yap› ölçe¤inde çeflitli

öneriler ortaya at›lacakt›r:

Kentsel Ölçekteki Öneriler: Havagaz›

Fabrikas› Endüstri Kompleksi, uzun

vadede, endüstriyel kimli¤inin daha

yetkin okunabilece¤i ve bölge

bütünlü¤ünün kurulabilece¤i bir

yaklafl›m içerisinde yeniden ele

al›nmal›d›r. Bölgedeki endüstri miras›

niteli¤i tafl›yan di¤er yap›lar› kapsayan

alan›n bir “Endüstri Arkeolojisi Park›”

olarak tasarlanmas› ve sosyo-kültürel

aktivitelerle iliflkilendirilmesi suretiyle,

miras bütünlü¤ünün vurgulanmas›

önem tafl›maktad›r. Alsancak Gar› ile

Havagaz› Fabrikas› aras›ndaki yaya

ulafl›m iliflkisi yeniden tasarlanmal› ve

havagaz› üretim dönemine ait an›lar›n

yeniden okutulabilmesi için bölgede,

eski sokak lambalar›, kanal kapaklar›

gibi donat›lar arac›l›¤›yla baz›

hat›rlatmalar yap›lmal›d›r.

Yerleflke Ölçe¤indeki Öneriler ve

Endüstri Peyzaj›n›n Okutulabilmesi

Sorunu: Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi’nin sahip oldu¤u endüstri

peyzaj›n›n okutulabilmesine yönelik

olanaklar araflt›r›lm›fl ve bu kapsamda

seçenekler gelifltirilmifltir. Farkl›

seçeneklerdeki ortak nokta, yerleflke

içindeki “gezi rotas›”n›n “orijinal üretim

flemas›” do¤rultusunda kurgulanmas›

önerisidir. Bu gezi rotas›, “baca, f›r›nlar,

makine dairesi, epiratör dairesi, büyük

gazometre, küçük gazometre, sayaç

dairesi” hatt›nda ilerleyecek; gezi

aks›nda yer alan  idare binas›,

dökümhane, su deposu, lojman, atölye

“HAVAGAZI FABR‹KASI ENDÜSTR‹
KOMPLEKS‹'NDEK‹ RESTORASYON ÖNER‹S‹
ÜRET‹M SAFHALARI D‹KKATE ALINARAK
KURGULANMALIDIR”
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gibi yap›larda yönetim, sergi, araflt›rma

merkezi, kafe, servis birimleri vb.

kullan›mlar  düzenlenecektir. Konuklar

bu süreçte binalar› dolafl›rken; üretim

sürecini de kavrayabileceklerdir. Ray,

boru, vagon, vb. donat›lar›n özgün

parçalar›n›n sergilenerek ya da k›smi

rekonstrüksiyonlarla hat›rlat›lmas› söz

konusu olabilir. Alanda eski

foto¤raflar›n da içinde yer ald›¤›

bilgilendirme panolar›n›n kullan›lmas›

önerilmektedir. Yerleflkedeki

Cumhuriyet dönemi eklerinin korunmas›

ve farkl› dönem katmanlar›n›n

okutulmas› ana ilkeler aras›nda

belirlenmifltir. Bu kapsamda üretimin

durduruldu¤u 1994 tarihi, bir sonlanma

noktas› olarak kabul edilmektedir.

Günümüze ulaflamayan ve havagaz›

üretiminin önemli aflamalar›n›n geçti¤i

“gazometreler, karnülü f›r›n, flakuli f›r›n,

epiratör dairesi” gibi yap›lar›n nas›l

hat›rlat›laca¤› endüstri peyzaj›na

yönelik önerilerin as›l sorunu olarak

kabul edilmifl; 1940, 1966, 1970 tarihli

planlardan ve eski foto¤raflardan

yararlanarak çeflitli seçenekler

oluflturulmufltur (fiimflek, 2006, s.393-

401):

• Endüstri peyzaj›n›n bütünlenmesine

yönelik ilk seçenek, yok olan yap›lar›n

izlerinin, anfi, su ya da bitki ö¤eleri gibi

tasar›mlar yard›m›yla sözü edilen

yap›lar›n yerlerinde ve zemin kotunda

konumland›r›lm›fl ö¤eler yard›m›yla

okutulmas›d›r. 

• ‹kinci seçenek ise, yok olan yap›lar›n

mevcut plan izlerinde yeniden inflas›d›r.

Ancak bu önerinin, ortadan kalkm›fl

yap›lara iliflkin belgelerin k›s›tl› olmas›

ve rekonstrüksiyonu gerçeklefltirilecek

yap›lar›n mekânda egemenlik kurma

olas›l›¤› gibi nedenlerle gibi baz›

sak›ncalar yaratmas› söz konusudur. 

• Üçüncü seçenek ise, yerleflke

kimli¤inin gazometre gibi dominant

parçalar›n›n rekonstrüksiyonu, di¤er

parçalar›n ise zemin kotunda izlerinin

hat›rlat›lmas› gibi bir yaklafl›m›

içermektedir.

Yap› Ölçe¤inde Öneriler: Yap›n›n

içinde yer ald›¤› bölgenin Endüstri

Arkeolojisi Park› ilan edilmesi

paralelinde yerleflkedeki yap›lar›n

sosyo-kültürel aktivitelere ayr›lmas› ve

yerleflkenin Alsancak ile Liman Arkas›

Bölgesi aras›nda bir kesiflme

noktas›nda bulunmas› dolay›s›yla

endüstriyel üretimin bilgi aktar›c›s›

olarak ifllevlendirilmesi önerilmektedir.

Yerleflke için Havagaz› Müzesi, sergi

salonu, sat›fl, kafe, çok amaçl› mekân ve

aç›k alan düzenlemeleri gibi ifllevler

düflünülmüfltür. Bu kapsamda

dökümhane binas›n›n havagaz›

üretimini anlatan bir ana hol olarak

düzenlenmesi, f›r›nlar, makine dairesi,

epiratör dairesi gibi alanlarda üretimin

canland›r›lmas› ve bilgilendirme

panolar›na yer verilmesi, gazometre

alanlar›nda ise sinevizyon ve çeflitli

“GEÇM‹fiE A‹T KENT ANLATILARINDA
HAVAGAZI FENERLER‹N‹N VARLI⁄INA D‹KKAT
ÇEK‹LMES‹, HAVAGAZI AYDINLATMASININ
KENTTE B‹R GEL‹fiME S‹MGES‹ OLARAK
GÖRÜLDÜ⁄ÜNÜ ORTAYA KOYMAKTADIR”

ÜSTTE Havagaz› Fabrikas›’nda restorasyon sonras› eski

gazometre izi ve atölyeler

ALTTA Havagaz› Fabrikas›’nda restorasyon sonras› baca

ve restoran

SA⁄ ALTTA Havagaz› Fabrikas›’nda restorasyon sonras›

peyzaj düzenlemesi
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toplu paylafl›mlar›n yap›labilece¤i

düflünülmektedir. Konuklar bu alandaki

sergi, al›flverifl, yeme-içme vb. her

kullan›m noktas›nda bir tarihsel-

endüstriyel üretim mekân›nda

bulunduklar›n› hat›rlayabilmeli ve

mekândan bilgilenebilmelidir. Rahmi

Koç Müzesi’ndeki özgün donan›mlar

geri al›narak yerinde sergilenmeli ve

üretim sürecini ifade edebilecek farkl›

donat›lar dönemlerini yans›tacak bir dil

içinde yap›da yer almal›d›r.

3. Havagaz› Fabrikas›’nda
Gerçeklefltirilen Mevcut
Restorasyonun
De¤erlendirilmesi
Farkl› endüstri miras› örneklerinin

tahrip edildi¤i ya da yerel yönetimler

eliyle y›k›ld›¤› bir ortamda ‹zmir

Havagaz› Fabrikas› Endüstri

Kompleksi’nin ‹zmir Büyükflehir

Belediyesi taraf›ndan restore ettirilerek

kentlilerin kullan›m›na aç›lmas› önemli

bir geliflmedir. Sergi salonu, atölye,

restoran, okuma salonu, sat›fl ünitesi

gibi birimleriyle özellikle gençli¤e

odakl› bir kültürel ve sosyal aktivite

alan› olarak dönüfltürülen yerleflke bu

konumuyla kentin sosyal yaflant›s›nda

yer edinmeye bafllam›flt›r. Ancak

bölgenin kent bütünündeki “endüstriyel

miras alan›” niteli¤i göz önünde

bulunduruldu¤unda, bu restorasyonun

irdelenmesinin ve gelifltirilmesinin

önemi de aç›kt›r. 

‹zmir Havagaz› Endüstri Miras›

Kompleksi restorasyon

uygulamas›ndaki en kritik nokta, bu

yöndeki tasar›m›n yerleflkenin bir

endüstriyel alan olarak hikâyesinin

okutulmas›na de¤il, yap›lar›n bir bina

olarak restorasyonuna odaklanmas›d›r.

Uygulama sonras›nda yap›lar bak›ml›

biçimde ortaya ç›km›fl olsalar da,

birimler ifllev ve yerleflke alg›s›yla

ayr›ks› durufllar sergilemektedir. Bu

çözümde havagaz› üretiminin

döngüsünü yerleflke bütününde

alg›lamak ya da binalar›n orijinal

ifllevlerini ve birbirleriyle iliflkilerini

çözümleyebilmek güçleflmektedir.

Bilgilendirme panolar› ya da

donan›mlar›n sergilenmesi k›s›tl›d›r.

Restorasyonda ana vurgunun endüstri

bilgisinin sergilenmesine odaklanmas›

gerekirken, restoran yerleflkenin

egemen unsuru olarak görünmektedir.

Bu mekânda çat› bütünlü¤ünün

alg›lanmas›n› önleyen ve yemek mekân›

ile görsel iliflkisi dolay›s›yla sorun

yaratan tuvalet çözümü gibi, yeni

eklenen çeflitli detaylar da tarihi

ö¤elerle uyum sorunlar› içermektedir. 

Peyzaj düzenlemesinde de tarihsel

dönem vurgular›n› okuyabilmek güçtür.

Yerleflkeye eklenen membran üst

örtüler ba¤lam sorunu içermektedir.

Kentin farkl› yerlerinde çeflitlemeleri

bulunan bu örtü türünün her yap›ya

uyum sa¤lay›p sa¤layamayaca¤›,

sorgulanmas› gereken bir konudur.

Ayd›nlatma da ayn› flekilde irdelenmeli,

özellikle baca ayd›nlatmas› gözden

geçirilmelidir. Organik çizgilere sahip

peyzaj düzenlemesi, üretim

döngüsünden izler tafl›mamaktad›r.

Yerleflkenin özgün yaflant›s›n›n izlerinin

gere¤ince yans›t›lamamas›, mekân›

tarihi ile yabanc›laflt›rmakta ve yeni

kullan›c›lara bilgi transferini

zorlaflt›rmaktad›r. Bu sorunlar, “bina-

yeni ifllev” boyutundan öte “yerleflke”

ve “üretim süreci” boyutlar›na

odaklanan bilinçli müdahalelerle
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4. Sonuç
‹zmir Liman Arkas› Bölgesi’nin yeni

geliflme sürecinde kentin tarihsel

endüstri belle¤inin yaln›zca yap›

kabuklar› olarak de¤il, ortadan kalkm›fl

bir “üretim süreci” ve bir “kent

hikâyesi” olarak okutulabilmesi için,

gereken özen gösterilmelidir. “Endüstri

miras›” konusunun ülkemizde yeni

deneyimlendi¤i dikkate al›narak, bu

yap› türünün dönüflümünde üretilmifl

uzman bilgilerinden yararlan›lmal›d›r.

Liman Arkas› Bölgesi’nin “Endüstri

Arkeolojisi Park›” temas›nda geliflecek

ve her endüstri yap›s›n›n farkl› nitelik-

biçimlerde kat›l›m›n›n sa¤lanaca¤› bir

dönüflüm sürecine yönlendirilmesi,

‹zmir kentinin gelecekteki önemli bir

zenginli¤ini oluflturacakt›r. Havagaz›

Fabrikas› Endüstri Kompleksi’nde

yerleflkenin peyzaj bütünlü¤ü

gözetilerek havagaz› üretimine odakl›

bir endüstri müzesinin tesis edilmesi ve

bu müzenin çeflitli kentsel aktivitelerle

yaflayan bir alan olarak flekillendirilmesi,

bölgenin tarihini d›fllamayan bir geliflme

süreci için önemli bir metaforu

oluflturacakt›r. t

Emel Kay›n, Yrd. Doç. Dr, DEÜ Mimarl›k Fakültesi 
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‹zmir Sümerbank Basma Sanayi

Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri

YAZARLAR, ‹ZM‹R SÜMERBANK BASMA SANAY‹ YERLEfiKES‹’N‹N
GEÇ‹RD‹⁄‹ DÖNÜfiÜMLER‹, CUMHUR‹YET’‹N ENDÜSTR‹
MEKÂNSALLI⁄I BA⁄LAMINDA ELE ALIYOR 
Özlem Ar›tan, Yasemin Sayar

odernleflme ve
Cumhuriyet
Modernleflmesi

Berman’›n tan›mlad›¤› flekliyle

modernleflme Bat›’da 18. yüzy›lda

bafllayan ve kademeli olarak “Çevre”ye

yay›lan, bilimsel devrimler,

endüstrileflme, demografik yap›

de¤iflimi, kentleflme, kitle iletiflim

sistemleri, ulus-devletler, kapitalist

ekonomi sistemi ve kapitalist dünya

pazar› olarak s›ralanabilecek bir dizi

süreçle ilgili bir olgudur (Berman,

1993). Bat›’da üç yüzy›ll›k bir süreçte

burjuva ve iflçi s›n›f› öncülü¤ünde

kendili¤inden bir süreç olarak geliflen

modernleflmenin Türkiye’de sözü edilen

temel altyap›sal süreçlere ve aktörlere

bak›lmaks›z›n, bu süreçler sonucunda

oluflan modern siyasi yap›y› yani “ulus-

devlet”i infla etme çabas›

do¤rultusunda devlet eliyle

uygulamaya konuldu¤u bilinmektedir.

Modernleflmenin tafl›y›c› gücünün

devlet seçkinleri oldu¤u, dolay›s›yla da

modernleflmenin bir devlet politikas›

olarak alg›land›¤› bu siyasi ve kültürel

a¤›rl›kl› modernleflme biçimi, tüm bir

mimarl›k prati¤inin özellikle de

Cumhuriyet ideolojisini gerçekleyen

“kamusal mekân”lar›n tümüyle

dönüfltürülmesini gerekli k›lm›flt›r. Bu

ba¤lamda erken Cumhuriyet

döneminde (1923-1950), yeni rejimin

iktisadi, s›nai ve kültürel kalk›nma

projesinin bir aç›l›m› olarak, “devletçi”

anlay›fl do¤rultusunda çok say›da öncü

kamusal mekân modeli gelifltirilmifltir.

Yeni devlet düzenine hizmet veren

kamu yap›lar›n›n, kültürel geliflim ve

e¤itimi hedefleyen halkevlerinin ve köy

enstitülerinin yan› s›ra Cumhuriyet

sanayileflmesinin belkemi¤ini oluflturan

Sümerbank, Etibank gibi Kamu ‹ktisadi

Teflekkülleri de (K‹T) bu yeni kamusal

mimari modeller içinde ayr›cal›kl› bir

yere sahiptir. Üretim, sosyalleflme,

e¤itim, ikamet, rekreasyon mekânlar›n›

bir arada içeren bu devlet yerleflkeleri,

Cumhuriyet modernleflmesinin temel

kriterlerini –ak›lc›, ifllevsel, seküler,

devletçi- yans›tan ve bu anlamda

öngörülen yeni, modern yaflam

anlay›fl›n›n birebir deneyimlenerek

ö¤retildi¤i prototiplerdir. Ayn› zamanda

bu yerleflkeler günümüz endüstriyel

miras›n›n da fonksiyonel ve mekânsal

ba¤lamda öncü örnekleridir. 

Bu çal›flmada da Cumhuriyet

Mimarl›k Miras›’n›n temel

yap›lanmalar›ndan biri olan

Sümerbank’›n ‹zmir Halkap›nar

‹flletmesi’nin, kuruluflundan günümüze

yerleflke ve mekân ölçe¤inde

Cumhuriyet’in endüstri mekânsall›¤›n›

yaflama geçirme biçiminin deflifre

edilmesi ve özellikle 2000’li y›llarda

gerçekleflen dönüflümlerin yerleflke

bütünü içinde yaratt›¤› köklü tahribat›n

belirlenmesi amaçlanmaktad›r. Bu

ba¤lamda yap›lacak saptamalar›n,

yerleflkenin günümüzde ço¤u y›k›lm›fl

bulunan mekân sto¤unun önemini

kavramada ve halen mevcut bulunan

mekânlar› bu önem do¤rultusunda

koruma alt›na almada yol gösterici

olaca¤› umulmaktad›r. 

Sümerbank
Temeli 1925 y›l›nda kurulan Sanayi ve

Maadin Bankas›’na dayanan Sümerbank

kendi kurumsal varl›¤›na 3 Haziran 1933

tarihinde ç›kar›lan yasayla kavuflur.

