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M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ H‹ZMET B‹NASI

EGE M‹MARLIK MART 2014

imarlar Odas›’n›n ülke genelinde

43 bin, ‹zmir fiubesinin ise

kay›tl› 4000 üyesi

bulunmaktad›r. ‹zmir’de Mimarlar Odas›

fiube hizmet sunumu, kuruldu¤u 1955

y›l›ndan günümüze, dönemin

olanaklar›na göre, 1970’lere kadar

Pasaportta Emlak Bankas› ‹fl Han›’n›n

tek odal› bir büro mekan›nda, 1996’ya

kadar K›br›s fiehitleri Caddesinde bir

apartman›n ba¤›ms›z bölümünde, 2014

y›l›na kadar da Alsancak’ta bir ifl han›n›n

4.kat›nda sa¤lanm›flt›r.

Üye say›s›ndaki art›fla paralel olarak

mimarl›k etkinliklerindeki art›fl ve

mimarl›k ortam›n›n beklentileri, kongre,

konferans, toplant›, sergi, kokteyl,

kütüphane gibi etkinlikler için sürekli

mekan s›k›nt›lar› yaflanm›flt›r. Kentte bu

ifllevleri sunabilen mekanlar›n

yetersizli¤inin yan› s›ra kendi program

yo¤unluklar› ve maliyetleri sürekli

sorunlar yaratm›fl, çal›flmalar›

güçlefltirmifltir.

Özetle tan›mlanan bu geliflmeler

kapsam›nda, ‹zmir’de mimarl›k ortam›n›

destekleyecek ve fiube hizmetlerine

olanak sa¤layacak mekan aray›fllar›

gündeme gelmifltir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim

Kurulu bu gereksinimi karfl›lamak

amac›yla çeflitli giriflimlerde bulunmufl,

uzun araflt›rmalar ve çabalar sonucunda

Alsancak 1252 ada, 1 parsel üzerinde yer

alan  TEKEL eski depo binas›n›

11.08.2010 tarihinde sat›n alm›flt›r. 

Alsancak TEKEL Eski Depolar›
Alsancak Liman›’na yak›n konumdaki

TEKEL depolar›n›n bulundu¤u imar

adalar› yürürlükteki imar planlar›nda

“TM-Ticaret Seçenekli Konut” kullan›m

karar› içermektedir. 1990’lar›n sonunda

bu yap›lar›n y›k›larak ve imar planlar›

de¤ifltirilerek yerlerine yüksek yap›lar›n

yap›lmas› tart›flmalar› kent gündemine

getirilmifltir.

O y›llarda Mimarlar Odas› bu depo

binalar›n›n ‹zmir kenti mekânsal

oluflumu ve kent belle¤indeki önemini

bu nedenle korunmas› gerekti¤ini

belirterek tescil edilmesi için ‹zmir 1

Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›

Koruma Bölge Kuruluna

baflvurmufllard›r. ‹zmir 1 Numaral› Kültür

ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge

Kurulu 20.10.2003 tarihli karar› ile

Alsancak’ta bulunan TEKEL eski depo

yap›lar›n› ‹zmir kent tarihi aç›s›ndan

önemi, liman çevresinde depolama

ifllevlerinin geliflmesinin kentin mekan

oluflumunda tafl›d›¤› özellikleri

kapsam›nda kent belle¤i aç›s›ndan

korunmas›na ve tesciline karar vermifltir.

