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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANA TRANSFER MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

“Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar: 
Ya bir insan bir yolculuğa çıkar, ya da şehre 
bir yabancı gelir..” 
Kent Çeperinde Bir Gri Bölge: İzmir Otogarı
İzmir Ana Transfer Merkezi, “Yok Mekân” olmasının yanı sıra kentsel 
ölçekte “Eşik Mekân” nitelikte konumuyla da birtakım sıkıntılara açık hale 
gelmektedir. Tıpkı bir kalp gibi, doğru zamanda doğru aracın erişimine olanak 
verme yetisi, araçlar arası tipolojik (içe dönük – dışa dönük) seperasyonun 
doğru ve geri döndürülemez ayrımı, birden fazla arterin yekpare 
komplekse bağlanması gibi durumlar söz konusu olunca bazı tehditlerin 
tasarım alanı ile kent arakesitinde çözümlemesini zorunlu kılmaktadır.

Mevcut otogar yapısı, kentsel doku ile sınırlı iletişim kuran ve içine kapanık 
bir yapıya sahip… Programın ve işleyişin anatomisi bu içe, kendine dönük 
ilişkiler ağını bir nebze meşru kılıyor. Özellikle güney yaklaşımında mevcut 
bulunan ve yakın / orta vadede taşınması / dönüştürülmesi konusunda 
soru işaretleri barındıran “Taş Ocağı / Beton Santrali” bu durumu destekler 
nitelikte kaçış bölgesi olarak statüsünü sürdürüyor. Diğer yandan da 
kent içi yoğunluğa ilk dahil olunan düğüm noktası (kavşak) da yine 
bu bölgede… Orta / yüksek ölçek sanayi yapılarının yer aldığı doğu 
yaklaşımı da benzer şekilde yapının çeperden etkileşimini bloke ediyor.

Son derece yoğun kullanılan çevre yolları ve araç giriş – çıkış rampaları 

da yapının birçok açıdan kuşatılmış bir gri bölge gibi tarif edilmesine yol 
açıyor.

Hal böyle olunca, sosyal etkileşimin ve ergonomik erişimin muhtemel 
yoğunlaşacağı kanat, tasarım alanının batısı olarak ortaya çıkıyor. 
Çevre bağlantı yolunun diğer tarafında ölçekler arası kontrastın 
bizlere kentsel gelişim bölgesi bazında fikir verdiği “düzensiz” düzen, 
muhtemel yaya kullanıcı akışının da bu bölgeden gelebileceğine dair 
ikna edici kanıt sunuyor. Nitekim tasarım alanının kuzeyi, mevcut 
durumda da rahatça işleyen bir karayolu bağlantı ağı ile iç içe…

Peki Ya Bir Meydan?
Kompleksin yaya erişebilirliğine izin veren iç çeperleri de yer almakta… 
Nitekim projelendirmesi tamamlanan ve inşa faaliyeti sürmekte olan 
“Yüksek Hızlı Tren” ile “İZBAN” bağlantılarının sağlanacağı istasyon, açık 
alana çıkış sağladığı çekirdek ve şaftlarla yakın çevresi için bir toplanma 
alanı sağlamaktadır. Transfer Merkezi’ ne olası ulaşım adımlarından biri 
olan raylı sistem kullanımı, yüksek yoğunlukla da çalışma imkânı bulacak 
gibi… Bu bağlamda, istasyon yakın çevresi ayrı bir önem kazanıyor.
Tasarım alanı dışında biraz daha üst ölçekten bakıldığında, araç sirkülasyon 
yoğunluğunun ve yönelim varyasyonunun alanın güneybatısındaki kavşak 
çevresinde toplandığı görülür. Program gereği konumlandırılması gereken 
“Otel” yapısının aşikâr bir hamleyle bu yakın çevrede konumlandırılması 
güçlü hale gelir. Dolayısıyla “Doğuda Kentsel Gelişim Alanı – Otel – Toplu 
Ulaşım – Raylı Ulaşım İstasyonu” ara kesitinde kurgulanacak bir meydan 
düzenlemesi, kompleksin ön alan ihtiyacını da çözüme ulaştıracaktır.