Sümerbank’a yasayla Osmanl›’dan

M

ÜSTTE Vaziyet Plan›

SA⁄DA ÜSTTE 2000’li y›llar›n bafl›nda

fiehitler Caddesi’nden Yerleflke’ye bak›fl

SA⁄DA ALTTA Günümüzde fiehitler

Caddesi’nden Yerleflke’ye bak›fl

ÜRET‹M B‹R‹MLER‹

ÜRET‹M DESTEK B‹R‹MLER‹

LOJMANLAR

SOSYAL B‹R‹MLER
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devrolunan fabrikalar›n iflletilmesi;

devlet sermayesi ile oluflturulacak tüm

sanayi iflletmelerinin projelerinin

haz›rlanmas›, kurulmas›, yönetilmesi;

hem kendi fabrikalar› hem de ülkenin

di¤er fabrikalar› için gerekli usta ve

iflçilerin yetifltirilmesi, bu amaçla okullar

aç›lmas›; çeflitli sanayi iflletmelerine

kredi verilmesi; bankac›l›k

faaliyetlerinde bulunulmas› ve özel

sermaye ile zaman zaman iflbirli¤i

kurulmas› görevleri yüklenir (Tezel,

2001, s. 331; Toprak, 1988, s. 31). Öte

yandan 1934’te Sovyet uzmanlarla

yap›lan görüflmelerin ard›ndan ç›kar›lan

Birinci Befl Y›ll›k Sanayi Plan› (1. B.Y.S.P.)

ile Sümerbank’›n yasayla genel hatlar›

çizilen görev alanlar› tam anlam›yla

somutlaflt›r›l›r. Bu kapsamda dokuma,

maden, seramik, selüloz ve kimya ana

dallar›nda çok say›da iflletmenin

kurulmas› sorumlulu¤u Sümerbank’a

verilir. Sonraki süreçte madencilik iflleri

1935’te kurulan Etibank’a devredilse de

yine pek çok yat›r›m Sümerbank’›n

kontrolünde kal›r. 1. B.Y.S.P. ile bafllayan

ve do¤rudan Atatürk taraf›ndan

desteklenen bu ilk dalga içinde 1930’lu

y›llar›n sonlar›na kadar birçok yerleflke

kurulur. Tekstil alan›nda hizmet veren

Malatya, Kayseri, Konya Ere¤li, Nazilli

ve Bursa Merinos Yerleflkeleri ile demir

sanayinin oluflturulmas› amac›yla

kurulan ilk demir-çelik iflletmesi

Karabük Yerleflkesi, sözü edilen birinci

dalga sanayi iflletmelerinin öne

ç›kanlar›ndand›r. 

1940’l› y›llarda ise demir - çelik ve

kâ¤›t sanayileri de Sümerbank’tan

kopar, böylece kurum a¤›rl›kl› olarak bir

tekstil yap›lanmas› haline gelir

(Özelmas, 1963, s. 114) ve daha da

önemlisi 2. B.Y.S.P.’n›n ç›kar›lmas› ile

ikinci dalga sanayileflme hamlesi bafllar.

1940’larda bafllay›p 1950’lerde

süregelen ikinci dalga kapsam›nda da

Kastamonu, ‹zmir, Denizli, Bergama,

Manisa ve Antalya tekstil yerleflkeleri

kurulur. 1960’l›, 1970’li y›llarda

Sümerbank azalan bir h›zla da olsa yeni

iflletmeler açmay› sürdürür, ancak

1980’li y›llarda özellefltirme süreci içine

girer, 1990’l›, 2000’li y›larda da

yerleflkelerini özel sektöre ya da

üniversitelere ve çeflitli devlet

kurulufllar›na devrederek bir anlamda

tasfiye olur. 

“‹zmir Sümerbank Basma
Sanayi Müessesesi” 
Bu çal›flma kapsam›nda irdelenecek

‹zmir Sümerbank Yerleflkesi ise

yukar›da aç›klanan Cumhuriyet’in

sanayileflme sürecinin ikinci dalga

iflletmelerine bir örnektir. ‹zmir

Yerleflkesi’nin nüvesi 1940’l› y›llarda

at›l›r. 1940’l› y›llar›n ilk yar›s›nda 2.

Dünya Savafl›’n›n sürdü¤ü dönemde

özellikle Kayseri ve Nazilli Sümerbank

fabrikalar›nda çal›flan iflçilerin bir

bölümünün askere al›nmas› nedeniyle

birçok dokuma tezgâh› bofl kal›r.

Sümerbank yönetimi de boflalan 100-

150 tezgah› ‹zmir’e tafl›yarak burada

üretime geçmeyi planlar, bu amaçla

‹zmir Halkap›nar’da bir bina sat›n alarak

düzenlemelere giriflir. Ancak bu zaman

içinde Kayseri ve Nazilli fabrikalar›n›n

iflçi aç›¤› kapat›ld›¤› için tezgâh

nakliyesinden vazgeçilir ve bir ‹ngiliz

firmas›na 140 adet tezgâh siparifl edilir.

Gelen yeni tezgâhlarla ilk fabrika 1946

y›l›nda hizmete aç›l›r. Fabrikada ilk

aflamada iplik ve ham bez dokuma elde

“SÜMERBANK 1990’LI, 2000’L‹ YILLARDA
YERLEfiKELER‹N‹ ÖZEL SEKTÖRE YA DA
ÜN‹VERS‹TELERE VE ÇEfi‹TL‹ DEVLET
KURULUfiLARINA DEVREDEREK B‹R
ANLAMDA TASF‹YE OLUR ”

edilir, basma üretimi için ise burada

dokunan ham bez Nazilli’ye gönderilir

(Toprak, 1988, s. 47). Bu ilk fabrikan›n

bulundu¤u yerde 1949’da bugünkü

büyük endüstri yerleflkesinin temeli

at›l›r. 1953’te iplik ve dokuma ‘55’te ise

basma fabrikalar›n›n aç›l›fl› yap›l›r.

Böylelikle “Sümerbank ‹zmir Basma

Sanayi Müessesesi” ismiyle ‹zmir

Sümerbank Yerleflkesi uzun y›llar

‹zmir’e, Ege Bölgesi’ne ve Türkiye’ye

hizmet verir. 1972’de konfeksiyon

birimini de bünyesine katan; 32.644 i¤,

972 tezgah kapasitesine sahip bulunan

ve y›lda ortalama 4.514 ton iplik,

41.000.000 m. dokuma/basma üreten

‹zmir Sümerbank’›n belli bafll› ürünleri

basma, saten, empirme, merserize

döflemelik, pazen, divitin hasse ve pike

olmaktad›r (Toprak, 1988, s. 87, 90). 

Yerleflke’de üretim, sosyalleflme,

ikamet, e¤itim, rekreasyon

fonksiyonlar›n› gerçekleyen iplik,

dokuma, basma fabrikalar›, konfeksiyon

birimi, kuvvet santrali, atölyeler,

ambarlar, sosyal merkez, memur



22

DOSYA

EGE M‹MARLIK TEMMUZ 2009

lojmanlar›, krefl, spor alanlar› ve parklar

yer al›r. 1980’li y›llarda birçok di¤er

Sümerbank Yerleflkesi gibi özellefltirme

kapsam›na al›nan ancak 2000’li y›llar›n

bafl›na kadar üretimini sürdüren ‹zmir

Sümerbank’›n, bir tart›flma ve yarg›

sürecinin ard›ndan üretim bölümü

e¤itim amaçl› kullan›lmak üzere ‹l Özel

‹daresi’ne, yolla ayr›lan bat› bölümü ise

Sivil Savunma’ya devredilir. Söz konusu

süreç içinde Basma ‹flletme binas› ve

sosyal merkez toplant› salonu Koruma

Kurulu taraf›ndan tescillenen

Yerleflke’nin tescilli olmayan

yap›lar›ndan üretime yönelik olanlar›n›n

büyük bölümü y›k›l›r ve yerleflke

arazisinde yeni e¤itim yap›lar› infla

edilir. Y›k›ma u¤rayan yerleflke s›n›rlar›

içinde kalitesiz inflai faaliyet ve

belirsizlik ortam› halen süregelmektedir.

Özellikle y›k›lan üretim mekânlar›n›n

ard›nda b›rakt›¤› büyük boflluk

vurgulanan belirsizlik ortam›n› gözler

önüne sermektedir.

‹zmir Sümerbank
Yerleflkesi’nin Cumhuriyet
Modernleflmesi Ba¤lam›nda
Kentsel ve Mimari Analizleri
19. yüzy›ldan itibaren endüstriyel üretim

alan› olarak de¤erlendirilen Liman

Arkas› Bölgesi Halkap›nar mevkiinde

konumlanan Sümerbank Yerleflkesi,

ikinci dalga sanayi giriflimleri içinde

‹zmir kenti ve hatta Ege Bölgesi için bir

prototip olma özelli¤ine sahiptir.

Sümerbank ‹flletmesi, makineli sanayi

üretimine dayal› çok fonksiyonlu bir

yerleflke olarak, çal›flanlar›n›n sosyal,

kültürel, e¤itimsel ve ikamete yönelik

gereksinimlerini karfl›layan mikro ölçekli

bir kent modeli ortaya koyan, ‹zmir’in

ilk ve tek yap›lanmas›d›r. ‹flletme Nazilli,

Bergama, Manisa gibi görece daha

küçük kentsel yerleflmelerde oldu¤u

kadar etkin bir dönüflüm

yaratmamas›na karfl›n ‹zmir kenti için

de özellikle infla edildi¤i dönemde ve

sonras›nda önemli bir ekonomik ve

sosyal dinamik oluflturmufltur. Özellikle

konfeksiyon alan›nda yerel terziler ilk

iflçi ekiplerini e¤itmek ya da ifl

hacimlerini geniflletmek amac›yla

iflletmenin olanaklar›ndan belirli bir süre

yararlanm›fllard›r. Ancak el de¤ifltirme

sonras› üretim fonksiyonuna hizmet

eden mekânlar›n içlerindeki teçhizatla

birlikte yok edilmesi ve bunlar›n yerine

konulan e¤itim fonksiyonuna yönelik

yap›lar›n mevcut potansiyeli dikkate

almadan programlanmas›, vurgulanan

ekonomik ve sosyal dinamiklerin yok

olmas›na neden olmufltur. Yeni

yap›larda istihdam edilen meslek

liselerinin e¤itim program›n› teori-pratik

iliflkisini kurma ba¤lam›nda

besleyebilecek olan üretim

mekânlar›ndan yararlan›lmam›fl

olunmas› da gerek mimarl›k gerekse

e¤itim ortam› ad›na kaç›r›lm›fl bir

f›rsatt›r. 

Kentsel ölçekte de¤erlendirildi¤inde

ise kentin çeperinde yer almas›na

karfl›n ‹flletme’nin, Karfl›yaka ve

Bornova’y› kent merkezine ba¤layan

ana ulafl›m aks› Alt›nyol’a ve fiehitler

Caddesi’ne yüz vermesi nedeniyle,

kentlinin “modern endüstri

mekânsall›¤›” imgesiyle karfl›laflmas›n›

sa¤lama ba¤lam›nda da önem tafl›d›¤›

görülür. Bu anlamda Yerleflke, zaman

içinde kentsel belle¤in bir parças›

olarak kimlik de¤eri tafl›yan bir dokuya

dönüflmüfltür. Ancak Yerleflke’nin 2003

y›l›nda ‹l Özel ‹daresi’ne devrinden

sonra gerçeklefltirilen y›k›mlarla bu

kimlik büyük ölçüde yitirilmifl ve

‹flletme’nin Melez Çay›’na cephe veren

bölgesinde infla edilen yeni eklektik

yap›lar, yerleflke bütünlü¤ünü dikkate

almayan bambaflka bir kimli¤in ortaya

ç›kmas›na yol açm›flt›r. 

Yerleflke ve mekân ölçe¤ine

inildi¤inde, di¤er Sümerbank

Yerleflkeleri gibi üretim, sosyalleflme,

e¤itim, ikamet ve rekreasyon

fonksiyonlar›n› ayn› anda bünyesinde

bar›nd›ran, kendi kendine yeterli,

kompleks bir organizasyon ortaya

koydu¤u saptanabilen ‹zmir Sümerbank

Yerleflkesi’nin, görece liberal

politikalar›n izlenmeye bafllad›¤› 1950’li

y›llarda belirli bir esneme pay›

içermekle birlikte devlet merkezli yap›y›

büyük ölçüde korudu¤u belirtilmelidir.

Devletçi yap›, çok fonksiyonlu

yerleflkenin tüm fonksiyonel

kullan›mlar›na yönelik modellemeler

gelifltirir. Rasyonel kurallara dayal›

tekstil üretim mekânlar›, kolektif

paylafl›m› temel alan sosyalleflme

mekân›, s›n›rl› say›da üretilmifl çekirdek

aileye yönelik konutlar, krefl, spor

alanlar› ve yerleflkenin tamam› devletin

uzant›s› yerleflke yönetimi eliyle

biçimlendirilir. Amaç, çal›flanlara ve

kentliye anlaml› mekânsal olanaklar

sunarken bu olanaklar› Cumhuriyet

modernleflmesini yaflama geçiren bir

format üzerinden gerçeklefltirmektir.
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Ancak y›k›m süreci sonras›nda

mekânlar›n ortadan kald›r›lmas›yla sözü

edilen devlet merkezli modernleflme

format›n› alg›layabilmek olanaks›z hale

gelmifltir.

‹zmir Sümerbank’›n yerleflke

ölçe¤inde Cumhuriyet

modernleflmesine özgü devletçi yap›n›n

ötesinde ak›lc›, rasyonel ve ifllevsel

yaklafl›m› da etkin biçimde

somutlaflt›rd›¤› söylenebilir. Üretim

fonksiyonlar›n›n demiryolu a¤›na ve

hammadde girifline yak›n noktalarda,

sosyal merkezin kente yüz veren

fiehitler Caddesi yönünde yer almas›

gibi kullan›mlar fonksiyonlar›n

yerleflkede rasyonel bir iliflkiler sistemi

içinde konumland›r›ld›¤›n› gösterir.

Ayr›ca yerleflke dolafl›m a¤›n›n ard›fl›k,

ortogonal bir geometri sunuyor olmas›

vurgulanan ak›lc› ve ifllevsel yaklafl›m›

yerleflke baz›nda örnekler. Günümüzde

ise iplik, dokuma fabrikalar›n›n ve

üretimi destekleyici di¤er birimlerin

tasfiye edilmesinin ard›ndan geride

kalan tan›ms›z boflluk, ak›lc›

parametreler dâhilinde organize edilen

iliflkiler sistemini okuyabilmeyi

engellemektedir. 

‹zmir Basma Sanayi Yerleflkesi’nde

tek tek yap›lar ele al›nd›¤›nda ise

üretim mekânlar›n›n yerleflkenin

genelinde var olan rasyonel mant›¤›

kendi ölçe¤i içinde yineledi¤i gözlenir.

Bu ba¤lamda endüstri mekânsall›¤›na

özgü ak›lc›, lineer, saatli, kurall› çal›flma

ve mekân düzeni ‹zmir Sümerbank’›n

fabrikalar›nda da gerçeklenir. Ayr›ca

iplik, dokuma, basma fabrika binalar›

Cumhuriyet’in birinci sanayi dalgas›

kapsam›nda kurulan Nazilli, Kayseri,

Bursa Merinos yerleflkelerinin üretim

mekânlar›na oranla görece daha az

rafine bir biçim dili kullanmas›na karfl›n

yerleflkenin bütününde benimsenen

rasyonel mant›¤› kütle plasti¤inde

yineler ve döneminin yap› teknolojisini

birebir yans›t›r. Yabanc› ülkelerle

iflbirli¤i içinde infla edildi¤i rivayet

olunan ‹zmir Sümerbank’›n çelik

konstrüksiyonlu, fled çat›l› iplik ve

dokuma fabrikalar›n›n günümüzde

korunamayarak y›k›lm›fl bulunmas›,

sözü edilen kütle plasti¤ine ve 1950’li

y›llar›n yap› teknolojisine iliflkin

SOLDA ‹plik dokuma fabrikas›, ‹plik dokuma

fabrikas›n›n y›k›mdan sonra idari bina üzerinde

b›rakt›¤› fled çat› izleri

SA⁄DA Sosyal merkez

ALTTA ‹dari bina

SA⁄DA ALTTA ‹dari bina iflçi girifli

“YIKIM SÜREC‹ SONRASINDA MEKÂNLARIN
ORTADAN KALDIRILMASIYLA DEVLET
MERKEZL‹ MODERNLEfiME FORMATINI
ALGILAYAB‹LMEK OLANAKSIZLAfiMIfiTIR”



yans›t›r. ‹dari binaya oranla daha düflük

bir yap› kalitesine sahip bulunan sosyal

merkez, yeni modern kolektif

sosyalleflme pratiklerini hem çal›flanlara

hem de fiehitler Caddesi üzerinden

verdi¤i kentsel yüz arac›l›¤›yla

kentlilere ö¤reten, gösteren bir

mekânsal birimdir. Bu anlamda biçim

dili çok kuvvetli olmasa da tafl›d›¤›

de¤erler aç›s›ndan bu yap›n›n

tescillenmesi olumlu bir yaklafl›m olarak

de¤erlendirilebilir. Konfeksiyon

ünitesiyle ayn› dönemde, 1970’li y›llarda

infla edilen s›n›rl› say›daki apartman

binas› ise Modern Cumhuriyet

Mimarl›¤›’n›n ikamet anlay›fl› içinde yeni

bir evreyi, çekirdek aileye dönük sosyal

konut anlay›fl›n› bu kez çok katl›

betonarme apartman sistemi içine

tafl›yan bir s›çramay› ifade eder. 