M

ALSANCAK’TA BULUNAN TEKEL ESK‹ DEPOSUNUN, M‹MARLIK
MERKEZ‹ OLARAK YEN‹DEN ‹fiLEVLEND‹R‹LME ÖYKÜSÜ...
Hasan Topal

‹zmir Mimarl›k
Merkezi

PROJE DANIfiMA KURULU Güngör Kaftanc›, H. Arslan
Y›ld›r›m, Turgay Bak›r, Salih Se¤men, Hüseyin
Hepflengünler, Alev A¤r›, Tamer Baflbu¤, Hasan
Topal, Erdal Kemahl›o¤lu, Hikmet Sivri Gökmen,
Aytül Yaflarol, Nilüfer Ç›narl› Mutlu, Necdet Ulema,
Adnan Turan, Ahmet Küçük, Erdal Uzuno¤lu, ‹lker
Özdel, Seçkin Kutucu, Hakan K›l›nçarslan, Ali Okan
Y›lmaz, Selin Za¤pus Yi¤ito¤lu, Deniz Dokgöz, ‹lker
Kahraman, Halil ‹brahim Alpaslan, Ferhat
Hac›alibeyo¤lu,Cenk Kocaman, Serdar Uslubafl, Orhan
Ersan, Talat Sivri
RÖLÖVE Hasan Topal, Gözde Do¤utürk, Gamze Kahya,
Özenç Özdere, Müjgan Özkan, Zübeyda Özkan
KONSEPT PROJE - ‹Ç MEKAN Deniz Dokgöz, Ferhat
Hac›alibeyo¤lu, Orhan Ersan
UYGULAMA PROJE Hasan Topal, Zübeyda Özkan,
Gamze Kahya
YAPIM KONTROL Sinan Akyol, Zeynep Gülden Teket
Öncü, Erol Ünsal
STAT‹K PROJE Ergun Dinçer
ELEKTR‹K TES‹SAT PROJE Nam›k Onmufl
MEKAN‹K TES‹SAT PROJE Murat Baflaran
YÜKLEN‹C‹ Kaba ‹nflaat Kare Mimarl›k Mühendislik

‹nce ‹nflaat MTU Mimari Tasar›m Ugulama
Elektrik Mar Elektrik
Tesisat Genta A.fi.

‹fiVEREN Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
YER Alsancak
PROJE TAR‹H‹ 2011 - 2012                                                 
YAPIM TAR‹H‹ 2012 - 2013
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TEKEL ‹daresi taraf›ndan iki ayr› imar

adas›nda ve ayr› parsellerde bulunan

depo yap›lar›, konveyörler, portatif

merdivenler, çelik platformlarla birbirine

farkl› katlardan, farkl› kotlardan ve bir

süreklilik izlemeden o günün

gereksinimlerini karfl›lamak üzere bir tek

ifllevle bütünlefltirilmifllerdir.

Alsancak 1252 Ada, 1 Parsel-
TEKEL Eski Depo Yap›s›
Alsancak 1252 ada, 1 parsel üzerinde yer

alan TEKEL eski depo yap›s›, 19.yüzy›l

sonlar› ve 20.yüzy›l bafllar›nda ‹zmir’de

yar› sömürge iliflkilerinin flekillendirdi¤i

ve Alsancak yük iskelesi çevresinde

geliflen depolama ifllevlerinin ilk

örneklerinden say›labilir.

Yap›lan restitüsyon araflt›rmalar›nda,

yap›n›n girifl  kap›s›n›n yan›nda duvarda

bulunan mermer yaz›tta yer alan “KAT

1905” ibaresinin aç›l›m›na iliflkin bir

belgeye ulafl›lamam›flt›r.

Ancak tapu kay›tlar›nda mülkiyetinin

Bezmi Alem Valide Sultan Vakf›’na ait

oldu¤u bilgisine ulafl›lm›flt›r. Cins

hanesinde “langar” olarak

belirtilmektedir. Langar sözlük anlam›;

üç yan› duvarla kapal› üstü örtülü

sundurma” olarak tan›mlanmaktad›r.

Yap› 1940 y›l›nda  Spierer Tütün

‹hracat Sanayi Afi’nin mülkiyetine

geçmifltir. TEKEL ‹daresi taraf›ndan

1993 y›l›na kadar kiral›k olarak kullan›lan

yap› 25.08.1993 tarihinde TEKEL Genel

Müdürlü¤ü’nün mülkiyetine geçmifltir.