Giriş

İzmir Büyükşehir Belediyesi mevcut otogar kompleksi, yoğun giriş arteri 
kuzey yaklaşımından şehre dahil olunduğu andan itibaren yüksek 
gabarisiyle algılanan ve ulaşım bazında sıkça kullanılan yapılardan 
birisi… Bununla birlikte, salt bir ulaşım yapısı olarak tasarlanmadığı 
için fonksiyonel anlamda farklı çeşitlenişte kullanımların zaman zaman 
çakıştığı ara yüzlere de ev sahipliği yapmaktadır. Aslına bakılacak olursa, 
eklektizmin nitelikli bir örneği olarak tasarlanan ve artikülasyonda ayrımın 
net bir ifade ile okunduğu yapının tipolojik fazda türevleri içerisinde iyi 
bir örnek olmadığını söylemek haksızlık olacaktır. Fakat inşa edildiği 
tarihten itibaren gün geçtikçe erişebilirlik ve ulaşım yönünden ortaya 
çıkan sorunlar, yapısal ve fiziksel koşullar bazında karşılaşılan problemler 
yapının yeniden tasarlanarak inşa edilmesini gerekli kılmaktadır.

Sürdürülebilir pasif ekolojik çözümleme güdümüyle tasarlanan giriş 
saçakları, maalesef başta düşünülen “Yağmur Suyu Depolama” gibi işlevleri 
yerine getirememekte… Kalıcı kullanıcıların (otobüs firma çalışanları, 
vs.) zamanla yapıya dahil ettiği küçük birimler, düzensiz tabelalar, 
aynı dilde tasarlanmamış atölye ve müştemilatlar da tasarlanandan 
bağımsız olarak istemsiz eklektizmin sonuçları olarak görülebilir.

Benzer şekilde, değişen kullanım alışkanlıklarına adapte olmakta güçlük 
çeken yapının özellikle yapı fiziği koşulları altında kullanıcısına efektif 
cevap veremediği de görülebilmektedir. Nitekim peronların dış hava 
koşullarına açık olması, yolcu salonları nezdinde iklimlendirme sorunlarının 
yaşanması, olası kriminal zon yoğunluğunun fazlalaşması, teknolojik 
kullanımın gereği ölçüde kompleks içi kullanıma dahil edilememesi, tüm 
bu yapısal adaptasyon probleminin alt başlıkları olarak düşünülebilir.

Kompleksin bizlerde bıraktığı his, bir an önce ilgili ulaşım 
aracına binerek terminali terk etmek ve bu esnada etkileşimi 
minimumda tutmak üzerine kurulu bir duruma tekabül ediyor. 
Oysa sirkülasyonun en yoğun olduğu kamusal yapı örneklerinden 
biri olan otogarlar, bizleri sosyal sürdürülebilirliğin ve kullanıcı 
temasının maksimum olması gerektiği savına da sürüklüyor. 

“Yok Mekân” Kavramı ve Kamusal Kullanım Çatışması

Aslına bakılacak olursa, kamusal yapı grubu nezdinde otogarların 
ve terminallerin kendi kullanım düzenleri içerisinde karşılaşılan bir 
takım ortak sorunlar da mevcut… Hem yaya hem de ilgi unsuru 
ulaşım aracı bazında sirkülasyonun yoğun olması nedeniyle kalıcı 
kullanıcılar (otobüs firma çalışanları, vs.) dışında kullanıcılar mekânı 
çok da fazla deneyimleyememekteler. Kullanım sürecinin tek yönlü ve 
lineer bir döngü çerçevesinde “Biletleme – Bagaj Emanet – Bekleme 
– Transfer” kurgusuyla oluşturulması ve bu döngünün oldukça hızlı 
bir şekilde (maksimum 2 – 3 saat gibi) gerçekleşmesi nedeniyle 
Kullanıcı – Mekân teması da minimumda kalıyor. Kullanıcı, söz 
konusu mekân dahilinde etkileşime giremiyor, kişiselleştirmesine 
olanak verecek herhangi bir çeper ya da bileşeni yakalayamıyor.