De¤erlendirme 
Sonuç itibariyle ‹zmir Sümerbank

Yerleflkesi, üretim, sosyalleflme, e¤itim,

ikamet ve rekreasyon mekânlar›n› bir

arada içermesi, Cumhuriyet

modernleflmesinin temel kriterlerini

24

DOSYA

EGE M‹MARLIK TEMMUZ 2009

bilgilerin gelece¤e aktar›lam›yor

olmas›ndan ötürü ciddi bir mekânsal

bellek kayb›d›r. Buna karfl›n Basma

‹flletme Binas›’n›n koruma alt›na

al›narak endüstri müzesine

dönüfltürülmesi fikri olumludur. 

‹nfla edildi¤i dönemde iplik ve

dokuma fabrikas›na bitiflik biçimde,

yerleflkenin bat› çeperinde konumlanan

ve girifl cephesi yerleflke içi ara yola

aç›lan idari bina, döneminin mimarl›k

anlay›fl›n› belirgin bir flekilde yans›tan

nitelikli bir modern mimarl›k ürünüdür.

‹ki katl› lineer yap› blo¤una biri simetri

aks›nda yer alan ana girifl olmak üzere

üç bölgeden girifl yap›lmaktad›r. Biçim

dili ve boyutlar›yla farkl›laflarak yap›da

bir odak noktas› oluflturan ana girifl

kütlesinde, 1940’l› y›llar›n Ulusalc›l›k ve

Modernizm aras›nda gidip gelen

mimarl›k çizgisinin izlerini net bir

flekilde gözlemlemek mümkündür.

Müdüriyet mekân›n›n içinde yer ald›¤›

girifl kütlesi, cumbay› and›ran ç›kmas›

ve saçaklar›yla ulusalc› mimarl›k

yaklafl›m›na referans verirken,

ortogonal prizmatik dili, gridal pencere

düzeni ve zemin kat giriflini vurgulayan

dairesel köfle dönüflleriyle de Erken

Modernizm’in belirgin özelliklerini

tafl›maktad›r. Benzer biçimde yatay

silmeler içine yerlefltirilmifl bant

pencere sistemi ve günefl k›r›c›lar›

yap›n›n lineer kitle etkisini

kuvvetlendiren, betonarme esteti¤inin

alt›n› çizen ö¤elerdir. ‹ç mekân

ölçe¤inde ise rasyonel bir planlama

anlay›fl›na sahip lineer blok boyunca

çeflitli noktalarda yer alan iç galerilerde,

üretilen basma ve dokumalar›n

sergilenmesi, kütleye farkl› bir mekânsal

zenginlik katmaktad›r. Ayr›ca

yerleflkenin s›n›r duvar› üzerinde yer

alan ve idari yap›n›n girifl akslar›n›

karfl›layan girifl üniteleri de

tasar›mlar›yla dikkat çekicidir. Öte

yandan dönüflüm sürecinde idari

binan›n bitiflik nizamda konumland›¤›

iplik ve dokuma fabrikalar›n›n y›k›lm›fl

olmas›, bu iki ünite aras›ndaki iflleyiflin

ve yap›n›n yerleflkeyle kurdu¤u

mekânsal iliflkinin okunmas›n› olanaks›z

hale getirmektedir. Bu durum idari

yap›n›n sadece ara yoldan iflleyen ve

alg›lanan bir mekâna dönüflmesine

neden olmufltur. Tüm bunlara karfl›n

tafl›d›¤› mimari özellikler nedeniyle ‹dari

Bina’n›n ve girifl ünitelerinin ivedilikle

tescil edilmesi ve uygun ifllev

yüklenerek yerleflkeye geri

kazand›r›lmas› gerekmektedir. 

Yerleflke’nin di¤er önemli yap›lar›

sosyal merkez binas› ve ikamet

birimleri de Cumhuriyet

modernleflmesine özgü temel de¤erleri

“YAPILAN TÜM OLUMSUZ MÜDAHALELERE
KARfiIN, M‹MAR‹ ÖZELL‹KLER NEDEN‹YLE
‹DAR‹ B‹NANIN VE G‹R‹fi ÜN‹TELER‹N‹N
‹VED‹L‹KLE TESC‹L ED‹LMES‹ VE UYGUN
‹fiLEV YÜKLENEREK YERLEfiKEYE GER‹
KAZANDIRILMASI GEREKMEKTED‹R”
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-devletçi, ak›lc›, ifllevsel yaklafl›m›-

yans›tmas› ve günümüz endüstriyel

miras›n›n fonksiyonel ve mekânsal

ba¤lamda öncü yap›lanmalar›ndan biri

olmas› nedeniyle korunmas› gereken bir

Modern Mimarl›k Miras› örne¤idir.

Ancak 1980’li y›llarda bafllat›lan

özellefltirme süreci içinde özgün ifllevi

tasfiye edilerek el de¤ifltiren ‹zmir

Sümerbank, 2000’li y›llarda

gerçeklefltirilen ve yerleflke

bütünlü¤ünü zedeleyen y›k›mlar

sonucunda modern mimarl›k miras›

olma özelli¤ini büyük ölçüde yitirmifltir.

Özellikle üretimin çekirde¤ini oluflturan

iplik ve dokuma fabrikalar›n›n

arkalar›nda tan›ms›z bir mekânsal

boflluk b›rakacak flekilde yok edilmesi,

dönemin endüstri mekânsall›¤›na, yap›

teknolojisine, kütle esteti¤ine iliflkin

veriler içeren yerleflkenin bir bütün

olarak gelecek kuflaklara aktar›lmas›n›

engellemifltir. Mekâna ruhunu veren

makine teçhizat›n›n ve yap›

teknolojisinin yeniden üretilmesinin

gerçekçi olmamas› nedeniyle, y›k›lan

fabrikalar›n rekonstrüksiyonu da olas›

görünmemektedir. Bu nedenle

Cumhuriyet Mimarl›¤›’n›n benzer

özellikler tafl›yan di¤er sanayi

yerleflkelerinin de, buradaki

deneyimden yap›lan ç›kar›mlar

do¤rultusunda üretim mekânlar›yla

birlikte korunmas› gerekti¤i

anlafl›lmaktad›r. ‹nfla edilen yeni

eklektik yap›lar ise mevcut dokunun

modernist kimli¤ini dikkate almayan

niteliksiz bir mimari dilin ortaya

ç›kmas›na yol açm›flt›r. Ayr›ca

döneminin modernist mimarl›k

anlay›fl›n› belirgin bir flekilde yans›tan

nitelikli bir modern mimarl›k ürünü olan

idari bina ve girifl ünitelerinin acilen

tescil alt›na al›narak geri dönüflü

olmayan bir kayb›n engellenmesi

sa¤lanmal›d›r. t

Yasemin Sayar, Yrd. Doç. Dr., DEÜ Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü

Özlem Ar›tan, Yrd. Doç. Dr., DEÜ Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü

SOLDA Üretim alan› içindeki memur evi, 

Geç dönem memur apartmanlar›

SA⁄DA Yerleflke’nin bat› çeperinden genel görünüm

ALTTA Yeni infla edilen eklektik yap›lardan bir örnek
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Endüstri Miras› Konusunda

Öznel Deneyim: ‹ncelik ve ‹tina

ENDÜSTR‹ M‹RASI KONUSUNA BRÜKSEL KRAL‹YET ANTREPOSU VE
SANTRAL‹STANBUL DENEY‹MLER‹ ÜZER‹NDEN DE⁄‹NEN YAZAR,
DÖNÜfiÜM SÜREÇLER‹NDE “‹NCEL‹K VE ‹T‹NA”YI HATIRLATIRKEN,
PARILTININ KARfiISINA HÜZNÜ KOYUYOR
Emre Arolat

Brüksel
Leyla’n›n (Tara) efli bulunmaz

akflam yeme¤i davetlerinden

birisi. Düflündüm, flöyle geriye

do¤ru sayd›m, 6 y›ldan fazla olmufl.

Halbuki daha dün gibi. Öyle çok ayr›nt›

var ki zihnimde...

Saat on buçuk civar› olmal›. Yemek

bitmifl ama masada devam eden

sohbet hâlâ koyu. Titreyerek çalan

telefonumun ekran›nda uzun, yabanc›

bir numara. Kalk›p terasa ç›k›yorum

cevap vermek için. Hemen afla¤›da

Bebek k›y›lar› ›fl›l ›fl›l. Tam karfl›daki

Kuleli’nin denizdeki aksi bile çok

etkileyici. Derinlerden bir ses, ‹ngilizce

hat›r›m› soruyor. Jan (Van Lierde) ile

aylard›r görüflmemifltik. Brüksel’deymifl,

az önce bir görüflmeden ç›km›fl, s›ca¤›

s›ca¤›na bana ulaflmak istemifl. Kentin

kuzey yakas›nda art›k üretim

yap›lmayan eski endüstriyel alan›,

içindeki ço¤u geçen yüzy›l›n bafl›nda

infla edilmifl olan fabrika ve antrepo

yap›lar›n› anlat›yor heyecanla. Tour and

Taxi isimli kurulufltan ve uygulamaya

koymak üzere oldu¤u yenileme

projesinden söz ediyor bir ç›rp›da.

Tan›nm›fl bir Frans›z mimarla

bafllam›fllar ifle. Hiç memnun de¤illermifl

projenin geldi¤i yerden. ‹flin bafl›ndaki

yat›r›mc›lardan biri Jan’›n üniversiteden

arkadafl›. Belki de sadece dan›flmak,

dertleflmek için ça¤›r›yor onu. Sohbet,

her nas›lsa bir ifl toplant›s›na dönüflüyor

ve bir biçimde anlafl›yorlar sonunda.

Jan yeni bir tak›m kuracak. Tasar›m

bütünüyle, en bafl›ndan tekrar ele

al›nacak. Zaten imalata girilmemifl

henüz. 

“Yar›n burada olabilsen keflke” diyor

damdan düflercesine. Sanki Taksim’de

bir toplant›ya ça¤›r›yor beni.

Konuflman›n bafl›ndan beri zihnimde

bana bunlar› neden anlatt›¤›na dair

oluflan sorular›n yerini kesif bir heves

kapl›yor o anda. Bir de karn›m›n üzerine

do¤ru yay›lan o s›cakl›k. Gitmenin,

gidecek olman›n, yeni olan›n, oralarda,

Avrupa’n›n merkezinde olman›n, hep

hedeflenene bu kere çok yaklaflm›fl

olman›n p›r›lt›l› heyecan›.

Ne günlermifl, ne kadar rahatm›fl›m.

fiimdi olsa k›rk tilkinin kuyru¤unu

birbirine ba¤lamam gerekir yola

koyulmadan önce. “Tabii ki gelirim,

yar›n sabah ilk uçakla yan›nday›m”

diyorum hiç tereddütsüz.

O saatte en kolay› hemen

havaliman›na gidip halletmek bilet iflini.

‹çeridekilerin keyfi yerinde. Mimarl›k

e¤itimi, yar›flmalar, son dönemde infla

edilenler ve edilemeyenler masaya

yat›r›lm›fl, lime lime ediliyor. Arif

(Suyabatmaz) iyice form tutmufl, verip

verifltiriyor. Akademisyenler, piyasa

mimarlar›, iflverenler, yap›mc›lar birer

birer al›yor nasiplerini. Heyecanla

ç›k›yorum Ayfle Sultan Korusu’ndan.

Biraz flaflk›n, bu duruma anlam

veremiyorlar arkada kalanlar. Pek de

tak›lm›yorlar zaten.

Gece yar›s›na yak›n, E-6 boflalm›fl

art›k. Zaten flimdiki kadar yüklü de¤ildi

o günlerde. Yolun sar›mt›rak ›fl›klar›

gittikçe daha h›zl› ak›yor üzerimden.

Dikiz aynas›nda bir belirip bir kaybolan

yüzümün yar›s›na bak›yorum yan gözle.

Birkaç y›l önce Domus’ta gördü¤üm bir

foto¤raf geliyor akl›ma. Fransa’da bir

otoyol. Rem Koolhaas bir Maserati’nin

direksiyonunda. Lille’deki yap›s›n›n

inflaat›na gidiyordu galiba. Arka

koltuktan çekmifller resmi, pek haval›.

1.

ÜSTTE Brüksel Kraliyet Antreposu Yenilemesi

FOTO⁄RAF Koninklijk Stapelhuis

SA⁄DA Brüksel Kraliyet Antreposu Yenilemesi
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Dikiz aynas›nda yüzünün yar›s›. Ufukta

batmaya yüz tutmufl kuzey güneflinin

iyiden iyiye yat›k, koyu turuncu ›fl›¤›yla

y›kanan tarlalar. Tüylerim diken diken,

akl›mda Brüksel...

Yolcu ç›k›fl kap›s›n›n hemen

karfl›s›ndan ulafl›lan Sheraton Brussels

Airport Hotel’in önünde karfl›l›yor beni

o her zamanki “kuul”  haliyle. Hava

kapal› ama kuru. Biraz hal hat›r, sonra

hemen bafll›yor anlatmaya. Benim gibi

her fleyin çok net olmad›¤› ortamlardan

hazzetmeyen, sorumluluk

paylafl›m›ndaki belirsizliklerden

tedirginlik duyan biri için biraz kar›fl›k

bir süreç. Tasar›m genel olarak

‹stanbul’da yap›lacak. Tabii ki

ayd›nlatma bu iflin gerçek ustalar›ndan

biri olan Jan taraf›ndan ele al›nacak. Bir

de Belçikal› mimarl›k bürosu olacak

tak›m› tamamlayan. Yerel yap›m

teknikleri, standartlar ve yönetmelikler

konusunda bilgili. Muhtemelen

uygulama detaylar›n› da onlar

gelifltirecek. Statik, mekanik, elektrik ve

altyap› projeleri iflverene ba¤l› mevcut

gruplar taraf›ndan gerçeklefltirilecek.

Genel koordinasyon, di¤er disiplinler ve

müflteri ile iliflkiler konusu da Jan’›n

sorumlulu¤unda. Proje sunufllar› d›fl›nda

bizim müflteri ile direkt temas›m›z

öngörülmüyor. Asl›nda ilk bak›flta iyi

niyetli, rasyonel bir çözüm gibi görünse

de beni biraz geriyor bu oluflum. Hiç

al›flk›n de¤ilim böyle çapraz iliflkilere

aç›k durumlara. Tasar›m› yönlendirenle

ifli ›smarlayan aras›na bir baflka katman

girmifl oluyor böylece. Kafamda

arkalara do¤ru süpürmeye çal›flt›¤›m

bin bir soru, kocaman demir kap›dan

içeri giriyoruz.

Büyüleyici bir alan buras›. Sonradan

yaklafl›k befl yüz bin metrekare

oldu¤unu ö¤reniyorum. ‹çinde

ço¤unlu¤u üretim ve depolama için

infla edilmifl irili ufakl› yap›lar var. Bir

tren yolu, alan› tarayarak neredeyse her

yap›n›n önünden, hatta baz›s›n›n

içinden geçiyor. Tam karfl›m›zda, iyiden

iyiye grileflen gökyüzünün alt›nda, yafll›

ama sapasa¤lam görünüyor Entrepot

Royal. Boyu iki yüz metreden fazla

olmal›. Arabadan inip yaklaflmaya

bafll›yoruz koca adama.

Dikdörtgen binaya uzun kenar›n›n

tam ortas›ndaki büyük ve bir depo

yap›s› için fazlas›yla gösteriflli kap›dan

giriyoruz. fiimdi tüm akslar›n kesiflti¤i

merkezi noktaday›z. Bir bodrum, bir

zemin ve dört normal kattan oluflan

yap›n›n ortas›ndan geçen tren yolu,

tüm binay› uzunlamas›na yararak ikiye

bölüyor. En üstte bu derin bofllu¤u

örten fleffaf çat›n›n çelik tafl›y›c›s›

gördü¤üm en narin strüktürlerden biri.

Kraliyet Deposu olarak 1906 y›l›ndan

beri hizmet eden yap›, alandaki di¤er

ça¤dafllar› gibi birkaç y›l önce

boflalt›lm›fl. fiimdi köklü bir dönüflüm ile

yeniden ifllevlendirilmeyi bekliyor. Bu

kufla¤›n büyük ölçekli endüstri

yap›lar›yla ilk s›cak temas›m bu.

“‹flçiler  az önce ç›km›fl olmal›...” diye

m›r›ldan›yorum kendi kendime.

Dudaklar›mda hakim olamad›¤›m bir

tebessüm, dizlerimdeki titremeyle bafla

ç›kmaya çabal›yorum. Merakla

gözlerimin içine bak›yor Jan. 

Sonras› h›zla akan bir macera.

‹flveren temsilcileriyle yap›lan bir ön

görüflmenin ard›ndan, dönüfl uça¤›nda

binlerce metre yükseklerde sayfalarca

yaz›p çiziyorum yan›mdaki deftere.

Tasar›m›n, dönüflüm yöntemlerinin ve

dozunun omurgas› ç›k›yor orta yere

böylece. Me¤er zihnimde birikmifl ne

kadar çok mal varm›fl bu konuda.

‹stanbul’da terminale var›nca geliyorum

kendime. Hemen büroya kofluyorum. O

ana kadar neredeyse hiçbir fleyden

haberi olmayan arkadafllar›ma

anlat›yorum gördüklerimi ve

konufltuklar›m›. Defter sayfalar›

kopyalan›yor, foto¤raflar ve belgeler

üzerinden aktarmaya çal›fl›yorum yerin

o özgül f›s›lt›s›n›. Daha m› h›zl›yd›k o

zamanlar acaba? Belki de bir tür

yöntem farkl›l›¤›d›r bu. Art›k böyle

gelifltirmiyoruz tasar›mlar›. Daha çok

konufluyor, çok daha fazla tart›fl›yoruz

ofiste tasar›m ekibiyle. Daha interaktif,

hem dönüflümlü hem de etkileflimli bir

süreci tercih ediyoruz flimdilerde.