Ayn› imar adas›nda di¤er iki parselde

de ve karfl› imar adas›ndaki TEKEL

‹daresine ait eski tütün depolar›

bulunmaktad›r. Bu yap›lar›n ise

1940’lar›n sonu, 1950’lerin bafllar›nda

B.A sistemiyle infla edildikleri

görülmektedir.

152 ada, 1 parselde yer alan ve

Mimarlar Odas› taraf›ndan ifllevlendirilen

ve yap›m y›l› bilinemeyen yap›da d›fl

duvarlar zemin katta tafl, daha sonra

ilave edildi¤i düflünülen birinci katta ise

almafl›k karma, yar› ba¤dadi sistemle,

1960’larda ilave edilmifl olan 2. kat›n›n

ise tu¤la malzemeden yap›ld›¤›

izlenebilmektedir. Dönem içinde yap›n›n

zemin kat›na d›fl duvarlara

ba¤lanmadan, üst katta devam etmeyen

ilave çelik kolonlar üzerinde ara kat

eklendi¤i görülmektedir.

Yap›n›n Zemin kat› TEKEL depolar›

kompleksinin, iflçi dufl, wc ve soyunma

kabinleri olarak kullan›lm›flt›r. 

Zemin kat plan›

1 Girifl holü / sergi alan›
2 Amfi
3 Konferans salonu
4 Fuaye / sergi alan›
5 Hol
6 Kafeterya
7 Mutfak
8 Enerji Odas›
9 Arfliv
10 Depo
11 Tesisat Odas›
12 WC
13 Yang›n Merdiveni
14 Asansör

1
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3

4

5

6
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13

12
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“ZEM‹N KAT TAfi DUVARLARININ SA⁄LAM
OLAN KISIMLARI VE KONFERANS SALONU
SAHNE TAfi DUVARLARI SIVANMADAN ‹Ç
MEKANA YANSITILMIfiTIR”
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Kompleksin tesisat mekanlar› ve

makine dairesinin büyük bir bölümü de

bu yap›n›n zemin kat›nda yer alm›flt›r. 1

kat› ise uzun y›llar TEKEL ‹daresi’nin

lokali ve TEKEL Gürefl Kulübü’nün binas›

olarak kullan›lm›flt›r.

Yap› depo olarak kullan›l›rken sahip

oldu¤u mekanik tesisat ve donan›mlar›n

hemen tamam› söküldükten sonra sat›fla

ç›kar›lm›flt›r. Bu nedenle yap›da eski

ifllevinden kalan hiçbir mekanik

ekipmana rastlanmam›flt›r. Döflemelerde

ve duvarlarda bu ekipmanlara ait

montaj ve ankraj izleri ile parseller aras›

duvarlarda boflluklar ve y›rt›klar

izlenmifltir.

Yeniden ‹fllevlendirilme
‹htiyaç Program›
fiube Yönetim Kurulu çal›flma

pro¤ram›nda, Kentin mimarl›k düzeyinin

yükseltilmesi, kentsel, mekânsal

geliflmede mimarl›k boyutuna daha çok

önem verilmesi, kentlilerde ve karar

vericilerde canl› bir mimarl›k kültürünün

gelifltirilmesi, sürekli ve kal›c› mimarl›k

politikas› oluflturulabilmesine mekânsal

bir katk› olarak ‹zmir Mimarl›k

Merkezinin büyük gereksinim oldu¤u

kabul edilmifltir.

