
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANA TRANSFER MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

SEYAHAT/ULAŞIM MİMARİSİ
Medeniyet ve beşeriye  n primi  f ancak temel bir parçası olan seyahat eyleminin yapılma biçim 
ve yöntemi, mekânıyla beraber ulusal saygınlığın simgesidir. Seyahat ve ulaşıma hizmet eden 
yapılar, kamu yararına yapılan verimli ve öngörülü ya  rımların göstergesi olarak tarih boyunca 
mimari este  k ve teknik değerleri ile önemli olmuştur. Seyahat/ulaşım mimarisinin birincil 
işlevi hareket mekânının tasarımı olmasına rağmen, azımsanmayacak bir diğer görevi de farklı 
profillerdeki insanların ve fikirlerinin aynı hacimdeki çakışımına nezaketli ve kolay erişilebilir bir 
ortam sunmak  r. 

ANA KURGU 
Ulaşım mimarisinin sosyal-toplumsal değerleri göz önünde bulundurularak tasarımına 
başlanmış öneri proje, isminde belir  len “Transfer Merkezi” nin anlamı irdelenerek kompoze 
edilmiş  r. Oran olarak programda büyükçe bir hacime hakim olan otogar işlevinin imge 
ve atmosfer olarak baskınlık yaratmamasına özellikle özen gösterilmiş  r. Transfer Merkezi 
binası iç içe geçen ve birbirine akan iki ana bölümden oluşmuştur. Arsanın ba   ve güney 
yönüne uzanan, kabaca L biçimli ana kabuk sosyal alanlar olarak değerlendirilmiş ve otogar 
olarak işlevlendirilen daha alçak bir hacimden oluşan tarak şemalı kütleyi sarmalamış  r.  Ana 
kabuk kendi içinde güney yönünde PLAZA, ba   yönünde ise PASAJ olarak farklı ama benzer 
karakterli iki bölümden oluşturulmuştur. 

ARSADA YAYILIM 
OTOGAR – PASAJ İLİŞKİSİ
Otogar programı içinde bulunan şehirler arası geliş – gidiş otobüsleri ve ilçeler arası 
minibüslerin hareket ağı tek ko  a çözülmüş, arsada yayılım sağlanmış ve insanların isteyerek 
ya da rastlan  sal olarak bir araya geliş olasılıkları bilinçli bir şekilde ar  rılmış  r. Böylece sosyal 
kullanımlar kuvvetlendirilmiş ve hareket orkestrasyonu kompoze edilmiş  r. Ana kütlenin ba  ya 
bakan yüzü bir iç sokak gibi çalışır ve hemen önünde bulunan toplu taşıma durakları, servisler, 
araç cepleri ve bisiklet ulaşımı ile karayolu erişimi sağlanır. Elek gibi işleyen bu cephe geçirgen 
şeff af bir yüzey olarak kurgulanmış  r. Bir iç hacimde hem otogar ile olan ilişkiyi tek yönlü bir 
biçimde sağlayan hem de sosyal mekanları içinde bulunduran kabuğun ba   yönüne bakan uzun 
yüzü bu sebeple PASAJ adını almış  r. 

PLAZANIN TANIMLANMASI
Üçgen kırılmalarla biçimlendirilen kabuk, dış mekânda hareketli bir gölgelik imgesi 
oluştururken iç hacimde çeşitlenen perspek  fl er ve kütle ilişkileri ile yapının mekânsal 
atmosferi zenginleş  rmiş  r. Kabuğun zirve yap  ğı güneyba   burnu bir LANDMARK olarak 
düşünülmüş ve plaza olarak adlandırılan hem içte hem de dışta devam eden ortak kullanımlı 
serbest mekânın tanımını güçlendirmiş  r.  PLAZA, transfer merkezinin çok işlevli sosyal 
ortak alanı olarak tasarlanmış ve çeşitli etkinlikler için tanımlı bir alan oluşturarak nefes alma 
durağı olarak konumlandırılmış  r. İç mekânda amfi kurgusu, asma kat düzeni ve hacimsel 
değişiklikleri ile dış mekânda ise Kemalpaşa Caddesi’nin yoğunluğundan korunmak için 
kurgulanmış yapay topoğrafyaları ile Plaza, korunaklı ancak dışardan gelen tüm kullanıcılara 
açık serbest bir kullanım alanı tanımlamaktadır. Raylı sistem bağlan  sının güney yönünde plaza 
içinden verilmesiyle, yapı arsası içinde kurgulanan akışkan insan hareke   örüntüsü mekanla 
bütünleş  rilmiş  r. 

ŞEHİRLER ARASI YOL BAĞLANTISI TOPLU TAŞIMA BAĞLANTISI

BİSİKLET YOLU BAĞLANTISI RAYLI SİSTEM BAĞLANTISI

Transfer Merkezi Toplam İnşaat Alanı    :     94.898 m²
Hostel Toplam İnşaat Alanı     :      4.299  m²
Otel Toplam İnşaat Alanı      :      7.948  m²
Üstü Kapalı - Yarı Açık Otobüs Minibüs Otoparkı  :    32.057  m²

Toplam İnşaat Alanı      : 139.203 m²

VAZİYET PLANI 1/1000

ULAŞIM ŞEMASI 1/2000

KÜTLE KURGUSU

aktarma bölgesi

transfer merkezi 

YERLEŞİM ŞEMASI



Transfer Merkezi Kat İnşaat Alanı :       25.679 m²
Hostel Kat İnşaat Alanı   :        1.688  m²
Otel Kat İnşaat Alanı   :           883 m²

ZEMİN KAT PLANI 1/750

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsfer MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMerkkkkkeziiiiiiiiiiii KKKKKKKKKKKKatt İİİİnşaat AAlllanı :::::::::::::       25.679 m²
Hostel Kat İnşaat Alanı   :        1.688  m²
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllll Katttttttttttttttttttttttttttttttttt İİİİİİİİİnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnşşşşşşşşşşşşşşşşşaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttt AAAAAAAAAAAAAAAAAAAllllaaannnnnnnnnnnı   :           883 m²

GÜNEY GÖRÜNÜŞÜ 1/750

DOĞU GÖRÜNÜŞÜ 1/750

KUZEY GÖRÜNÜŞÜ 1/750

BATI GÖRÜNÜŞÜ 1/750

3-3 KESİTİ 1/250



Transfer Merkezi Kat İnşaat Alanı :       23.596 m²
Hostel Kat İnşaat Alanı   :        1.688  m²
Otel Kat İnşaat Alanı   :        1.587 m²

Transfer Merkezi Kat İnşaat Alanı :       32.220 m²
Hostel Kat İnşaat Alanı   :         922  m²

1. BODRUM  KAT (-4.00 KOTU) PLANI 1/7502. BODRUM  KAT (-8.00 KOTU) PLANI 1/750



+8

Transfer Merkezi Kat İnşaat Alanı :       7.165 m²
Otel Kat İnşaat Alanı   :         705  m²

Transfer Merkezi Kat İnşaat Alanı :       3.236 m²
Otel Kat İnşaat Alanı   :      1.590  m²

1. KAT (+4.00 KOTU) PLANI 1/750 2. KAT (+8.00 KOTU) PLANI 1/750

1-1 KESİTİ 1/750

2-2 KESİTİ 1/750

+6.00 , +10.00 , +14.00 Kotu Otel Planı

mm
mm