Evet, hiç kuflku yok ki bu yap›ya

müdahale edilecek. ‹fllevsel dönüflüm,

yap›da kaç›n›lmaz bir de¤iflimi

koflullayacak. Ancak tam da bu

noktada, yap›n›n flimdiki haliyle

varetti¤i ortam›n ruhunu

sürdürülebilmesi, tasar›m›n ana

sorunsal› olarak merkeze oturuyor.

Kocaman bir kesit maketi yap›yoruz

h›zla. Sistemin mekansal kurgusunu

kontrol alt›nda tutmak kolaylafl›yor

böylece. Yat›r›mc› taraf›ndan daha önce

tüm alan için haz›rlanm›fl olan genel

plana uygun olarak, zemin katlar›n›n

sat›fl ve yeme içme birimlerine, üstteki

dört kat›n ise kiral›k ofislere ayr›lmas›

öngörülüyor. Yap›n›n üzerindeki tarihsel

izler ve okunakl›l›¤›n› yitirmemifl olan

endüstriyel aura en kayda de¤er

tasar›m girdileri olarak uzun uzun

“BÜYÜLEY‹C‹ B‹R ALAN... ‹Ç‹NDE ÇO⁄UNLU⁄U
ÜRET‹M VE DEPOLAMA ‹Ç‹N ‹NfiA ED‹LM‹fi
YAPILAR... B‹R TREN YOLU, ALANI TARAYARAK
NEREDEYSE HER YAPININ ÖNÜNDEN, HATTA
BAZISININ ‹Ç‹NDEN GEÇ‹YOR”
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tart›fl›l›yor. Yüz y›l›n patinas› ile

bezenmifl a¤dal› iç ve d›fl yüzeyler,

devasa iç bofllu¤un çekici ayd›nl›¤› ve

her an buharlar aras›ndan bir trenin

ç›k›p gelece¤i hissini uyand›r›rcas›na

uzanan raylar, her türlü heyecan› ve

ilham› bar›nd›ran veriler olarak özenle

devrede tutuluyor. Varl›¤›na inan›lan

tözün izini sürerken, eskiyi yeni

gibilefltirme tuza¤›na düflmeyen,

müdahale dozunun incelikle

ayarland›¤›, zaman›n üretti¤i yap›sal

katmanlar› incitmeyen bir yenilemenin

yap›sal karfl›l›klar› üzerinde duruluyor.

Bugün kullan›lmas›nda sak›nca

görülmeyen hiçbir yap›sal eleman

yerinden edilmiyor. P›r›lt›l› ve pürüzsüz

bir tamirat yerine, zamanla oluflmufl

tekstürün s›hhilefltirilerek varl›¤›n›

sürdürmesi öngörülüyor. Bina yönetimi

taraf›ndan onlarca y›l önce tu¤la duvar

üzerine elle yaz›lm›fl yaz›lar›n bile

silinmek yerine temizlenerek yerini

korunmas› kararlaflt›rl›yor. Zorunlu yeni

eklerin, birer yirmi birinci yüzy›l

katman› olarak, bu tarihi yap›ya

eklemlendi¤i dönemin mimari

yönelimlerini içermesi, kendisinden

önceki katmanlar› gözetmesi, üzerlerini

örtmek yerine onlara usulca iliflmesi,

malzeme ve üretim teknikleriyle bir

anlamda ötekileflerek alt›ndaki mevcut

dokunun devam›n› sa¤lamas›

hedefleniyor.

Yaklafl›k üç haftal›k çok yo¤un bir

çal›flma sonucunda o dönemde bu

projenin büro içindeki sorumlulu¤unu

üstlenmifl olan Gonca ile (Paflolar)

gidiyoruz Brüksel’e. Bizim için de hayli

yeni say›labilecek tekniklerle

haz›rlad›¤›m›z dijital sunuflu yap›yoruz

iflveren grubuna. Tanju’nun (Özelgin)

bu sunufl için haz›rlad›¤› görsellerin

daha iyisi hala yap›lmad› san›r›m.

Yaklafl›k yirmi kiflilik bir grup var

merakla izleyen. Hepsi Belçikal›. Pek

belli etmeseler de be¤eniyorlar galiba...

Brüksel Kraliyet Antreposu, yaklafl›k

iki y›ll›k bir çal›flmadan sonra

tamamlanarak kullan›ma aç›ld›.

Yukar›da anlatt›¤›m heyecanl› ve

verimli süreç, bir süre daha devam etti.

Projeler hayli k›sa sürelerde ve ayr›nt›l›

bir biçimde tamamland›. Hatta yerel

mimarl›k bürosu bu h›za pek de ayak

uyduramay›nca uygulama ve detay

projeleri de büyük ölçüde ‹stanbul’da

yap›ld›.  

2. Santralistanbul

“YAPISAL OLARAK
BÜYÜK ZAF‹YETLER
‹ÇERMEYEN MEVCUT
YAPILARIN VE YILLAR
‹Ç‹NDE ÇOK CAZ‹P
B‹R KARAKTER
KAZANMIfi OLAN
PEYZAJIN ÇOK
‹NCEL‹KL‹
MÜDAHALELER
DIfiINDA TAMAMEN
KORUNMASINA...”

ÜSTTE Santralistanbul’a dönüflen

Silahtara¤a Elektrik Fabrikas›

FOTO⁄RAF Thomas Mayer
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Brüksel’e tekrar geri dönmek üzere,

yeri ve zaman› biraz de¤ifltirelim. Bu

maceradan yaklafl›k üç y›l sonra, bu

kere yer ‹stanbul. Silahtara¤a Elektrik

Fabrikas›, Bilgi Üniversitesi taraf›ndan

bir kültür ve e¤itim merkezine

dönüfltürülecek. ‹hsan Bilgin’in önayak

olmas›yla tan›fl›yoruz üniversitenin

mütevelli heyeti baflkan› ve di¤er

yöneticilerle. Birkaç k›sa ve h›zl›

görüflmeden sonra Nevzat Say›n’la

birlikte tüm kampüs için bir genel plan

haz›rl›yoruz. Daha sonraki aflamalarda

gruba farkl› disiplinlerden dan›flmanlarla

birlikte Han Tümertekin de kat›l›yor.

Yaklafl›k iki buçuk y›ll›k hummal› bir

çal›flma neticesinde ortaya bugünkü

kampüs ç›k›yor. Bu ürünün ne kadar›n›n

tasar›m grubunun inisiyatifi ile

gerçekleflti¤i, hangi noktalarda devreye

ne tür öngörülemez unsurlar›n girdi¤i,

tasar›m›n ba¤lamsal kanallar›n›n ne

oranda gevfledi¤i veya gevfletildi¤i

sorular›na verilebilecek ayr›nt›l›

yan›tlar›n, bu yaz›n›n içeri¤ini farkl›

mecralara kayd›rabilece¤ini söylemek

yanl›fl olmaz. Bu yola pek girmeden,

olsa olsa kritik say›labilecek bir tür

genel de¤erlendirmeyi yaz›n›n sonuna

saklayarak “Santralistanbul” projesinin

tasar›m hedeflerini özetlemek san›r›m

daha verimli olacak.

Haliç, yüzy›llar boyu ‹stanbul’un

merkezi ve sahnesi olmufl. On

dokuzuncu yüzy›l sonundan itibaren

gözden düflmeye bafllayarak 1990’lara

kadar giderek köhneleflmifl. Son on befl

y›l içinde ise yeniden keflfedilerek

birçok projeyle bir kere daha göz

kamaflt›rmaya bafll›yor. Osmanl›’n›n ilk

elektrik fabrikas› olan Silahtara¤a, tam

Haliç’in bitti¤i uç noktada, Alibeyköy ve

Ka¤›thane derelerinin aras›nda

yar›madalaflan 107.000 metrekarelik

arazi üzerine yay›l›yor. 1910’lar ile

1950’ler aras›nda oluflmufl tipik bir

modern sanayi yerleflmesi. 

Proje çal›flmas›n›n ilk aflamas›nda,

inand›r›c› koruma ve yenileme

kanallar›n› açabilmek için, yerleflmenin

ulafl›labilen bütün katmanlar›n› içeren

bir okuma zemini oluflturmay›

amaçl›yoruz. Bu anlamda yap›lan

araflt›rmalarda, 1910’larda haz›rlanan ilk

projenin izlerinin sürdü¤ü, ancak 40 y›l

içinde flekillenmifl olan endüstri yap›lar›

y›¤›n›nda, en bafltaki keskin proje

kararlar›n›n gevfletildi¤i, pragmatik

hamlelerle formel ihlallerin yap›ld›¤›,

makina ve kazan daireleri ile lojmanlar

olarak genellenebilecek bina gruplar›n›n

stilistik karakterlerinin ve yap›m

sistemlerinin kararl› bir biçimde

birbirlerinden ayr›flt›r›lmalar›na karfl›n,

her iki yap› kümesinin de yap›ld›klar›

s›rada endüstrileflmifl dünyan›n tipik

özelliklerini bar›nd›rd›klar› gibi elle

tutulur sonuçlara var›ld›. Alanda

bulunup vakit geçirdikçe, yap›lan

taramalarda derinlere dald›kça, paralel

olarak kendili¤inden geliflen yer

duygusu ile birleflen bu veriler,

yenileme ve koruman›n tasar›m

kararlar›na iliflkin de¤erli ipuçlar› olarak

devreye girdi.

Bu genel okuma ve farkl› katmanlar›

içeren hayli ayr›nt›l› bilgi taramas›n›n

ard›ndan, durumu ve eldeki nesneyi

gözeten, mevcut örüntüyü her özgül

karfl›laflmada yeniden hesaba katarak

hakk›n› veren dikkatli bir yenileme

biçimini, bu oldukça yayg›n projenin

farkl› parçalar›n›n ortak paydas› olarak

kabul ettik. T›pk› Brüksel projesinde

oldu¤u gibi, ifllevsel dönüflümün

koflullayaca¤› kaç›n›lmaz de¤iflimin,

yerleflkenin flimdiki haliyle varetti¤i

ortam›n ruhunu yok etmemesini,

tasar›m›n en önemli hedeflerinden biri

olarak belirledik. Yap›sal olarak büyük

zafiyetler içermeyen mevcut yap›lar›n

ve y›llar içinde çok cazip bir karakter

kazanm›fl olan peyzaj›n çok incelikli

müdahaleler d›fl›nda tamamen

korunmas›na, yap›lacak yeni yap›lar›n

ise bir dönem varolan eski yap›lar›n

izlerinde infla edilmesine karar verdik. 

Master plan çal›flmas› yukar›da

özetledi¤im ölçütler ›fl›¤›nda flekillendi.

Yöneticilerle yap›lan bir seri toplant›

neticesinde de son halini ald›. Bundan

sonraki aflamada, bir taraftan çevre

düzeni projelerini, di¤er taraftan da tek

tek yap›lar›n uygulamaya yönelik

dokümanlar›n› haz›rlad›k. Bu yap›lar›n

baz›lar› hakk›nda biraz daha ayr›nt›l›

bilgi vermek, hedeflenen ile elde edileni

de¤erlendirmek aç›s›ndan anlaml›

olabilir diye düflünüyorum.

14.1. Numaral› Atölye Yap›s›:

Daha önceki tespitlerde ilgili An›tlar

Kurulu taraf›ndan y›k›labilir nitelikte

görülmesine ve di¤er atölye ve üretim

yap›lar›ndan hayli küçük olmas›na

karfl›n, yap›ld›¤› dönemin hem teknik

hem de biçimsel karakteristiklerini

tafl›d›¤›na olan inanc›m›z ve tüm

kampüs içinde inflai etkinli¤in

bafllat›ld›¤› ilk bina olmas›; dolay›s› ile

kendisinden sonra geleceklere de örnek

teflkil edebilmesi aç›s›ndan bu yap›y›

çok önemsedi¤imizi söyleyebilirim.

Yerleflkenin birinci kuflak yap›lar›ndan

olan bu atölye, temel olarak birbirine

uzun kenarlar›ndan birleflen iki

dikdörtgenden oluflan basit bir

planimetri ile kurgulanm›fl. Her iki

kitlenin de üzerinde hayli yüksek e¤imli,

çift yöne k›r›lan çat›lar var. Tam ortada

bir yatay dere olufluyor. Yapt›¤›m›z

ayr›nt›l› tespitlerde, yap›n›n özgün çelik

tafl›y›c› sisteminin özellikle yere yak›n

ve toprakla buluflan noktalar›nda

yüksek oranda korozyonun oluflturdu¤u

bozulmalar gördük. Çat›

konstrüksiyonunda da bir tür takviyenin

yap›lmas› zorunlu görünüyordu.

Yap›n›n yeni ifllevi hakk›nda

projelendirme sürecinin ilk aflamas›nda

dahi birkaç kez fikir de¤iflikli¤i olmas›,

bizi olabildi¤ince aç›k ve esnek bir

planlamaya do¤ru götürdü. Yap›n›n

strüktürel karakterini ve ona zaman›n

kazand›rd›¤› patinay› ortadan

kald›racak herhangi bir müdahale

yerine, yap›ld›¤› dönemin izini tafl›yan

ekleri ve onar›mlar› bir tür protez

niteli¤inde görünür k›lmay› ye¤ledik. Bu

ba¤lamda ne iç ne de d›flta, mevcut

yüzeyler üzerinde herhangi bir s›va

veya boya öngörmedik. Zeminin farkl›

kot iliflkilerinden faydalanarak, bir tür

yükseltilmifl döfleme ile tüm

elektromekanik sistemin yap›ya

sorunsuzca da¤›l›m›n› sa¤lad›k. Bu

döflemeyi mevcut duvar yüzeyinden bir

miktar geride b›rakarak yeni ve eski

aras›ndaki s›n›r› gevfletmeyi denedik.

Bofllu¤un içine yerlefltirilen endirekt

so¤uk katod lineer ayd›nlatman›n,

mevcut duvar yüzeyindeki tekstürü

“ ...YAPILACAK YEN‹ YAPILARIN ‹SE B‹R
DÖNEM VAROLAN ESK‹ YAPILARIN ‹ZLER‹NDE
‹NfiA ED‹LMES‹NE KARAR VERD‹K”



koydu. Tesisin tamam›nda gözlenen ve

arazinin hakim kotunda zaman

içerisinde gerçekleflen yükselmenin de

olumsuz etkisiyle yap›n›n çelik tafl›y›c›

sisteminin ciddi anlamda  korozyona

u¤rad›¤›n› anlad›k. Bu anlamda

haz›rlanan restorasyon projesinde

yap›n›n 2. dönemi için  yap›lan

restitüsyon çal›flmas›n› esas ald›k.

Yap›n›n strüktürel anlamda kullan›labilir

durumdaki çat› makaslar›, çat› ›fl›kl›klar›

ve orta nefinde yer alan servis vinci

d›fl›ndaki bütün hasarl› tafl›y›c›lar›n ve

duvarlar›n asl›na uygun olarak yeniden

infla edilmesini önerdik.

Santralistanbul proje kurgusunda

müzeler külliyesinin hemen yan›bafl›nda

yer alacak olan bu yap›n›n lokanta veya

ziyaretçi kafeteryas› olarak yeniden

ifllevlendirilmesi söz konusuydu. Bir

ambar olarak infla edilen yap›da

sözkonusu rekreatif ifllevleri

bar›nd›racak ilave servislerin k›smen

yap›n›n içerisinde çözülmesini, bir

bölümün ise yap›n›n do¤usuna

yerlefltirilecek olan bir tür konteyner-

yap›n›n içerisine da¤›t›lmas›n›

öngördük. Böylece yap›n›n özgün

planimetrisinin zedelenmemesini

amaçlad›k. Bu anlamda yap›n›n

içerisinde iç duvarlardan yaklafl›k bir

metre mesafede yer alan bir tür

pavyon-yap›y› tuvalet ve mutfak

ifllevleri için düzenledik. ‹klimlendirme

ünitelerini ise yap›n›n d›flar›s›nda, do¤u

cephesinde yedi numaral› yap› ile

aras›nda yer alan konteyner-yap›ya

yerlefltirdik. Yap›n›n asl›na uygun olarak

tekrar yap›lacak olan do¤rama

sisteminde, do¤u cephesinde

konteyner-servis yap›s› ile do¤rudan

iletiflimi sa¤layacak bir pencerenin kap›

haline getirilmesi d›fl›nda herhangi bir

de¤ifliklik öngörmedik.

Bugün lokanta olarak hayli yo¤un

bir biçimde kullan›lan bu yap›, içinde

iflletmeye yönelik yap›lan baz›

de¤ifliklikler d›fl›nda genel olarak ilk

tasar›m kararlar›na uygun biçimde infla

edildi. Ancak yukar›da sözünü etti¤im
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dramatize ederek ortaya ç›karaca¤›n›

hayal ettik. ‹lk olman›n

deneyimsizli¤inden olacak, yap›

neredeyse hiç müdahale görmeden,

tam da tasarland›¤› gibi infla edildi.

Bundan sonra yerleflkedeki hiçbir

imalatta böyle bir durum yaflanmad›¤›n›

rahatl›kla iddia edebilirim. Öte yandan

yap›n›n kullan›ma aç›lmas›ndan bir süre

sonra, iç kurguda ve az önce sözünü

etti¤im özgün yap›sal düzenlemelerde

radikal de¤ifliklikler yap›ld›. Yap›n›n

genel restorasyon yönelimleri ile ne

kadar ba¤daflt›¤› tart›flma götürür bu

müdahalelerin hiçbirinde tasar›mc› grup

olarak bizden herhangi bir görüfl

al›nmad›. 