Oysa giden bir sevgilinin ardında bıraktığı hüzün, asker uğurlamaları, 
yeni kazandığı üniversitesine gidecek öğrenci adayının heyecanı 
gibi gayet duygusal his yoğunluklarına da ev sahipliği yapan bu tür 
yapıların aksi yönde gelişim göstermesi beklenir. Nitekim benzer ölçekte 
“Haydarpaşa Tren Garı” nın arka fonda tarihi terminal yapısını ve 
önünde ray dizilimini kadraja alan imajı, jenerik kullanım algısının da en 
güzel örneklerinden birini teşkil ediyor. Elbette verilen örnekte yapının 
İstanbul için bile “Landmark” özellikli duruşu, kadim bir tarihinin var 
oluşu gibi sebepler hemen ayıklanabiliyor. Fakat bu olgusal geçişlere 
olanak verme potansiyeli taşıyan benzer ölçekli yapıların hali hazırdaki 
gidişatı, bu sahne ile karşılaşmayacağımıza dair güçlü bir ipucu sunuyor.

Güncel mimarlık literatüründe “Yok Mekân” olgusuyla teşkil edilen bu 
durum, aslında ardında birtakım fırsatlarla da geliyor. Teşhisin çoktan 
yapıldığı, tedavi konusunda da iyimser şekilde muhtemel birçok yöntemin 
denenebileceği bu sorun, yapının bir anda ilgiyi sürdürme gücünü de 
maksimize ediyor. Bir “Mixed – Use” yapı çeşitlenişinden ziyade daha 
çok kullanım alışkanlıkları bazında zenginliklerin entegre edilmesiyle söz 
konusu yapı bir anda kamusal odağa da dönüşebilir. Bu belki kompleks 
içinde yeşil bir vaha ile de karşılık bulabilir, “Happy Hour” etkinliklerin 
düzenlendiği barlarla da, sinema salonlarıyla da, fuarlarla da… Hele 
ki yakın geçmişe kadar ülke sosyal yaşantı ve paparazzi gündemini 
meşgul eden “İzmir Enternasyonel Fuarı” gibi 70’ e yakın ulusal ya da 
uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan İzmir’ in bu pozisyonu, terminal 
nezdinde de karşılık vermeye adaydır. Nitekim, belki değerlendirme 
esnasında eleştiri alması muhtemel temsiliyette yüksek çizim ve doku 
yoğunluğunun kullanılması da bu yaşantı tasvirini aktarma gayreti taşır.

Vaziyet Planı Ö: 1/1000

Güney Silüeti Ö: 1/1000

Toplam İnşaat Alanı: 168.425 m2

Aksonometrik

Kentsel Analizler

Güney Cephesi Görünüşü Ö: 1/750

Batı Silüeti Ö
: 1/1000
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+ 26,00 & + 27,50 Kotu | Zemin Katı Planı  Ö: 1/750
+ 31,00 Kotu | Birinci Kat Planı Ö: 1/750

A - A Kesiti Ö: 1/250

Kat Alanı: 28,885 m2

Kat Alanı: 11.820,00 m2
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+20.50

+20.50

+27.50

+20.50+27.50

[1]  Mevcut durum. [2] Temel Akslar [3] Yaya aksı ötelenmesi [4] Tüm toplu taşıma araçları tek aksta

[7] Kullanıcı / kent erişim ihtiyacı

[7.1] Program kümelerinin oluşumu

      Kullanıma bağlı olarak parçalanır. 
[7.2] Ortagonal karakter.

      Yaya hareketinin kurgulanması ve
[7.3] bütünsel erişimin sağlanması.

[6.1] Megastrüktür pikselizasyonu

           Otobüs ergonomisine göre
      [5] Araç hareketi optimizasyonu

           Temel aksların kesişiminden:
      [6] Megastrüktür

İtfaiye

Hostel

Benzin İstasyonu

Bakım Onarım

Otel

Ticari / Yeme-İçme

Bilet Gişeleri

Oto. Firma Ofisleri

Yönetim Birimleri

Reserve Ofis

Oto. Yönetim Birim-

Otobüs araçları, kapalı otoparka Gelen Yolcu 
Peronları’ nın hemen bitişindeki rampa ile iniş yap-
abilirken Hostel yakınlarındaki rampa tünelden 
de tekrar açık alana çıkış yapabilmektedir.