Yönetim Kurulu’ca, fiube Hizmet

Binas› ve Mimarl›k Merkezi ifllevlendirme

ihtiyaç pro¤ram›;  eriflimi kolay bir katta

olacak flekilde, 350 kifli kapasiteli bir

konferans salonu, büyük bir sergi –

fuaye holü, amfi, küçük toplant›

salonlar›, kütüphane, arfliv ve bu

ifllevlerin gereksinimi olan ›slak

mekanlar› ve servis mekanlar›, 

fiube yönetim ve hizmet birimleri

olarak, baflkanl›k, yönetim kurulu,

sekreterlik, muhasebe, üye ifllemleri,

mesleki denetim, yay›n mekanlar›n› ve

bu ifllevlerin servis mekanlar›,

Atölyeler, e¤itim salonlar›, de¤iflebilen

bölünebilen küçük toplant› salonlar›,

mutfak, fuaye ve aç›k teras ile bu

ifllevlerin servis mekanlar›, wc -

lavabolar› olarak oluflturulmufltur.
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Müdahale Yaklafl›m›
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Hizmet

Binas› ve ‹zmir Mimarl›k Merkezi  ihtiyaç

program› kapsam›nda, TEKEL eski depo

binas›n›n yeniden ifllevlendirilmesi

önemli bir müdahale ve tasar›m

problemi olarak ele al›nm›flt›r.

Koruma kavram›, her kufla¤›n

kendinden önceki dönemlerden

devrald›¤› kültürel ö¤eleri,  (yap› ve

mekanlar›) onlara yenilerini ekleyerek

gelecek kuflaklara tafl›ma sorumlulu¤u

olarak özetlenirse kentsel dokular›n, yap›

gruplar›n›n ya da tek yap›lar›n

dondurulmas› anlay›fl›yla de¤il,

geçmiflten devral›nan yap›n›n strüktürel

aa kesiti

cc kesiti
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olarak güvenli olan, bütün elemanlar›n›

ve mekan kurgusunu koruyarak yeni

gereksinimlerin yenilikçi ve yarat›c›

tasar›m anlay›fl›yla eklemlenmesi olarak

tan›mlanabilir. Bir baflka ifadeyle yap›n›n

koruma sürecine mimari tasar›m› ve

bugünü katabilme endiflesi denebilir.

Müdahale ve Tasar›m Kararlar›
Zemin etüdleri ve raporlar› sonucuna

göre,  su seviyesi yüksek, emniyeti

düflük zemin iyilefltirmesi için jet groud

uygulamas› ve ba. radye temel sistemi

zorunlulu¤u oluflmufltur. D›fl duvarlar›n

s›va raspas› sonunda, gerek afl›nma ve

bozulma, gerekse se¤imler nedeniyle

statik rapor ve  projeye göre 3 ayr›

kotta çelik kuflaklarla içten ve d›fltan

desteklenmesi ve d›fl duvarlara tafl›y›c›

bir yük ilave edilmemesi, d›fltan bütün

cephelerin çelik has›r üzerinde s›va ile

güçlendirilmesi gere¤i ortaya ç›km›flt›r.

Son kat tu¤la duvarlar›n ise yeniden

yap›lmas›, mevcut ahflap makaslar›n

temizlenerek, onar›m› yap›larak yeniden

montaj›, çat› fenerlerinin yenilenmesi

zorunluluklar› müdahalenin ve tasar›m›n

önemli verilerini oluflturmufltur.

Özetlenen yap›sal özellikler ve statik

gereklilikler kapsam›nda yap›n›n d›fl

duvarlar›n›n korunmas›, d›fl duvarlardan

geri çekilerek içerde rölevede belirlenen

mekan kurgusunu  ve formlar›n›

koruyan bir tasar›m yaklafl›m›yla

projeler haz›rlanm›flt›r.

Yap›, çelik ve betonarme olarak

karma sistemle yenilenmifl, bütün

yap›sal elemanlar›n betonarme perde,

çelik konstrüksiyon, mekanik tesisat ve

elektrik tesisat› elemanlar›n›n aç›k

b›rak›lmas› benimsenmifltir. ‹ç

mekanlarda kapal› olma zorunlulu¤u

olmayan bölme elemanlar›n›n tamam›

fleffafl›¤› sa¤lamak için alüminyum

do¤rama ve cam olarak uygulanm›flt›r.