Ça¤dafl Sanatlar Merkezi:  

Yerleflke içindeki yap›lar›n en yo¤un

oldu¤u bölgede 50’li y›llarda infla

edilmifl ve santral devre d›fl› kald›ktan

hemen sonra da hurda anlam›nda

sökülerek ortadan kald›r›lm›fl olan iki

kazan dairesinin izleri üzerine infla

edilen bu yap›da, konvansiyonel bir

rökonstrüksiyon ifllemi yerine, yeni

ifllevin de içerildi¤i bir yorumla bir tür

soyutlama yönelimini tercih ettik.

Birbirinden kopuk ancak yine de

birbirine çok yak›n durarak çevredeki

binalar y›¤›n›n› tamamlayan bu iki

yap›y›, ilk ifllevlerini sürdürdükleri

hallerindeki kitlesel varolufllar›na uygun,

ancak yüzey kurgusu olarak neredeyse

“tarafs›z” denebilecek bir seçimle

yeniden kurgulad›k. ‘Ça¤dafl olmak’,

‘tam da yap›ld›¤› günün mimari

özelliklerini tafl›mak’ veya ‘içinde

bulundu¤u tarihi kontekstten koparak

ayr›flmak’ gibi al›fl›ld›k, güncel ve

popüler yönelimlerin aksine, herhangi

bir zaman dilimine sonuna dek angaje

olmayan, bütün gücünü o ‘yer’ ve

‘durum’ ile hemhal olabilme çabas›ndan

alan bir yap› oluflturmay› hedefledik.

Yeni yap›lar›, t›pk› eski yap›larda

oldu¤u üzere, yo¤un ve a¤›r bir iç

çekirdek ile onu ona olabildi¤ince

dokunmadan örten, hafif ve yar›

geçirgen bir d›fl z›rhtan oluflturduk. Eski

yap›lar›n çeperlerindeki duvar ve

pencerelerin oluflturdu¤u geçirgenli¤e

koflut olarak, bu kez tüm yap›n›n

alg›s›n› homojenize eden bir metal tülü,

alt bölümdeki sa¤›r betonarme ayak

üzerine basitçe oturttuk. Böylece

yap›lar›n gündüzleri bulunduklar›

ortam›n patinal› auras›na kar›flarak bir

tür önemsizlik mertebesine

kavuflmas›n›, gece ise metal tülü

tamamen görünmez k›lan iç

ayd›nlatman›n bu kere yap›y› basit bir

fenere dönüfltürmesini hedefledik.

Yap›n›n spektaküler müzelerin bildik

kapal› kutu yönelimiyle etraf›ndaki

örüntüden tamamen koparak ayr›flmas›

yerine, serginin ve sergilenenin

durumuna göre vaziyet alabilmesini

öngördük. ‹ç dolafl›m›n fragmanlar

halinde Eyüp s›rtlar›, çevredeki yo¤un

do¤al doku ve Santralistanbul’un di¤er

yap›lar›yla iliflki kurabilme özelli¤ini,

sergilenenin yücelefltirilerek

dokunulmazl›¤›na tercih ettik. Müzenin

‘akl›’ olarak de¤erlendirilen küratörlere

yarat›c› hamlelerle her gösterimi

spesifiklefltirme olana¤›n›n verilmesini,

yap›n›n ise bu ba¤lamda tasarlanm›fl bir

s›radanl›ktan öteye geçmemesini çok

önemsedik.

Kuflkusuz bizim önemsedi¤imiz bu

yönelimlerin bir bölümünün, kerameti

kendinden menkul bir tür uzman

müzeci grup taraf›ndan kabul

görmemesi kolayl›kla anlafl›labilir bir

durum. Ancak yap›m s›ras›nda, son

aflamada tamamen bizim bilgimiz

d›fl›nda de¤ifltirilen çat› ve yal›t›m

detaylar› nedeniyle yap›n›n aç›l›fltan

hemen önce çat›s›ndan su almas› o

denli kolay kabullenilir görünmüyor.

Yap›n›n genel olarak tasarland›¤›

biçimde infla edildi¤i söylenebilir.

Ancak baz› kritik detaylarda ortaya

ç›kan yap›m hatalar›n›n genel kalitesini

derinden etkiledi¤ini düflündü¤ümü

söylemeliyim. 

20 Numaral› Ambar Yap›s›:

Yapt›¤›m›z tespitlerde, tesisin 2.

döneminde (1914-1929) yedi numaral›

kazan dairesinin yer alaca¤› alan›n

hemen bat›s›nda infla edilen tek katl› 3

nefli ambar yap›s›n›n strüktürel olarak

ciddi anlamda y›prand›¤›n› gördük.

Yap›lan statik analizler ve rölöve

çal›flmalar›, yap›n›n düfley tafl›y›c›

sisteminde otuz santimetreye varan

eksen kaymalar› ve ayr›lmalar› ortaya

“GUY DEBORD “GÖSTER‹ TOPLUMU” ADLI
METN‹NDE GÖSTER‹’N‹N METANIN
TOPLUMSAL YAfiAMI TÜMÜYLE ‹fiGAL ETMEY‹
BAfiARDI⁄I AN OLDU⁄UNU SÖYLER”
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konteyner-yap› yerine, bu yap›n›n

neredeyse bir minyatür kopyas› olan

garip, ölçeksiz ve anlams›z bir servis

ünitesi ilave edildi. Bu konudan hiçbir

flekilde haberdar edilmedi¤imizi

söylememe gerek var m›d›r bilmem.

Ancak beni her gördü¤ümde hem

flafl›rtan hem de ac› ile güldüren bu

yap›, kötü bir flaka olarak duruyor

Ça¤dafl Sanat Merkezi ve Otto

aras›nda...

3. Par›lt› ve hüzün
Hem Brüksel hem de Santralistanbul

projesinde yirminci yüzy›l bafl›nda infla

edilmifl olan büyük ölçekli endüstri

yap›lar›n›n dönüfltürülmesi ile farkl› ve

güncel ifllevler kazand›r›lmas› söz

konusuydu. Dahas› her iki proje zaman

olarak da birbirlerine çok uzak

say›lmazlar. Yer, iflveren ve yap›m

yöntemleri ise hayli farkl›yd›. Santral’de

bitmifl ürünün en az›ndan bir bölümü

hakk›ndaki görüfllerimi yukar›da bina

baz›nda aktarmaya çal›flt›m. ‹lave

olarak yerleflkenin ana giriflindeki hilkat

garibesi nizamiye bozmas› yap›y›

görmemek için oraya olabildi¤ince az

u¤rad›¤›m› söyleyebilirim. Tasarlanana

hiç uyulmadan infla edilmifl olan iflçi ve

yönetici lojmanlar›n›n son halleri,

yap›sal peyzaj ad› alt›nda yap›lan kaba

saba düzenlemeler ve projenin genel

auras›n› isteyerek zedelercesine bir tür

portatiflik tad› tafl›yan amfi, ciddi

anlamda konuflulmay› dahi

haketmiyorlar.

Brüksel’deki bitmifl ürünün ise inflai

ve teknik presizyon aç›s›ndan çok daha

incelikli bir yap› oldu¤u kolayl›kla iddia

edilebilir. Ancak benim için bu iki

deneyimi birbirinden neredeyse farks›z

k›lan, her iki iflte de tasar›m›n ana

omurgas›n›n tamamlad›¤›m hiçbir

yap›da olmad›¤› denli gevfletilerek

ekseninin kayd›r›lm›fl olma durumu.

Do¤rusu uzunca bir süredir bunun bir

tesadüften ibaret olup olmad›¤›n›

soruyorum kendime. Asl›nda her iki

deneyimde de kaybedilece¤i en

bafl›ndan belli olan bir oyunu beyhude

bir çabayla sürükledi¤imi anlar gibiyim

yavafl yavafl. Birkaç önemli nedeni var

san›r›m bu önlenemez yenilginin.

Geçen yüzy›l bafl›na tarihlenen bu

an›tsal yap›lar›n ve içinde varolduklar›

alanlar›n onlar› spesifiklefltiren bir ruhu

var. Bunun nas›l kavrand›¤›n› ve

tasar›mda bu ölçütün nas›l ve ne

oranda devrede tuttuldu¤unu özellikle

Brüksel deneyimi üzerinden daha önce

aktarmaya çal›flm›flt›m. Bu aflamada,

söz konusu alanlar›n ortak özelliklerini

irdelemek san›r›m verimli bir analiz

olacakt›r. Bu efli bulunmaz ortamlar›

tarif edebilecek kelimeler içinde

“hüzün” galiba yerine en çok yak›flan›.

Uzun süre kullan›lm›fl, çok önemli ifllere

yaram›fl ve sonra da terkedilerek kendi

hallerine b›rak›lm›fl yap›lar bunlar. Yafll›

ve yaln›zlar. Hem içinde yer ald›klar›

alanlar hem de kendi iç ›ss›zl›klar›

hüznün yerini daha da sa¤lamlaflt›r›yor.

Guy Debord “Gösteri Toplumu” adl›

metninde Gösteri’nin metan›n

toplumsal yaflam› tümüyle iflgal etmeyi

baflard›¤› an oldu¤unu söyler.

Görülebilir olan sadece metayla kurulan

iliflki olmakla kalmaz, ondan baflka bir

fley de görülmez. Zira görülen dünya

metan›n dünyas›d›r bu önermeye göre.

Bu ba¤lamda Gösteri Toplumu’nun

yukar›da sözünü etti¤im türden bir

hüznü pek de sevmiyor oldu¤u

kolayl›kla savlanabilir. Hatta bu tür

duygusall›klardan mümkün mertebe

uzak durulmas› söz konusudur bu

iklimde. Daha ziyade talep gören ise

cilal› ve par›lt›l› mallard›r. Bu nedenledir

ki sadece bu co¤rafyada de¤il, bir çok

farkl› ülkede yap›lan benzer

dönüfltürme ve yeniden ifllevlendirme

projesinde eski yap› bu anlamda

metalaflt›r›larak nefleli ve par›lt›l› yeni

dünya içinde bir tür eflantiyonlaflt›rma

ifllemine tabi tutulur.

Hem Brüksel hem de Santral’de

yaflad›¤›m deneyim, bana yukar›da

bahsetti¤im kuvvetli ak›nt›ya karfl›

durman›n ancak iflin bafl›nda daha

sa¤lam temellere dayand›r›lm›fl bir

profesyonel iliflki tarifiyle mümkün

olabilece¤ini ö¤retti. Son karar verici ile

tasar›mc›n›n birbirine güvenmesi ve

benzer hayaller kurmas› halinde geçerli

olabilecek bir tür uyumun yoksunlu¤u,

projenin bu anlamdaki yenilgisini

kaç›n›lmazlaflt›r›yor. Geçen hafta bir

vesileyle içini kar›fl kar›fl görme f›rsat›n›

yakalad›¤›m Salacak’taki Birgi Yal›s›,

böyle bir uyumun yenileme projelerinde

dahi söz konusu olabilece¤i hakk›nda

yüreklendirici bir örnek olarak kaz›nd›

zihnime.

Son günlerde Mallet-Stevens’in

Mecidiyeköy Likör Fabrikas› ile

u¤rafl›yoruz. Dar›s› onun bafl›na art›k

demeli... t

Emre Arolat, Mimar

“GÖRÜLEB‹L‹R OLAN SADECE METAYLA
KURULAN ‹L‹fiK‹ OLMAKLA KALMAZ, ONDAN
BAfiKA B‹R fiEY DE GÖRÜLMEZ”

ALTTA Santralistanbul Ça¤dafl Sanatlar Müzesi

FOTO⁄RAF Thomas Mayer
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avagaz› Fabrikas›’n›n
Tarihçesi
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda

ticaret hacmindeki h›zl› büyümeyle

birlikte, ‹zmir'in sanayi yaflant›s›nda da

önemli geliflmeler oldu¤u bilinmektedir.

Bu dönemde ‹plik Fabrikas›, Havagaz›

Fabrikas›, Su Fabrikas› gibi büyük

sanayi iflletmeleri aç›lm›flt›r. Bu

iflletmelerin bir k›sm›, Alsancak Gar› ve

‹skelesi yak›nlar›nda yer alm›flt›r.

1857 y›l›nda Andre Morchais ad›nda

bir müteflebbis Paris Gaz fiirketi ad›na

‹zmir'de bir havagaz› fabrikas› kurmak

için Osmanl› Devleti'ne baflvurur. Ancak

ölümü ile baflvuru geçerlili¤ini kaybeder.

‹lk giriflimden sonra 1859 y›l›nda

‹stanbullu gazeteci A. Edwards ‹zmir'de

havagaz› fabrikas› kurmak için Osmanl›

Devletine baflvurur. Devlet medeni bir

kentsel hizmet olaca¤› kanaatiyle, 40

y›ll›¤›na imtiyaz vererek baflvuruyu

onaylar. Ancak tesisin inflaat›na 1862

y›l›nda bafllan›r.

Havagaz› üretim tesisi, merkezi

Glasgow'da bulunan “Lanloux and

Sons” fabrikas› taraf›ndan kurulmufltur.

Fabrikan›n kurulufl çal›flmalar› sürerken

kent içi nakil flebekesi de haz›rlanm›flt›r.

Fabrikan›n kuruluflu s›ras›nda kent

içi ayd›nlatma için 600 fener

öngörülmesine karfl›n kentin h›zl›

büyümesiyle bu say› 3.000'e ulaflm›flt›r.

Bu nedenle zaman içinde kapasite

art›r›m› için fabrikada ek yap›lar infla

edilmifltir. 1900'lü y›llar›n bafl›nda

elektrik kullan›m› daha ucuz alternatif

olarak ortaya ç›k›nca, 1904 y›l›ndan

itibaren ‹zmir'in ayd›nlat›lmas›n›n

elektrikle yap›lmas›, havagaz›n›n sadece

mutfakta kullan›lmas› gündeme

gelmifltir. Ancak elindeki pazar›

kaybetmek istemeyen flirketin

engellemeleri nedeniyle, 1. Dünya

Savafl› bafllar›na kadar havagaz›

ayd›nlanma için kullan›lmaya devam

edilmifltir. Geçifl sürecinde bir süre hem

gaz hem elektrikle ayd›nlanmaya

devam edilmifl, daha sonra havagaz› ile

ayd›nlanma terk edilmifltir. 

Cumhuriyet Dönemi’nde yabanc›

flirketlerin imtiyazlar› uzat›lmad›¤›ndan

tesis belediyeye devredilmifl ve

havagaz› mutfaklarda kullan›lmaya

uzun süre devam edilmifltir.  

Restorasyon Karar›
1995 y›l›nda kapat›lan fabrika

binalar›n›n büyük bir bölümü günümüze

ulaflamam›flt›r. En son ESHOT ve

‹ZULAfi taraf›ndan kullan›lm›flt›r. 2005

y›l›nda tarihi mirasa sahip ç›k›lmas›

amac›yla, fabrika binalar›n›n

eklentilerinden ar›nd›r›larak orijinal

H

TAR‹H‹ HAVAGAZI FABR‹KASI RESTORASYONU VE ÇEVRE
DÜZENLEMES‹ ‹LE ‹ZM‹RL‹LER‹N KULLANIMINDA
Ifl›k Çeliko¤lu, Sedat Baylan, Ertan Dikmen, Ebru Kandilci Köran

Fabrikada
Kahve Keyfi

PROJE ADI Havagaz› Fabrikas› Restorasyonu ve
Çevre Düzenlemesi
PROJE YER‹ ‹zmir / Alsancak
RESTORASYON PROJES‹ Es Yap› fiehircilik Mimarl›k
Restorasyon San. Tic. Ltd. fiti.
ÇEVRE DÜZENLEME PROJES‹ ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi, Etüt Proje fiube Müdürlü¤ü
Sedat Baylan, Mimar

Ifl›k Çeliko¤lu, Mimar

Ertan Dikmen, Mimar

Ebru Kandilci Köran, Mimar

Gökçen Eskiyurtlu, infl. Müh.

PEYZAJ PROJES‹ ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, 
Etüt Proje fiube Müdürlü¤ü
Biriz Öztüzemen, Peyzaj Mimar›

ÜSTTE Giriflten genel görünüfl

SA⁄ ÜSTTE 1966 tarihli plan (‹zmir I No’lu KTVKK

Arflivi), 2008 tarihli vaziyet plan›

SA⁄ ALTTA Genel görünüfl 
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hallerine göre restore edilip aktif bir

kullan›m karar› ile kente kazand›r›lmas›

istenmifltir. Alanda mevcut tüm ek

binalar›n y›k›l›p, tescilli binalar›n ortaya

ç›kar›lmas›na, yeni ifllevleriyle kullan›ma

aç›lmas›na ve kültürel ve sosyal

aktivitelerin yap›labilece¤i gençlik

merkezi olarak kullan›lmas›na karar

verilmifltir. 

‹lk olarak rölöve, restitüsyon ve

restorasyon projelerinin yap›lmas› için

ihale yap›lm›flt›r. Es Yap› fiehircilik

Mimarl›k Restorasyon San. Tic. Ltd. fiti.

taraf›ndan arazide bulunan on dört

adet yap›n›n tescilsiz olanlar›n›n

y›k›lmas›, tescilli olan sekiz adet yap›n›n

restore edilerek korunmas› için proje

haz›rlanm›flt›r. Projede dökümhane

olarak kullan›lan bina kafeterya olarak

düzenlenmifl, di¤er binalar›n atölye,

sergi salonu, idari bina, okuma salonu

ve sat›fl ünitesi olarak kullan›lmas›na

karar verilmifltir. Ayr›ca alanda bulunan

ve tescilli olmayan betonarme binan›n

y›k›lmadan restoran olarak kullan›lmas›

düflünülmüfltür. Havagaz› Fabrika

binas›n›n sembolü niteli¤inde olan

46.30 m. yüksekli¤indeki baca ve su

deposunun restorasyonu için de

projeler haz›rlanm›flt›r.