ESHOT otobüsleri ve dolmuş durakları hali 
hazırda bulunan cebin avantajını kullanarak 
ilgili meydana yakın yerde konumlanmaktadır.

Park et - devam et sistemini kullanacak bireysel araçlar ve taksiler ise  
çevre bağlantı yolundan rampa vasıtasıyla +20,50 kotundaki iç mey-
dana iner. Buradan araç otoparkına veya ”Gelen YolcuKatı Alt 
Arteri’ne” bağlanarak terminal kuzeyindeki rampadan çıkış yapar.

Bilet gişeleri - giden peronları arası hız ve erişiminin sağlanması amacıyla, 
mevcut durumun aksine “Giden Otobüs Peronları” ana yaklaşım kotunda 
kurgulanmıştır.
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Uygun olmayan havada 
kapanmış saçak

Fikir: Katmanlardan Oluşan Bir Avlu?

Tüm bu bahsedilen olgusal bilgi yığını ışığında, fikri oluşturmak adına 
kendimizce sorular hazırladık. Bir kentli, ulaşım işlevi dışında otogara 
neden gelmeli? Otogar dahilinde algısal yönelim nasıl rahatlıkla 
sağlanmalı? Ünite / birim tekrarına dayalı bir kompleks mimari 
anlamda nasıl bir zenginlik unsuru barındırabilir? Gerçekten birine 
sormadan dilediğimiz yerden dilediğimiz yere erişim mümkün mü?

Tüm bu sorular aslında bizleri başta tek bir problem çözümüne 
yaklaştırdı. Geri kalan çözümlerin her biri, bu kümülatif çözümün alt 
organizasyon şeması ile ayrıştı zaten… İçeride ve ortada geniş bir hacim…
Katmanlaşma kurgusunu salt düşey düzlemde aramak olmaz; yatay 
ilişkiler ağında da hissedilir derecede hiyerarşik mekân dağılımı söz 
konusudur. Kent kullanıcısının komplekse girişi ve devamında asal 

ihtiyacına yönelik mekân dizilim kurallarına göre hareket refleksi, 
yatayda kurgulanan katmanlara dair ipucu barındırmaktadır. Bu 
bağlamda kompleks çeperinden kılcal girişler ve süregiden kılcal 
yaya arterleri ile avluya düşmek, bir anlamda katmanlar arası eşik 
bölgesine geldiğimizin de habercisi olurlar. Avlunun komplekse dahil 
olunan yanı “Ticari – Yeme İçme – Destek” birimleri ile çevrelenirken 
diğer yanı ise salt ulaşım odaklıdır. “Ticari – Yeme İçme – Destek” 
birimleri, olabildiğinde girinti çıkıntılıdır; hedeflenen ise etkileşim yüzey 
alanının arttırılmasıdır. Diğer yandan ulaşım kanadı ise rasyoneldir; 
yolcunun asal fonksiyona cevap aradığı netliktedir. Bu esnada acelesi 
olan yolcu ise kompleks giriş kapılarından kesintisiz 4 ana arter 
ile “Bekleme Salonları” ve “Peron” lara rahatlıkla ulaşabilmektedir.