(konferans salonu duvar ve tavanlar›

akustik gereksinimleri nedeniyle akustik

panellerle kapat›lm›flt›r.) Zemin kat tafl

duvarlar›n›n sa¤lam olan k›s›mlar› ve

konferans salonu sahne tafl duvarlar›

s›vanmadan iç mekana yans›t›lm›flt›r. 

Tasar›mda, Zemin katta girifller, 330

kifli kapasiteli konferans salonu, 200

kiflilik etkinlik amfisi, bu iki mekan›

kavrayan 550 m2 sergi salonu – fuaye,

kafeterya ve bu ifllevlerin gereksinimi

olan ›slak mekanlar düzenlenmifltir. 

Ara katta düzenlenen kütüphane ile

kültürel-kamusal ifllevler

“YAPI, ÇEL‹K VE BETONARME OLARAK
KARMA S‹STEMLE YEN‹LENM‹fi, BÜTÜN
YAPISAL ELEMANLARIN BETONARME PERDE,
ÇEL‹K KONSTRÜKS‹YON, MEKAN‹K TES‹SAT
VE ELEKTR‹K TES‹SATI ELEMANLARININ AÇIK
BIRAKILMASI BEN‹MSENM‹fiT‹R”
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desteklenmekte, mimarl›k ortam›na

s›n›rs›z bilgi alan› yarat›lmaktad›r.

1.katta, Yönetim Kurulu, Baflkanl›k,

sekreterya, muhasebe, mesleki denetim,

yay›n ve bilgisayar kurs mekanlar›

konumland›r›lm›fl, ›slak mekanlar ve

mutfak ile desteklenmifltir. Mimarlar

Odas› ‹zmir fiubesi ‹dari bölümü

yaln›zca bu katta çözümlenmifltir. 

Eriflimi iki asansörle desteklenen

2.katta, oda çal›flma programlar›nda

yo¤un gereksinim duyulan, atölyeler,

e¤itim salonlar›, de¤iflken toplant›

mekanlar›, bu mekanlar›n ortak fuayeleri

ve ›slak hacimleriyle mutfak

yerlefltirilmifl bütün bu ifllevleri

destekleyen ve bunlarla bütünleflen aç›k

teras (yazl›k sinema, kokteyl ve

etkinlikler vb. için) tan›mlanm›flt›r. 

Su depolar›, hidrofor ve mekanik

donan›m›n bir bölümü bodrum katta,

arfliv, WC-lavabo gruplar›, konferans

salonu ve amfi e¤iminden yararlanarak

zemin katta çözümlenmifltir.

Tasar›m ve Uygulama Süreci
Mimarl›k Merkezi’nin tasar›m,

projelendirme ve uygulama süreci çok

say›da mimar›n destek ve katk›lar›yla

gerçeklefltirilmifltir.

Mimarl›k Merkezi ve Hizmet Binas›

ihtiyaç program› Yönetim Kurulunca

haz›rlanm›fl, Röleve, restitüsyon proje ve

raporlar›, restorasyon raporlar› fiube

mimar personeli taraf›ndan

haz›rlanm›flt›r.

Mimarl›k Merkezi Proje Dan›flma

Kurulu oluflturulmufl, müdahale ve

tasar›m ilkeleri tart›fl›lm›fl, bu ilkelere

göre üç mimarl›k ofisince haz›rlanan üç

alternatif etüd üzerinde

de¤erlendirmeler yap›lm›fl, öneriler

gelifltirilmifl, ortaklaflt›r›lan kabuller

kapsam›nda proje kurulunda önerilen

yaklafl›mlarla konsept proje ve iç mekan

tasar›mlar› haz›rlat›lm›flt›r.

Uygulama projeleri Yönetim Kurulu

Baflkan› gözetiminde fiube mimar

personeli taraf›ndan yap›lm›fl, Yönetim

Kurulu Baflkan› imzas› ile, ilgili Kültür ve

Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu

ve Konak Belediyesi’nden yap›m izinleri

al›nm›flt›r.