Çevre Düzenleme Projeleri ve
Uygulama
Kurul taraf›ndan onaylanan projelerin

uygulanmas› için ihale yap›larak Fen

‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Yap› Müdürlü¤ü

denetiminde restorasyon çal›flmalar›na

bafllanm›flt›r. 

Binalar›n restorasyonu sürerken öte

yandan Etüt Proje Müdürlü¤ü

taraf›ndan çevre düzenlemesi projesi

haz›rlanm›flt›r. Projenin tasar›m

sürecinde öncelikle tüm alan›n aktif

olarak kullan›lmas› ve bir dönüflüm

projesi ile kente kazand›r›lmas›

hedeflenmifltir. ‹zmir Havagaz›

Fabrikas›’n›n tarihi verilerine ve Türkiye

ile Dünya’daki havagaz› fabrikalar›n›n

restorasyon projelerine yönelik

araflt›rmalar yap›larak kapsaml› bir ön

araflt›rma dosyas› haz›rlanm›flt›r.

Düzenleme projesinin genel

yaklafl›mlar› oluflturulurken tarihi

doküman ve foto¤raflardan tespit

edilen gazometre, tren raylar›, arnavut

kald›r›m› döfleme, havagaz› ayd›nlatma

elemanlar› gibi tahrip gören ve yok

1

2

3

4
5

6
7

8

1 Kafeterya

2 Atölye-Okuma Salonu

3 Personel Binası-WC ve ‹dari Bina

4 Teknik Servis-Sat›fl Birimi

5 Atölye-Restoran 

6 Yemekhane, Atölye, Sergi Salonu

7 Servis Birimi

8 Baca

1 Dökümhane

2A Gazometre 

(Yak›t Depolama Tank›)

2B Gazometre

3 ‹htihsal Sayac› ve Laboratuar

4 ‹dari Bina

5 Makine Dairesi 

6 Baca

7 Su Deposu

8 Atölyeler ve Yemekhane

9A fiakuli F›r›n

9B Karnülü F›r›nlar

10 Malzeme Ambar›

11 Katran Havuzu ve Deposu
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edilen mimari ö¤eler projede

yaflat›lmak istenmifltir. Bu gibi tarihi

yap›lar›n kente kazand›r›lma projelerine

örnek teflkil edilebilecek, tarihi mirasa

ve restorasyon eti¤ine duyarl› bir

çal›flma olmas› için çaba sarf edilmifltir.    

Alandaki yap›lara verilen yeni

fonksiyon kararlar› göz önünde

bulundurularak, yap›lar› çevreleyen

alanlarda ana fonksiyon zonlar›

belirlenmifltir. Bulundu¤u alan›n

miras›na sayg›l› bir yaklafl›m içinde,

alan›n at›l kalmadan, yaflayan, modern

bir alan olmas› için detaylar

gelifltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Kafeteryan›n

çevresi su ö¤eleri ile zenginlefltirilerek,

çekim alan› haline getirilmek istenmifl

ve yeme-içme zonu olarak belirlenmifltir.

Mevcut sat›fl birimine destek olacak

demonte, hafif yap› sistemli yeni sat›fl

birimleri önünde kalan alan al›flverifl

zonu, su deposunun çevresi toplanma

ve çekim alan› yaratmak için meydan,

alan içinde yap›sal olarak farkl› olan

yeni bina çevresi e¤lence zonu, sergi

salonlar›n›n ve atölyenin önündeki alan

da kültürel zon olarak tasarlanm›flt›r.

Alan içinde genifl bir yer tutan sergi

salonu yan›ndaki alan, çim yap›larak

görsel sanatlara yönelik (sinema,

konser vs.) aç›k hava seyir alan› olarak

planlanm›fl ve girifli iki parçal› simetrik

membran örtü ile belirlenmifltir. Bu

örtülerin alt›nda giflenin yer almas›

düflünülmüfltür. Seyir alan›n›n çevresine

yeflil doku ile do¤al s›n›rland›rma

yap›lm›flt›r.

ÜSTTE Kafeterya ve baca binas›

SA⁄DA Genel görünüfl

ALTTA Panaromik görünüfl

Alan› s›n›rlayan çevre duvar›, ön

cephede dolu k›sm› alçak tutularak

tesisin içiyle görsel temas›n sa¤lanmas›,

duvar tasar›m›n›n bir parças› olan bir

s›ra a¤aç (leylandi) ile trafik yükü fazla

olan caddenin etkisinin yal›t›lmas›

hedeflenmifltir. Yan cephelerde ise

güvenlik ve komflu alanlardaki

kullan›mlar dikkate al›narak, duvar

eleman› olan harman tu¤lalar› duvar

bitifl kotuna kadar ç›kart›lm›flt›r. 

Çevre düzenleme projesinin

genelinde yap›larla uyumlu, do¤al

malzemeler tercih edilmifl, çevre

duvar›nda, girifl güvenlik yap›s›nda ve

ek sat›fl yap›lar›nda harman tu¤las›, ana

konstrüksiyonda çelik elemanlar

kullan›lm›flt›r. Zemin kaplama

malzemesi olarak granit parke tafl

(8x8x8 cm.), granit tafl plaka (30x40

cm.), kaplama tu¤las›, diyabaz, alandan

ç›kan orijinal tafllar ve ahflap

kullan›lm›flt›r. Yeme-içme zonunu

çevreleyen ve yay fleklinde alan› saran

su ö¤eleri, caddedeki trafik

gürültüsüne, iflitsel ve görsel bir

perdeleme olarak düflünülmüfltür. Su

perdelerinin kaplamas›nda kayrak tafl›

kullan›lm›flt›r.

Alandaki çöp hazneleri zemin

kaplama malzemesinin devam› olarak

yükselen hazne fleklinde tasarlanm›flt›r.

Havagaz› Fabrikas›’na ait tarihi

veriler ve foto¤raf arflivleri

incelendi¤inde, alanda iki adet

gazometre (gaz depolama tank›)

oldu¤u tespit edilmifltir. Daha önce

“PROJEDE DÖKÜMHANE OLARAK
KULLANILAN B‹NA KAFETERYA OLARAK,
D‹⁄ER B‹NALAR ‹SE ATÖLYE, SERG‹ SALONU,
‹DAR‹ B‹NA, OKUMA SALONU VE SATIfi
ÜN‹TES‹ OLARAK DÜZENLEND‹”
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sökülmüfl olan bu özel çelik

konstrüksiyonlar›n çevre düzenleme

projesi kapsam›nda de¤erlendirilmesi

düflünülmüfltür. Bu amaçla

foto¤raflardan ve sökülen parçalardan

ulafl›lan konstrüksiyona ait veriler

de¤erlendirilip, aç›k sergi alan› olarak

kullan›lmak üzere küçük gazometre

k›smi olarak yeniden yap›lm›flt›r. 

E¤lence zonu, restoran olarak

hizmet verecek yap›n›n önünde bar ve

e¤lence alan› olarak tasarlanm›flt›r.

Döflemede ahflap kaplama

kullan›lmas›na karar verilmifl, gölge

sa¤lanmas› için membran örtü

yap›lm›flt›r.

24.000 m2’lik alan içinde 7.530 m2

yeflil alan düzenlenmifl, 122 araçl›k

otopark tasarlanm›flt›r. Peyzaj

düzenleme çal›flmalar› s›ras›nda alanda

bulunan 1. grup korunmas› gerekli

tafl›nmaz kültür varl›¤› olarak tescilli

an›t a¤açlar korunmufl, ayr›ca alana 4

adet as›rl›k zeytin a¤ac› tafl›narak

dikilmifltir. 

Çevre düzenleme projeleri ‹zmir 1

numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›

Koruma Bölge Kurulu’nun 13.06.2008

tarih ve 3276 say›l› karar› ile de uygun

bulunarak onaylanm›fl ve uygulama için

yeniden ihale yap›lm›flt›r.

“ALANDAK‹ YAPILARA VER‹LEN YEN‹ FONKS‹YON KARARLARI GÖZ
ÖNÜNDE BULUNDURULARAK, YAPILARI ÇEVRELEYEN ALANLARDA
ANA FONKS‹YON ZONLARI BEL‹RLENM‹fiT‹R”

Çevre düzenleme uygulama

çal›flmalar› yine Fen ‹flleri Daire

Baflkanl›¤›, Yap› ‹flleri Müdürlü¤ü

denetiminde, ayr›ca peyzaj uygulama

çal›flmalar› da Tar›m Park ve Bahçeler

Daire Baflkanl›¤›, Yeflil Alan Yap›m ve

Bak›m Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lm›flt›r. t

Ifl›k Çeliko¤lu, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Destek
Hizmetleri Dairesi Baflkan›

Sedat Baylan, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Etüt Proje
Dairesi Baflkan›

Ertan Dikmen, ‹zmir Büyükflehir Bel. Etüt Proje Müd.

Ebru Kandilci Köran, ‹zmir Büyükflehir Bel. Etüt Proje Müd.
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hmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi 
Projelendirme Süreci

Ahmed Adnan Saygun Sanat

Merkezi’nin projelendirme süreci 2000

y›l›n›n 6 Ocak’›nda Merhum belediye

baflkan›m›z Ahmet Pirifltina’n›n konuyla

ilgili mimari proje yar›flmas›na davet

mektubu ile bafllad›. Türkiye’den alt›

firman›n ça¤r›ld›¤› proje yar›flmas›

Haziran ay›nda sonuçland› ve

yar›flman›n seçici jürisi davetli alt›

mimarl›k ofisi (Do¤an Tekeli - Sami Sisa

(kat›lmad›), Özgür Ecevit, Ersin Pö¤ün,

Erbil Çoflkuner, Celal Koç, Tozkoparan

Mimarl›k) aras›ndan Tozkoparan

Mimarl›k’›n projelerini birincili¤e de¤er

buldu. 

Ayn› y›l›n Ekim ay› ortalar›nda

Büyükflehir Belediyesi ile sözleflme

imzalanmas›yla uygulama projelerinin

haz›rlanmas›na baflland›. Yar›flman›n

aç›ld›¤› andan itibaren mühendislik,

akustik ve sahne sistemleri

çözümlerinde beraber çal›flt›¤›m›z Arup

firmas› uygulama projelerinin

haz›rlanmas›nda da ‹stanbul ve Londra

ofislerinde hizmet vermeye devam etti.

Yar›flma alan› içindeki k›smen

y›k›lm›fl ve terkedilmifl eski binalar›n

restorasyon projeleri de iflin

kapsam›ndayd›. Restorasyon projeleri

uzmanlar dan›flmanl›¤›nda haz›rland›.

Yeni tasarlanan binan›n ön projeleri ile

eski binalar›n rölöve, restitüsyon ve

restorasyon projelerinin çizimleri 2001

y›l›n›n Nisan ay›nda tamamland› ve

A¤ustos ay›nda An›tlar Kurulu eski

binalara ait projeleri onaylad›.

Nisan ay›nda teslim edilen yeni

binalara ait ön projeler, kesin projeler

haline getirildi ve Haziran ay›nda

Belediye’ye teslim edildi. Kesin

projelerin onay› ile uygulama projesi ve

ihale evrak› haz›rlanmas› safhas›na

geçildi. Uygulama projelerinin 2002

y›l›n›n Ocak ay›nda Belediye’ye

teslimiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat

Merkezi’nin projelendirme aflamas› sona

erdi.

Bu yo¤un çal›flmalar s›ras›nda baflta

akustik ve sahne sistemleri konusunda

Arup firmas› dahilindeki ‹ngiliz ve

Amerikal› uzmanlar› yan›nda bir çok

farkl› ve uzmanl›k gerektiren de¤iflik

konularda ve disiplinlerde yerli ve

yabanc› uzmanlardan yararlan›ld›. 2006

y›l›nda ihalesi tamamlanarak bafllanan

inflaat sürecinde de proje müellifleri

Tozkoparan Mimarl›k ve Arup kendi

disiplinlerinde proje kontrollü¤ü

görevlerini sürdürdü.

A

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZ‹’N‹N M‹MARLARININ DA
SÖYLED‹⁄‹ G‹B‹ GEL‹N ‹ZM‹R’DE “SA⁄IR DUVARLARIN N‹fiLER‹NDEK‹
KÜSMÜfi SESLERE KULAK VEREL‹M”
Tevfik Tozkoparan, Emre Ulafl FOTO⁄RAFLAR Cemal Emden

Sanat Merkezi
ve Performans›

YARIfiMA PROJES‹ EK‹B‹, 2000 

TOZKOPARAN M‹MARLIK Tevfik Tozkoparan, Emre Ulafl,
Macit Ölçer, Cavit Ar›kan, Meriç Batmaz
ARUP MÜHEND‹SL‹K ‹STANBUL Noyan Sancar, Serdar
Karahasano¤lu, Ercan A¤ar, Salih Toyran, Emre
Çulban, Koray Etöz, Ian Neale, Harika Uyan›k

UYGULAMA PROJES‹ EK‹B‹, 2001-2002

TOZKOPARAN M‹MARLIK

M‹MAR‹ PROJE Tevfik Tozkoparan, Emre Ulafl, Aylin
Göknur, Murat Özy›lmaz, Sevgi Kayhan, Ebru Soydafl
RESTORASYON DANIfiMANI Mine Hamamc›o¤lu Turan
MAKETLER Burcu Özen Kundak, Elif U¤urlu,
Meriç Batmaz

ARUP MÜHEND‹SL‹K ‹STANBUL

PROJE D‹REKTÖRÜ Noyan Sancar 
STAT‹K PROJE Serdar Karahasano¤lu, Hüseyin Darama, 
Cüneyt Anadolu
MEKAN‹K PROJE Ercan A¤ar, Tolga Sancar
ELEKTR‹K PROJE Salih Toyran, Emre Çulban
ALT YAPI Koray Etöz
PROJE YÖNET‹M‹ Harika Uyan›k, ‹lkay Demirda¤

ARUP AKUSTIK VE SALON DANIfiMANLI⁄I, ‹NGILTERE

Robert Essert, Sam Wise, Ray Carter, Ned Crowe,
Brian Stacy, Angus Deuchars

KONTROLLÜK EK‹B‹  2007-2009

TOZKOPARAN M‹MARLIK

M‹MAR‹ Tevfik Tozkoparan, Emre Ulafl, Nil Sular
STAT‹K ‹hsan Çal›fl
MEKAN‹K Necdet Tunal›, Hakan Bulgun
ELEKTR‹K Taner ‹riz, Sabri Aksüt
RESTORASYON DANIfiMANI Mine Hamamc›o¤lu Turan

ARUP MÜHEND‹SL‹K ‹STANBUL

STAT‹K Serdar Karahasano¤lu, Cüneyt Anadolu
MEKAN‹K Ercan A¤ar, Tamer Haf›zo¤lu
ELEKTR‹K Salih Toyran, Emre Çulban
ALT YAPI Koray Etöz, Nevzat Tan›rcan

ARUP AKUSTIK VE SALON DANIfiMANLI⁄I, ‹NGILTERE

Sam Wise, Ned Crowe, Alex Wardle, Neill Woodger,
George Ellerington
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1 Girifl holü

2 Fuaye

3 Vestiyer

4 Büyük salon

5 Küçük salon

6 Sergi alan›

7 ‹dari birimler

8 Sanatç› birimleri

9 Kulis

10 Salon destek birimleri (ses, ›fl›k vb.)

11 Bas›n-telekominikasyon-naklen yay›n

12 Toplant› odas›

13 Sat›fl alan›

14 Müzik kütüphanesi

15 Depo

16 Islak hacim

17 Teknik servis

18 Sanatç› lokali

19 Teras

20 Kent meydan›

21 Platform

22 Otopark

23 Servis otopark›
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Ufuk Ersoy

Mimari Performans

‘...her binada, her sokakta, olay yaratan
bir fley vard›r, ve olay› yaratan her ne
ise okunmas› güçtür.’ 
Jean Baudrillard

1

Bir binan›n performans› nas›l ölçülür?

Mesleki söylemimize hakim estetik,

teknolojik ve ekonomik aç›klamalar›n

ötesinde, bir binan›n kendisini nas›l

sundu¤unu sorgulayabilir miyiz; hele ki

bu bina eserlerini icra etmek isteyen

sanatç›lar›n bar›na¤› olmak istiyorsa?

Sahne sanatlar› için de s›kça kullan›lan

performans terimini dikkate al›rsak, bir

performans› baflar›l› k›lan nedir?

Performans› yerine getirenin kendisini

saklamas› m›, yoksa tam tersine öne mi

ç›karmas›? Filozof Martin Heidegger’in

inceledi¤i çok basit bir örne¤e bakal›m:

biri çivi çakarken çekiç kendini o kadar

iyi saklar ki, onun varl›¤›n›n fark›na

ancak s›rad›fl› bir aksakl›k an›nda,

k›r›ld›¤›nda yada ifle yaramad›¤›nda,

yani eksikli¤inde var›r›z2. Basit bir

deyiflle, yaln›z kendini saklayabilen bir

çekicin performans› baflar›l›d›r. Benzer

flekilde, ancak farkl› bir ölçekte, Ahmed

Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM)

de kendisini saklayarak görevini yerine

getiren bir binad›r. Mesela,

mimarlar›ndan içinde çal›flacak

sanatç›lara kadar herkesin merakla

bekledi¤i aç›l›fl›nda, konser salonu

hiçbir akustik deformasyona sebep

olmaks›z›n kendini unutturup icra

edilen eseri ön plana ç›karm›fl ve

ÜSTTE Güneybat› yönünden genel görünümü

SA⁄ ALTTA Bat› cephesinden detay

+9.30 kotu plan› +13.30 kotu plan›
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16

15

dikkatleri onun üzerinde toplamay›

baflarm›flt›r. 