Gidiş ve Geliş Peron dağılımı, biletleme / ön hazırlık ve bekleme 
salonlarının ayrı ayrı tanımlanması gibi organizasyona dayalı 

kurgusal ayrımlar, yapının da bir çeşit katmanlaşmaya gideceğinin 
habercisi oldular. Terminal yapılarında sıkça karşılaşılan bu 
Giden / Gelen ayrımı, aslında organizasyonu en az etkilemesi 
muhtemel görsel algı olanaklarının da önüne geçmekte… Farklı 
türden kullanıcılar, ilgili türden yapılarda sadece çepere dayalı bir 
viyadük / galeri sistemi ile buna benzer etkileşimleri kurabiliyorlar. 
Oysa sistemi çok da yormadan, tüm kullanıcıları bir araya 
getirebilme potansiyelindeki bir avlu mekân, bu türden sorunların 
da çözümüne yardımcı olabilir. Her ayrımda olması gerekmeyen 
ama her türden kullanıcının erişimine ihtiyaç duyduğu mekanların 
erişebilirlik problemi de böylece hallolabilir. Ama en önemlisi, 
sosyal yaşantının ana aktörü “İnsan” ın kendi ölçeği ile barışık bu 
denli büyük ortak bir mahalde paylaşımda bulunma kabiliyeti 
ve etkileşim yetisi, başından beri çözüm bulmaya çalıştığımız 
“Sosyal Sürdürülebilirlik” olgusuna da iyi bir cevap olacaktır.

Uygun havada hava 
ve ışık geçişine olanak 
sağlayan boşluklu saçak

Açılır kapanır örtü

Kuzey Cephesi Görünüşü Ö: 1/750

C - C Kesiti Ö: 1/750

B - B Kesiti Ö: 1/750

Batı Cephesi Görünüşü Ö: 1/750

Şehirlerarası Otobüs Peronları

Kütle Oluşum Diyagramı

+ 24,00 Kotu | 1. Bodrum Katı Planı Ö: 1/750
Kat Alanı: 18.470,00 m2
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“Geliş – Gidiş” Yerine “Gidiş – Geliş”

Tasarım alanına yaklaşımın görece üst kottan sağlanması, 
aslında peronların düşey hatta dizilimi için de iyi bir referans 
sunuyor. Fakat mevcut durum için geçerli “Geliş Peronları” 
nın üst kota alınması, düz ayak girişlerin sağlanamamasına 
ve giden yolcu için erişimin dolaylı yoldan sağlanmasına 
neden oluyor. Bu bağlamda temel amaç, ana yaklaşım 
kotundan hızın ve erişimin birincil derecede önem kazandığı 
“Bilet Gişeleri” ve “Giden Peronları” na ulaşmak… Bu nedenle 
mevcut durumun aksine “Giden Otobüs Peronları” + 27,50 
arazi kotunda kurgulanırken “Gelen Otobüs Peronları ve 
İlçe Terminali” ise + 20,50 arazi kotunda kurgulanmıştır.
Bu esnada birtakım sıkıntılar da söz konusu olmaya 
başlamıştır. Nitekim Türkiye ülke sınırları dahilinde trafik 
akışının sağdan gidişine izin verilmesi nedeniyle, otobüs 
seyri esnasında sağ arter yönelimi ile önce “Gelen Otobüs 
Peronları” na yolcularını bırakması, sonrasında “Giden 
Otobüs Peronları” ndan yolcularını alması; terminal çıkışı 
yakınlarında bir “Köprü – Viyadük” yapısını da zorunlu 
kılmıştır. Yüksekliği 7 metre ölçüsünde olacak bu “Köprü 
– Viyadük” yapısı, bir yandan gelen otobüslerin altından 
geçmesine imkân verirken giden otobüslerin de sağ yönelim 
ile rutin trafik akışına rahat adapte olmasını sağlamaktadır.
Otobüs araçları, kapalı otoparka Gelen Yolcu Peronları’ 
nın hemen bitişindeki rampa ile iniş yapabilirken Hostel 
yakınlarındaki rampa tünelden de tekrar açık alana çıkış 
yapabilmektedir.