‹zmir Mimarl›k Merkezi yap›m›nda

dört aflamal› bir ihale düzeni

uygulanm›flt›r. Önce kaba inflaat ihalesi

ve yap›m› gerçeklefltirilmifl, daha sonra

mimarl›k iflleri (ince yap›), Elektrik

Tesisat ‹flleri, Mekanik Tesisat ‹flleri

ihaleleri ve uygulamalar

gerçeklefltirilmifltir. Kaba inflaat ve ince

yap› müteahhitlik hizmeti için mimar

müteahhit zorunlulu¤u getirilmifltir.
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Birinci kat plan›

1
23

4

5

6

7

8

8

9

10

12

14

13

12

11

1 Yönetim Kurulu Baflkan odas›
2 Yönetim Kurulu Toplant› salonu
3 Yönetim Kurulu Sekreter Üye od.
4 Muhasebe / Sayman Üye odas›
5 Sekreterya
6 Mesleki Denetim odas›
7 Yay›n odas›

8 Hol
9 Ifl›k / Ses / Çeviri odas›
10 Bilgisayar odas›
11 Mutfak
12 WC
13 Yang›n Merdiveni
14 Asansör

Ara kat plan›

1 Kütüphane
2 Amfi
3 Konferans salonu
4 Fuaye / sergi alan›

5 Hol
6 Yang›n Merdiveni
7 Asansör

1

4

2

3

4

5

5

7
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Bütün bu aflamalar proje dan›flma

kurulu, proje kurulu, ihale komisyonu,

yap›m komisyonu ve geçici kabul

heyetinde görev alan mimarlar›n özverili

katk›lar› ile geçekleflmifltir. 

Kültür miras› olarak tescilli TEKEL

eski Depo binas›, mimarl›¤›n yenilikçi ve

yarat›c› gücü, tasar›m›n sonsuz

zenginli¤i ile buluflturularak yeniden

ifllevlendirilmifl,  bu uygulama ile bir

anlamda mevcut yap› stokunun

mimarl›k arac›l›¤› ile yeniden kent

yaflam›na kat›lmas›n›n baflar›l› bir

örne¤ini gerçeklefltirilmifltir. 

‹zmir Mimarl›k Merkezi, 330 kiflilik

konferans salonu, 200 kiflilik etkinlik

amfisi bu iki mekan› bütünlefltiren 550

m2’lik sergi salonu + fuaye, kütüphane

ve e¤itim salonlar›, atelyeler ile yafll›,

engelli, çocuk her kesimden kentlilerin

ve ilgi gruplar›n›n kolayca eriflebilece¤i,

önceli¤i mimarl›¤›n oluflturdu¤u nitelikli

kültürel-kamusal kullan›m boyutuyla

mimarlara ve kentin kültür ortam›na

sunulmaktad›r. 

Hasan Topal, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Yönetim Kurulu Baflkan›



EGE M‹MARLIK MART 2014

“KÜLTÜR M‹RASI OLARAK TESC‹LL‹ TEKEL ESK‹ DEPO B‹NASI,
M‹MARLI⁄IN YEN‹L‹KÇ‹ VE YARATICI GÜCÜ, TASARIMIN SONSUZ
ZENG‹NL‹⁄‹ ‹LE BULUfiTURULARAK YEN‹DEN ‹fiLEVLEND‹R‹LM‹fi, BU
UYGULAMA ‹LE B‹R ANLAMDA MEVCUT YAPI STO⁄UNUN M‹MARLIK
ARACILI⁄I ‹LE YEN‹DEN KENT YAfiAMINA KATILMASININ BAfiARILI
B‹R ÖRNE⁄‹ GERÇEKLEfiT‹R‹LM‹fiT‹R”
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‹kinci kat plan›

12

3

4

4

56

6

7

8

1 Tesisat odas›
2 Servis mekan›
3 Teras
4 Hol
5 Depo
6 WC
7 Yang›n Merdiveni
8 Asansör