Acaba benzer bir saklanma

baflar›s›n›, binan›n d›fl›nda, kent

ölçe¤inde de görmek mümkün mü?

Mithatpafla’da, rant›n esir ald›¤› ‹zmir’in

sekiz, dokuz katl› surlar› aras›nda

yürürken, göze çarpan nadir

gediklerden birisidir AASSM. ‹zleyene

rahats›zl›k verecek flekilde devam eden

monoton kent duvar›nda beklenmedik

bir aç›kl›k, bir pencere. fiehrin siluetini

çizen uzaktan görülmek için tasarlanan

gökdelenlerden, ben buraday›m diye

hayk›ran al›flverifl ve e¤lence endüstrisi

merkezlerinden farkl›, sessizli¤iyle

dikkati çeker. Bir logo olmak yerine

güncel yaflam› sorgulayan sanat

dünyas›na aç›lan bir pencere olmak

ister. Y›llardan beri söylendi¤i gibi, e¤er

pencereler binalar›n gözleriyse,

Tozkoparan Mimarl›k’›n AASSM ana

“ ...HER B‹NADA, HER SOKAKTA, OLAY
YARATAN B‹R fiEY VARDIR, VE OLAYI
YARATAN HER NE ‹SE OKUNMASI GÜÇTÜR”

1 Girifl holü

2 Fuaye

3 Vestiyer

4 Büyük salon

5 Küçük salon

6 Sergi alan›

7 Kulis

8 Sanatç› soyunma odas›

9 Ses-›fl›k-projeksiyon

10 Çeviri odas›

11 Takip spotlar›

12 Depo

13 Sanatç› lokali

14 Teknik servis

15 Kent meydan›

16 Platform

17 Otopark

18 S›¤›nak
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binas›n› Mithatpafla’dan geri çekerek

ortaya ç›kard›¤› ‘iletiflim/etkileflim

platformu’ ‹zmir’in sanata bakan bir

gözü olabilir3. Yerden kopar›lan bu

platform, çevrede yaflayanlara günlük

olaylar›n yafland›¤› zeminden farkl›,

insanlar› günlük olaylar› düflünmeye

davet edebilecek çeflitli enstalasyon ve

gösteri sanatlar›na gebe bir zemin

sunmaktad›r. Fakat, unutmamak gerekir

ki, bir pencereyi bak›lmaya de¤er k›lan,

pencerenin kendisi de¤il arkas›ndaki

olaylar, etkinlikler zinciridir. 

AASSM binas›n›n ‘Seyir Defteri’nin

ilk sayfalar›n› mimarlar› yazd›, sonraki

sayfalar ise sanatç›lar, izleyenler, bu

binay› yaflayanlar taraf›ndan yaz›lmay›

bekliyor4. Bakal›m kurgu öngörüldü¤ü

yolda ilerleyebilecek mi? Art›k

sorumluluk ‹zmirlilerin. 

AASSM’nin mimarlar›n›n da

söyledi¤i gibi gelin ‹zmir’de ‘sa¤›r

duvarlar›n nifllerindeki küsmüfl seslere

kulak verelim.’

Ufuk Ersoy, Yrd. Doç. Dr., ‹YTE Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü

D‹PNOTLAR:

1 Jean Baudrillard ve Jean Nouvel. The Singular

Objects of Architecture. Minneapolis: University of

Minnesota Press, 2002, s. 16.

2 Martin Heidegger. Being and Time. New York:

Harper, 1962, s. 95. 

3 Vittorio M. Lampugnani. The Architecture of the

Window. Tokyo: YKK Architectural Products Inc., 1995.

4 Tozkoparan Mimarl›k’›n yay›mlad›¤› Seyir Defteri adl›

binan›n yap›m›n› konu alan günlükler Doç. Dr. Güven

‹ncirlio¤lu’nun küratörlü¤ünde hâlen AASSM’de

sergilenmektedir. 

SOL ÜSTTE Bat› cephesinden detay

SOLDA Girifl cephesi

FOTO⁄RAF Noyan Sancar

SA⁄DA Bat› cephesinden detay

Boyuna kesit (salondan)



Tevfik Tozkoparan

Adnan Saygun Sanat Merkezi
Seyir Defteri’nden

‹çimde cam k›r›kl›klar›na benzeyen bir
gönül k›r›kl›¤›
Kapat›yorum sayfalar›n› eskimifl bir
kitab›n
Tozlu hüzünler, solgun bir gülümseyifl
tad›
Art›k eskimifl bir hayat›n sayfalar›n›
kapat›yorum
Kapat›yorum geçmifl bir denizin
kap›lar›n›
Ataol Behramo¤lu, ‘Aflk ‹ki Kifliliktir,X’

Tasar›mlar vard›r; günbe gün hayallerini

kurdu¤umuz, uzak diyar yolculukar›n›n

serüvenlerine tan›kl›k etme arzusu ile

temellerini att›¤›m›z ve korunakl›

kalelerimizin bitiminde “öngörmek”

istedi¤imiz sonlanmalar vard›r.

T›pk› siyah beyaz perdelerdeki

kavuflmalar ve terk edilmeler gibi.

Yaflam senaryolar›n› gerçeklefltirmeye

çal›flt›¤›m›z mekânlar›n kullan›c›s›

taraf›ndan do¤ru alg›lan›p alg›lanmad›¤›

veya birlikte hayallerini kurmak

istedi¤imiz oluflumlar›n paylafl›lmaya

yüz bulamayan ve de hiç
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1

“ ...TAfiLARA YANSITMAK ‹STED‹⁄‹M‹Z MUS‹K‹M‹Z‹N
KÜSKÜN PER‹LER‹N‹N ÜRPERT‹LER‹...”

Enine kesit (salondan)1 Büyük salon

2 Küçük salon

3 Yang›n merdiveni

4 Depo

5 Teknik servis

6 Otopark



EGE M‹MARLIK TEMMUZ 2009

SOL ÜSTTE, SOL ALTTA Büyük salon

SA⁄ ÜSTTE Girifl holü ve fuaye

ALTTA Küçük salon, Sergi alan› 

gerçekleflmeye yaklaflamayan zaman

dilimleri...

Binalar› flehri alemin ortal›k yerlerine

her ne pahas›na olursa olsun dikmek

ana amaç olmamal›d›r. Hele kamusal bir

rol yüklendiyse havuzlu

meydanlar›ndan iletiflim platformlar›na,

sanat galerilerinden konser salonlar›na

baz› öngörüleri de beraberinde

getirmelidir. Yoksa sa¤›r duvarlar›n›n

renk körü pencereleriyle yanl›zl›k

dürtülerinin musluklar›ndan beslenen

a¤açlar›n›n hiç mi hiç katk›s›

olmayacakt›r hayalini kurdu¤umuz

ve yaflan›l›rken zaman›n süreklili¤ini

kazand›rmay› amaçlad›¤›m›z

oylumlara...

Terk edilmeye yüz tutmufl

topraklar›m›z›n ka¤›t tomarlar›ndan

tutup ç›karmaya çal›flt›¤›m›z ve tafllara

yans›tmak istedi¤imiz musikilerimizin

küskün perilerinin ürpertileri korkulu

gecelerdeki öngörüsüz mekânlar›n kör

kuyular›n›n dip sezgilerini an›msat›r.

Ancak ve ancak tasar›mc›s›yla,

yöneticisiyle ve kullan›c›s›yla tek yürek

soluk al›p verilen bir vücudun

sarmalad›¤› eller tutup ç›kar›r mekânlar›

bu suskun, dipsiz derinliklerden...

C›v›l c›v›l yaflayan korkusuz

mekânlar›n resimli hat›ra defterlerine

bak›ld›¤›nda öngörülenlerin etraf›nda el

ele kuvvet verip tutuflulan halkalar

vard›r. T›pk› uzak diyar limanlar›ndan

engin deniz yelkenlilerinin arkas›nda

b›rakt›¤› köpük köpük dalgalar gibi...

Yaflam p›r›lt›s›ndan uzak kurumufl

havuzlu meydanlar›n bofl

sandalyelerinden kütüphanelerin tozlu

raflar›na bak›p, öngörüsüzlüklerimizle

yüzleflmek istemiyorsak, art›k çok geç

olmadan paylaflman›n erdemlerini

içimize sindirip, vurdumduymazl›klara

son verip, sa¤›r duvarlar›n nifllerindeki

küsmüfl seslere kulak vermeliyiz.

Tevfik Tozkoparan, Mimar

“ANCAK VE ANCAK TASARIMCISIYLA, YÖNET‹C‹S‹YLE VE
KULLANICISIYLA TEK YÜREK SOLUK ALIP VER‹LEN B‹R VÜCUDUN
SARMALADI⁄I ELLER TUTUP ÇIKARIR MEKÂNLARI BU SUSKUN,
D‹PS‹Z DER‹NL‹KLERDEN...”
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‹zmir’de Yar›flmac› Genç Mimarl›k Ofisi

KEND‹N‹ YEN‹DEN ÜRETME, BULUNDU⁄U YER‹ SORGULAMA VE
MESLEK‹ GEL‹fi‹M‹N ARAÇLARINDAN B‹R‹ OLARAK ‘YARIfiMA’YI TERC‹H
EDEN GENÇ B‹R M‹MARLIK OF‹S‹ NOT M‹MARLIK. OF‹S‹N ORTAKLARI
MER‹H FEZA YILDIRIM VE SERDAR USLUBAfi’I FARKLI EK‹P
ARKADAfiLARI ‹LE B‹RL‹KTE PEK ÇOK YARIfiMANIN ÖDÜL ALANLARI
ARASINDA GÖRMEK MÜMKÜN…
Ebru Türkdamar Diktafl

bru Türkdamar Diktafl: fiöyle

bafllayal›m isterseniz; ne kadar

gençsiniz, daha ne kadar genç

olacaks›n›z?

Merih Feza Y›ld›r›m - Yafl›m›z ile

ilgiliyse, neredeyse hiçbir ifle hay›r

demeyecek, uzun çal›flma saatleri

sonunda bel ve boyun a¤r›lar›na

dayanabilecek kadar genciz.

Gerçekleflen ifllerimizin say›s›,

gerçekleflmeyen ve beklemede olan

ifller klasörümüzdeki ifllerin say›s›n›

geçene kadar da genç kalabiliriz. Tabii

sözü edilen tasar›mda genç olmaksa, o

konuda giderek gençleflmek en büyük

dile¤imiz.

E.T.D. – Büronuzun kuruluflundan söz

eder misiniz? Büro kurmak için erken

davrand›¤›n›z› düflündü¤ünüz oldu

mu?

Serdar Uslubafl - Her ikimizin de büro

deneyimi vard›, kendi büromuz için

gerekli altyap›ya sahip oldu¤umuzu

düflündü¤ümüzde de büromuzu açt›k.

Genç olman›n s›k›nt›s›n› ifl yaflant›s›nda

k›smen yaflasak da, kendi iflini yap›yor

olmak güzel bir duygu. Bir önceki

sorunuza da, çal›flanlar›m›z olmaya

bafllayana kadar genç kalmay›

hedefliyoruz diye cevap verebilirim…

E.T.D. – Büronuzu ‹zmir’de kurmak

konusunda düflünceniz nedir? Sizce

‹zmir kenti mimarl›k mesle¤ine

bafllamak için uygun bir seçim miydi?

S.U. – ‹zmir’de 5 y›l kadar okuduktan

sonra buraya al›flt›k san›r›m. Yaflamak

için de pek fena bir flehir de¤il bence.

Mimarl›k hayat›na bafllamak için uygun

olabilir ama bitirmek için pek uygun

oldu¤unu sanm›yorum.

E.T.D. – Mimarl›k bürosu olarak bir

hedefiniz var m›? Yar›flmalar bunun

neresinde konumlan›yor?

S.U. – K›sa ve uzun vadeli hedeflerimiz

var ve ulaflt›kça üzerlerini çiziyoruz.

(Ulaflamad›kça da tabii…) Mesela

yar›flmalarda birinci olma hedefini

sürekli ertelemek durumunda

kal›yoruz…

E.T.D. – Yar›flmalara kat›lmaktaki

amac›n›z nedir? Sizin için yar›flma

ortam› kendinizi ifade edebildi¤iniz bir

ortam m›d›r?

M.F.Y. – Bir ifade arac› olmas›ndan öte,

yar›flmalara girmeyi mesleki geliflimimiz

aç›s›ndan önemli buluyorum. Oldukça

farkl› konularda, çok büyük ölçeklerde

yar›flmalara girdik; küçük de olsa baz›

baflar›lar kaydettik. Yar›flmalar› Türkiye

mimarl›k ortam›n›n neresinde

oldu¤umuzu, daha ne kadar yolumuz

oldu¤unu görmek konusunda bir araç

olarak de¤erlendiriyoruz. Teslim

edemedi¤imiz veya herhangi bir

nedenle kat›lamad›¤›m›z her yar›flmay›

kaç›r›lm›fl bir flans olarak gördü¤ümü

söyleyebilirim ve o üzüntüyü yaflamak

istemem; bize sunulmufl bir f›rsat›

kaç›rd›¤›m›za inan›r›m. Tabii bütün

bunlar›n ötesinde yar›flmaya girmek

mesleki bir tatmin olarak da görülebilir.

S.U. – Yar›flmalar›n vaatleri -ödül

tutarlar›n›n d›fl›nda- çok cazip geliyor.

Birilerini tan›m›yorsan›z ve çevreniz

k›s›tl›ysa, bir kentin geliflimi ya da bir

milli park›n geliflim hedefleri konusunda

hiç kimsenin gelip size fikrinizi

sormas›n› bekleyemezsiniz. Yar›flmalar

sayesinde böyle konularda çal›fl›p kendi

düflüncelerimizi gelifltirebiliyoruz.

E

ÜSTTE, SA⁄ ALTTA Sar›kam›fl Harekât› Anma Alanlar›

Fikir Yar›flmas› Projesi, 2008, Kars 

Ramazan Avc›, Mimar

Seden Cinasal Avc›, Mimar 

Mesut Yüksel, fiehir Planc›s›

Hanife Yüksel, Heykeltrafl

Özgür Kamer Aksoy, Peyzaj Mimar› ile birlikte

SA⁄ ÜSTTE Not mimarl›k ofisinden
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E.T.D. – ‹lk kat›ld›¤›n›z yar›flmadan

bugüne yar›flma tavr›n›z nas›l de¤iflti?

Siz nas›l de¤ifltiniz?

S.U. – 2005 y›l›nda Karabük Belediyesi

Hizmet Binas› Proje Yar›flmas›’na

kat›ld›k ve ilk turda elendik. Projemize

flimdi bakt›¤›m›zda sorunlar›na

gülüyoruz ama maket ve çizim

tekni¤inin o zaman için çok da kötü

olmad›¤›n› düflünüyorum.

M.F.Y. – Evet ilk Karabük Belediyesi

Hizmet Binas› Yar›flmas›na girebilmifltik.

O günlerden hat›rlad›¤›m masan›n

bafl›nda birbirimizin yüzüne

bakt›¤›m›zd›. O gün 15.000 m2’lik bir

bina tasarlayabilmek gerçek bir bafl

a¤r›s›yd›.

E.T.D. – Ürünlerinizi baflka mimarlarla

tart›fl›yor musunuz?

M.F.Y. – Yar›flma projesi haz›rlarken

oluflturdu¤umuz bir tak›m kurallar var.

En az›ndan teslim süresi dolana kadar

tasar›m›m›z› kimseyle paylaflm›yoruz.

Ancak baz› projelerimizde teslim süresi

yaklaflt›¤›nda baz› arkadafllar›m›zdan 

-farkl› gözle bakmalar› için-

projelerimizi de¤erlendirmelerini

istedi¤imiz oluyor. 

S.U. – Kimin hangi proje üzerinde

çal›flt›¤›ndan genelde haberdar

oluyoruz ama ifller üzerine tart›flmam›z

pek söz konusu olmuyor. Ancak

yar›flmalardan sonra birbirimizin

projelerini inceleyip ödül al›r ya da

almaz gibi yorumlar yap›yoruz. Ama

kastetti¤iniz ürünler üzerinden mimarl›k

tart›flmaksa, çok baflar›l› olarak onu

yapabildi¤imizi söyleyemem.

E.T.D. – Yar›flmalara haz›rl›k ve kat›l›m

sürecinizden biraz söz eder misiniz?

M.F.Y. – Bir yar›flman›n ilan edildi¤ini

duymak bir çok arkadafl›m›z gibi bizi de

heyecanland›r›yor. Teslime kadar geçen

her gün ve özellikle de tam performans

göstermek gerektiren son günler, ciddi

anlamda yorucu oluyor. Sa¤l›¤›n›zdan

psikolojinize, sosyal iliflkilerinize kadar

her fley etkileniyor. Ama bundan

hofllan›yorum. Benim için yar›flma

projesi haz›rlamak oldukça disiplin

gerektiren bir ifl; örne¤in bir avan proje

haz›rlama süreci ile bir tutamam. Çünkü

ödül alamasak bile projemizi o konuyla

ilgili görüfllerimizin bir kayd› olarak

görüyorum. Haz›rl›k süresinin

arflivlenmesi bile ciddi bir ifl; her

yar›flma projemiz bir öncekinden iyi

olsun istiyoruz.