Araç Yaklaşımı
Lastik tekerli araçların kendi aralarında da yaklaşım 
bazında ayrımları söz konusu… Bunların bir kısmı 42 
araçlık filo ile servis araçları, bir kısmı 21 araçlık filo ile 
dolmuşlar, 10 araçlık filo ile ESHOT otobüsleri, 40 araçlık 
filo ile taksiler, ambulanslar ve sayısız bireysel araçlar…
Şehirlerarası sirkülasyona dahil olacak otobüslerden ayrı 
olarak kısıtlı bir çeperden alana dahil olan bu araçlar, kendi 
içlerinde de bir giriş ayrımına ihtiyaç duymaktadır. Raylı 
ulaşım istasyonunun yakın çevresinde tanımladığı ve terminal 
yapısından erişimin kolaylıkla sağlandığı iç meydan, aslında 
toplu ulaşım araçlarının her yönüyle bu çevrede gruplanmasına 
da imkân vermektedir. Bu bağlamda, ESHOT otobüsleri ve 
dolmuş durakları, biraz da hali hazırda bulunan cebin avantajını 
kullanarak ilgili meydana yakın yerde konumlanmaktadır.
Yaklaşık 42 araçtan oluşan servis araçları ise Gelen Yolcu 
Salonu’ na sağlanması gereken irtibat nedeniyle +20,50 
kotunda ve Gelen Yolcu Salonu’ nun hemen yanı başında 
konumlanmaktadır. Girişi ise tasarım alanının güneyinden 
erişilen ve mevcutta da kullanılan tünel girişi ile sağlanıyor. 
Bu esnada, metro kotu ile çakışmaması önemli unsurlardan 
biri haline gelmiştir. Dilerse giriş yaptığı tünelden, dilerse 
Gelen Yolcu Katı Çıkış Alt Arteri’ ne bağlanarak terminal 
kuzeyindeki rampadan çıkış yapan dolmuş araçları, bu 
sayede kent içi gideceği bölgeye alternatifli bir çıkış ile 
erişebilmektedir. Bu durum, taksiler için de geçerlidir.
Gelen misafirini almak üzere komplekse dahil olan ya da “Park 

Et – Devam Et” sistemini kullanacak bireysel araçlar ise ana 
yaklaşım çevre bağlantı yolundan rampa vasıtasıyla + 20,50 
kotuna inmekte; işini gördükten sonra terminal çıkışına doğru 
tekrar bir başka rampa ile + 26,00 kotuna ulaşmaktadır. Otopark 
giriş çıkış rampaları da yine + 20,50 kotunda konumlanan 
tek yönlü refüj destekli ulaşım ağından sağlanmaktadır.

Diğer Birimler
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi dahilinde, 
salt görevlilerin ve personelin kullanımına da ayrılmış oldukça 
fazla sayıda birim bulunmaktadır. Hem araçların teknik 
anlamda bakımının yapılacağı, hem personelin konaklamasına 
imkân verecek konaklama birimlerinin kurgulanacağı 
mekanlar da program dahilinde istenilenler arasındadır. Söz 
konusu birimlerin şehirlerarası otobüs hareketi ile entegre 
sağlanması önemli olacağı için bu mekanlar tasarım alanının 
kuzey doğusunda, ana terminal yapısından bağımsız olarak 
çözülmüştür. Benzin İstasyonu, salt giden yönünde trafik 
akışına hizmet vermesi söz konusu iken, olası her ihtimale karşı 
kurgulanan ring sistemleri ile erişebilirlik maksimize edilmiştir. 
İtfaiye, Hostel girişleri ise müstakildir; acil durumlar için hızlı 
erişim gerektirdiği için teknik atölye grubundan bağımsızdır.
Diğer yandan geçici konaklayıcı ve sabit kullanıcılar için 
gerekli olan Otel, Yönetim, Otobüs Firma Yazıhaneleri ve 
Çeşitli Büro işleyişlerine imkân veren üst yapılar, ana terminal 
yapısı ile kompoze edilmiştir. Şekil – Zemin İlişkisi’ nin insan 
ölçeği ile barışık kurgusu, söz konusu yapıların terminal 
üzerinde aynı mimari dil ile yükselmesini desteklemektedir.
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Doğu Cephesi Görünüşü Ö: 1/750
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Yeşil Avlu - Galeri Mekanları - Sosyal Alanlar

Otel ve Yönetim Yapıları - Meydan

Otobüs Bekleme Alanlarından Yapının GörünümüKat Alanı: 49.550,00 m2
Kat Alanı: 59.700,00 m2
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