Genelde yar›flma kadromuz kalabal›k

olabiliyor, yar›flman›n büyüklü¤üne ve

ifl yo¤unlu¤umuza göre ekibimizin

say›s› art›p azabiliyor. Ramazan, Seden,

Berker ve daha birçok arkadafl›m›zla

beraber yar›flmalara girdik. Genelde

bizden ayr›lanlar daha baflar›l› oluyorlar.

Ben de bir gün Serdar’dan ayr›l›rsam

ikimiz için de daha iyi olabilir mi diye

düflünüyorum?

E.T.D. – Büyük ölçekli ve kentsel

tasar›m konulu yar›flmalarda çoklukla

ad›n›z› görebiliyoruz. Yar›flmalar›n

konu ya da ölçe¤ine göre bir

önceli¤iniz var m›?

S.U. – E¤ilim olarak yar›flmalar

konusunda seçici davranmad›¤›m›z

söylenebilir. 5.000 m2’lik bir yap›

projesine de, 700 hektarl›k bir proje

alan›na da ayn› hevesle yaklafl›yoruz.

Belki büyük alanlar› planlamak

gözümüzü pek korkutmad›¤› için daha

baflar›l› oluyoruzdur. Ancak yar›flmak

biraz da rakipleriniz ile ilgili bir durum.

Ülkemizde büyük ölçekli yar›flmalara

kat›l›m çok da fazla olmad›¤› için

flans›m›z›n artt›¤›n› düflünüyorum.

Yoksa yapt›klar›m›z› yurtd›fl›ndaki

kat›l›mlarla karfl›laflt›rd›¤›mda gidilmesi

gereken çok yol oldu¤u ortada. Büyük

yar›flmalar›n alt›ndan kalkmak o kadar

kolay de¤il; yar›flma paftalar›na çok

yans›tamasak da ön haz›rl›¤› elimizden

geldi¤ince detayl› ve çok yönlü

yap›yoruz. Zaman geçtikçe bu

bilgilenmeyi, araflt›rmay› daha

sistematik biçimde yapar hale geldik.

Umar›m gelecek yar›flmalarda bu süreci

tasar›mlar›m›za daha etkin

yans›tabiliriz.

E.T.D. – Disiplinleraras› yar›flmalar

konusunda düflüncelerinizi alabilir

miyiz?

M.F.Y. – Asl›nda bu bizim için sorunlu

bir konu ama tavr›m›z› yar›flmalara

girmemek yönünde belirleyemeyiz. ‹flin

asl› yar›flma sonucunda oluflan

kaynaklardan tüm meslek odalar›n›n

üyelerinin faydalanmas›; ancak

pratikteki uygulama bunu yaln›z fleklen

yapabiliyor. Bence farkl› disiplinlerin

birlikteli¤i seçene¤i yar›flmac› ekiplerin

inisiyatifine b›rak›lmal›. E¤er jüri

tarafs›zca ve adil bir biçimde en iyi

olan› seçece¤ine güveniyorsa zaten o

projeler seçilir ve yar›flmac›lar da bu

yöntemi seçer. Bir yar›flmada peyzaj

mimarlar›n›n ekiplerde yer almas›

zorunluluk iken; bir peyzaj mimar› bu

durumdan “peyzaj mimarlar›n›n büyük

baflar›s›” diye söz edebilmiflti.

S.U. – Bu tür yar›flmalarda birçok sorun

yafl›yoruz. fiehir planc›s›, peyzaj mimar›,

heykelt›rafl ve hatta ziraat mühendisi

MER‹H FEZA YILDIRIM

1982 y›l›nda Artvin’de do¤du. DEÜ Mimarl›k

Fakültesi’nden 2005 y›l›nda mezun oldu. Ayn› y›l ‹TÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Mimari Tasar›m Yüksek

Lisans program›na girdi. Ö¤rencili¤i s›ras›nda

Öndero¤lu Mimarl›k Bürosu’nda yar› zamanl›,

mezuniyetinin ard›ndan iki y›l süreyle TH&‹dil Mimarl›k

Bürosu ‹zmir Ofisi’nde Proje Yürütücüsü olarak  çal›flt›.

Ö¤rencili¤i  ve profesyonel yaflam› süresince girdi¤i
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ekip arkadafllar›m›z bile oldu. Biz y›llar

süren beraberli¤imizin ard›ndan ancak

bir ekip oluflturabildik. Yar›flma jürileri

ise bizden üç ay gibi k›sa bir sürede

birlikte çal›fl›p ortaya bir ürün

koymam›z› bekliyor. Bu herkesçe

biliniyor ki pratikte gerçekleflmesi

mümkün olmayan bir durum... Farkl›

disiplinden bunca kifliyi gönüllülük

esas›na göre bir arada tutamazs›n›z;

böyle bütçelerimiz olamad›¤› için

profesyonel yard›m da alamazs›n›z.

Ama yönetmelikler gere¤i bu koflul

yerine getiriliyor, bundan kim ne elde

ediyor düflünmek laz›m.

E.T.D. – Son y›llarda sonuçlanan

yar›flmalarda gençlerin üst s›ralarda

daha çok yer almaya bafllad›¤›n›

görüyoruz. Bunu neye ba¤l›yorsunuz?

S.U. – Gençler çok azimli ve baflarmaya

ihtiyaçlar› var. Daha yafll› bir kuflak

bugün jüri üyeli¤i görevini yürütüyor.

Bugün ödül alanlar hatta birinci olanlar

oldukça genç, ama birçok tasar›m›n 

-cephelerini zeminleri kaplayan birkaç

malzeme d›fl›nda- ne kadar “genç”

oldu¤u tart›fl›l›r. Yani asl›nda sistem bir

flekilde kendini sürdürüyor. 20 y›l

öncesinin yar›flmac›s› bugünün jürisi

oldu¤unda içinde bulundu¤u y›l›n de¤il

de -belki iflin do¤as› bu- yetiflti¤i

dönemin önceliklerini göz önüne al›yor. 

M.F.Y. – Çok nitelikli ve çok

be¤endi¤imiz genç mimarlar var,

yapt›klar›n› her zaman be¤endiklerimiz

var... ‹leride mutlaka daha da baflar›l›

olacaklar; bizim hedefimizse o zaman

onlarla rekabet edebilmek, o ortam›n

içinde olabilmek. Yanlar›nda çal›flt›klar›

kiflilerin ya da hocalar›n›n birer kopyas›

gibi tasar›m yapanlar›n baz›lar›n›n bu

durumdan övünerek söz ettiklerini

gördü¤ümüz oluyor. Ayn› yafl

grubunday›z diye ayn› flekilde

de¤erlendirilmek istemeyiz.

E.T.D. – ‹zmir’de gerçekleflmesi

özelinde soruyorum; geçti¤imiz

aylarda sonuçlanan Kemeralt› Çarfl›s›

Üst Örtü Fikir Projesi Yar›flmas›’nda efl

de¤er ödüllerden birini alm›flt›n›z. O

projenin hangi aflamada oldu¤u

konusunda bilgi verir misiniz?

“BUGÜN ÖDÜL ALANLAR HATTA B‹R‹NC‹
OLANLAR OLDUKÇA GENÇLER AMA B‹RÇOK
TASARIMIN NE KADAR GENÇ OLDU⁄U
TARTIfiILIR”

ÜSTTE Bal›kesir Çaml›k Kentsel ve Mimari Tasar›m Ulusal

Proje Yar›flmas›, 2006, Bal›kesir

Ramazan Avc›, Mimar ile birlikte

ALTTA Kayseri ‹ç Kalesi'nin Korunarak Kültür ve Sanat

Ortam›na Dönüfltürülmesi için ‹ki Kademeli Ulusal

Mimarl›k Yar›flmas›, 2008, Kayseri

SA⁄ ÜSTTE Kahramanmarafl Belediyesi Hizmet Binas›

Mimari Proje Yar›flmas›, 2006, Kahramanmarafl 

Ramazan Avc›, Mimar

Akif Y›lmaz, Mimar ile birlikte

SA⁄ ALTTA Baflakflehir Kent Merkezi II Kademeli - Ulusal

Kentsel Tasar›m Proje Yar›flmas›, 2007, ‹stanbul 

Ramazan Avc›, Mimar

Berker Kalender, Mimar ile birlikte
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S.U. – Kemeralt› kentin önemli bir

mekân› ve biz bu yar›flmay› yaflad›¤›m›z

kente dair önemli bir f›rsat olarak

de¤erlendirdik; ald›¤›m›z ödülse bizi

çok mutlu etmiflti… Daha sonra

yar›flmaya kat›ld›¤›m›z projemiz

Cityscape Dubai 2008 Ödülleri’nde jüri

taraf›ndan övgüye de¤er bulunan 3

projeden biri oldu. Ancak san›r›m

Kemeralt›’ndaki çal›flmalar cephe

yenilemeleri ve baz› restorasyon

uygulamalar› ile s›n›rl› kald›. 

U¤ur Tanyeli’nin mimarl›¤›n

muhafazakârlaflmas› üzerine bir yaz›s›

vard›. Biz de o yar›flma sonuçland›¤›nda

mimarl›k ortam›n›n Kemeralt›’n›n

mevcut durumunun nostaljik ve daha

insani oldu¤unu savundu¤una tan›k

olduk. Ödül alan di¤er yedi proje içinde

olumlu de¤erlendirdi¤imiz birkaç proje

vard›, ancak san›r›m Kemeralt› Çarfl›s›

kendine yak›fl›r bir üst örtü için biraz

daha bekleyecek.

E.T.D. – Sizin gibi genç ve yar›flmac›

ekiplerin ‹zmir’de çal›fl›yor olmas›n›n

kentin mimarisini dönüfltürebilece¤ine

inan›yor musunuz?

M.F.Y. – Elimizden geldi¤ince ‹zmir’e

yönelik çal›flmalar yap›yoruz. Ancak

genç olmak böyle bir fley san›r›m; çok

fazla kabul gördü¤ünü söyleyemem.

K›y›da yeni yerleflimler öneren

“Karfl›yaka” ve at›l duran viyadük

ayaklar› üzerine önerdi¤imiz yeni

tramvay hatt› böyle çal›flmalard›.

Umar›m ileride daha baflar›l› ve yarat›c›

projeler haz›rlayabiliriz.

E.T.D. – Tasar›m anlay›fl›n›z› iyi ifade

edebildi¤inizi düflündü¤ünüz bir

projeniz var m›?

M.F.Y. – Bizim bir dilimiz ya da

üslubumuz var diyemem, oldu¤unu fark

edersem de bu beni üzer. Boyumuzdan

büyük laflar etmek istemeyiz.

Modernli¤in çat›s› alt›nda kalmay›

ye¤lerim bunun d›fl›nda yapt›klar›m›z›

s›n›rland›ran herhangi bir bafll›k

oldu¤unu sanm›yorum. Bilgimiz ve

görgümüz yetti¤ince her projemizde

heyecan verici bir fikri ön plana

ç›karmaya çal›fl›r›z, dolay›s›yla öne

ç›kard›¤›m›z fikirler de, ele al›fl

yöntemimiz de, biz de¤ifltikçe de¤iflir.

Fikirlerimizin baflkalar›n için ne kadar

heyecan verici oldu¤u tart›fl›l›r ama en

az›ndan bize heyecan vermesi için

çabalar›z.

E.T.D. – Mimarlar›n örgütlülü¤ü ve

boykot ça¤r›s› yap›lan yar›flmalar

özelinde örgütlülük konular›nda ne

düflüyorsunuz?

M.F.Y. – Yar›flma ile boykot kelimelerini

yan yana koyam›yorum. ‹darelerin

yönlendirece¤i en kat›l›mc› sürecin

yar›flmalarla elde edilebilece¤ini

düflünüyorum. Maltepe Bölge Park›

yar›flmaya aç›lm›flt› ve boykot

gerekçesi bölge park›n›n yap›laflmaya

aç›lmas›yd›. O dönemde Dicle Vadisi

Yar›flmas›’n› kendimize daha uygun

buldu¤umuz ve çal›flma süreleri

çak›flt›¤› için di¤erine kat›lamad›k.

Ancak tüm detaylar› ile süreci takip

ettik, ödül grubunda oldukça baflar›l›

projeler de vard›. Bir mimar olarak tek

çözümün yar›flmaya kat›lmamak

olmas›n› anlayam›yorum. Bu süreçlerin

içinde yer almamak; dava açmak

d›fl›nda bir söz söyleme f›rsat›m›z

varken bunu kullanmamak nas›l etik bir

davran›fl oluyor? Yar›flmaya kat›l›p o

konuda çal›flmak, kafa yormak nas›l

meslek ahlak›yla ba¤daflm›yor? Tüm

bunlar› herhalde genç oldu¤umuz için

anlamam›z mümkün de¤il. 

S.U. – Baz› yar›flmalar için flartname al›p

çal›flmalar›n›za bafll›yorsunuz ve

nerdeyse sonuna geldi¤iniz dönemde

boykot edildi¤i haberi geliyor. Genelde

boykot karar›na uyanlar zaten o

yar›flmaya girmeyecekler oluyor.

Boykotun delinmemesi için gerekçeler

çok iyi aç›klanmal› ve üyeler buna

inand›r›lmal›. Ancak o zaman güçlü bir

örgüt kimli¤i sergileyebilece¤imizi

düflünüyorum.

E.T.D. – Söylefli için çok teflekkür

ederiz. t

Ebru Türkdamar Diktafl, Mimar
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DERLEYEN Ali Artun, Esra Aliçavuflo¤lu
YAYINEV‹ ‹letiflim Yay›nlar›
ISBN 9789750506666
YAYIN TAR‹H‹ Nisan 2009

Türkiye'de fabrika yerleflkeleri içinde tasarlanan iflçi konutlar›,

fabrika yerlefliminin geneldeki kararlar›yla birlikte, bir 'yeni

toplum inflas›'n› hedeflemifl görünmekte. Bu yo¤unlukta bir

kurucu ifllevi olan bu yerleflkelerin ve iflçi konutlar›n›n, son on

befl y›la damgas›n› vuran özellefltirme süreci içinde, kas›tl›

olarak 'de¤ersizlefltirilmeye' çal›fl›ld›¤› gözden kaçm›yor. 

S›kl›kla toplu ve örgütlü, ama çok seyrek biçimde de fark›nda

olmadan ve 'cehaletten' kaynaklanan biçimlerde gündeme

gelen bu de¤ersizlefltirme girifliminin, toplumun tarihiyle

oynamak, onu silmeye çal›flmak anlam›na geldi¤ini de

unutmamak gerekir. Her toplumsal tarih silme girifliminin ise

bofluna, ya da nafile çaba oldu¤unu söylememize gerek yok.

Fabrika’da Bar›nmak
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de ‹flçi
Konutlar› Yaflam Mekan ve Kent

DERLEYEN Ali Cengizkan
YAYINEV‹ ArkadaflYay›nevi
ISBN 978-975-509-606-3
YAYIN TAR‹H‹ Nisan 2009

Sanayileflme at›l›m› ile sanat›n birlefltirilmesine yönelik kültürel
politikalar›n ve e¤itim reformlar›n›n yap›land›r›lmas›nda
Bauhaus ak›lc›l›¤›n›n katk›s› önemlidir. Gazi Terbiye Enstitüsü,
Köy Enstitüleri; sanat, sanayi ve meslek okullar›; ‹stanbul Teknik
Üniversitesi ve Ortado¤u Teknik Üniversitesi gibi mühendislik-
mimarl›k okullar›; güzel sanat ve uygulamal› sanat akademileri
hep Bauhausçu ilkeleri benimserler ve bunlara göre yetiflmifl
kadrolar taraf›ndan kurulurlar. Günümüzde Türkiye’de ça¤dafl
e¤itimin örgütlenmesi ve tasar›m kültürünün h›zla yükselmesi
hâlâ Bauhaus’un izlerini tafl›r. Bauhaus: Modernleflmenin
Tasar›m›,  “Türkiye’de Mimarl›k, Sanat, Tasar›m E¤itimi ve
Bauhaus” Sempozyumu’na sunulan bildirileri kapsamaktad›r.

Bauhaus: 
Modernleflmenin Tasar›m›

ED‹TÖR Emel Kay›n
YAZARLAR Hümeyra Birol Akkurt, 
H. ‹brahim Alpaslan, Murat Çetin, Emre Ergül,
Emel Göksu, Emel Kay›n, Oya Saf, 
Gökçeçiçek Savafl›r, Ahmet Yoldafl
YAYINEV‹ Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›
ISBN 978-9944-89-687-0
YAYIN TAR‹H‹ Nisan 2009

“‹zmir’in Artalan›ndaki Kentlerde Mimarl›k”kitab›, incelenen
Ayd›n, Denizli, Mu¤la, Bal›kesir, Manisa, Afyon, Uflak
kentlerindeki mimarl›¤›n durumunu “her kentin mimarl›¤›n›n, o
kentin sosyo-ekonomik, fiziksel, tarihsel, kültürel vb.
gerçekliklerinin içine oturtularak de¤erlendirildi¤i” ve k›smen de
“merkez-periferi konumunda olduklar› kentlerle iliflkilerini
belirleyen” bir yaz›lar dizgesi içinde anlamay› denemektedir.
Bat› Anadolu bölgesindeki kentlere yönelik merkez-periferi
olgusuna de¤inen kitap, bu gerilimle s›n›rlanmak yerine,
bölgede geçmiflten bugüne büyük bir merkez olan ‹zmir’den
yola ç›karak k›y›n›n ard›nda kalan yerleflimlerdeki mimarl›k
panoramas›n› kavramay› amaçlamaktad›r.

‹zmir’in Artalan›ndaki
Kentlerde Mimarl›k
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