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Karmaşık olmak ve karışık olmak, 
birbirine yakın görünse de birbirinden 
ayrılan kavramlardır. Karmaşıklık, girift 
yapıdaki bir sistem içerisinde, sayıca 
fazla olan elemanların arasında kuru-
lan farklı ilişkiler ağı nedeni ile kavran-
ması ve kontrol edilmesi zor olsa da 
belirli bir yöntem çerçevesinde tanım-
lanan parametreler, elemanlar ve 
aralarındaki ilişkilerin kontrol altına 
alması ile manüpile edilebilir, değiştir-
ilebilir ve tasarlanabilir bir durumu 

ifade eder. Diğer yandan ise karışık, 
karmaşık gibi görünse de aslında kaosa 
daha yakın olan, kontrol edilebilmesi 
olanaksıza yakın olan, ve içerisinde 
seçkisiz durumlar barındıran bir 
kavramdır.

Bu kavramlar yarışma kapsamındaki 
tasarım problemi çerçevesinde değer-
lendirildiği zaman, programın kar-
maşık yapısına referans ile oluşturul-
muş, karmaşık olan ancak karışık 

olmayan bir sistem oluşturacak 
elemanlar ve geometrik ilişkiler yaratıl-
maya çalışılmıştır. 

Projenin bir diğer temel �kri olarak ise, 
bu karmaşık sistem içinde mekanların 
ilişkileri doğrultusunda tanımladıkları 
kütlelerde, masif ve çok büyük ölçekli 
bir yapı yerine, insan ölçeğine referans 
veren yapı kütlelerinin bir araya gelme-
si ile tanımlanan bir sistem önerilmiştir. 

Son olaraksa, parçalanmış ve farklı kot-
larda farklı ilişki tiplerine sahip kütleler-
in her birinin çatılarının kullanılması, 
bu alanların peyzaja dahil edilmesi ve 
nihayetinde yeşil alanlar arasında 
ölçeği küçük, kentsel sosyal strüktürler 
ile donatılmış, sürdürülebilir bir trans-
fer merkezi elde edilmeye çalışılmıştır.AĞ

Karmaşıklık ve Karışıklık
Kentsel ölçekte yapılan analizler ve bu 
doğrultuda alınan tasarım kararları 
şunlardır:

1) Alanın yakın çevresinde kentlinin 
kullanabileceği geniş yeşil ve kamusal 
alan bulunmamaktadır. Bu sebeple 
otogarın kente dönük olan çeperinde, 
kamusal bir park önerilerek tüm otogar 
kütlesi arazinin doğusuna çekilmiştir.
2)Yakın çevrede gelişmekte olan sosyal 

ve ticari mekanlar bulunmaktadır ve 
arazi bu alanlarla ilişki kurma 
potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, 
önerilen parkın arazinin batısında 
bulunan bu işlevler ile birlikte çalışması 
öngörülmüş ve kentin sosyal hayatına 
dahil olabilecek mekanlar ile zengin-
leştirilmiştir.
3) Mevcut otogar önünde tra�ği 
kilitleyecek şekilde, yolcu indirme ve 
bindirme yapılmaktadır. Bu problemin 

çözülebilmesi adına, özel araç ve toplu 
taşıma sistemlerinin arazinin içine 
kadar ilerleyerek yolcuları indirip alabi-
lecekleri farklı mekanlar önerilmiştir. 
Bu sayede, arazinin batısındaki yolda 
tra�k oluşumunu engellemek hede-
�enmiştir.
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Programda talep edilen tüm mekanlar, 
hiyerarşik olarak ilişkilendirilmiş, 
aralarındaki bağlantılar irdelenmiş ve 
kamusal olma, mahrem olma, güven-
likli bölge gibi farklı kriterler doğrul-
tusunda aralarında kuracak oldukları 
bağlantılar saptanmıştır.
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Arazi incelendikten sonra alınan ilk 
tasarım kararlarından birisi, arazinin 
batısında kamusal bir bahçe 
oluşturmak ve insan ölçeğinde bir 
yapılar grubu oluşturmaktır. Bu 
bağlamda tüm transfer merkezi 
kütleleri arazinin doğusuna itilerek 
zemin kotunun altında mekanlar 
tasarlanmaya başlanmıştır (2). 
Akabinde ise kuzeyde konumlanan 
otobüs bağlantısı arazi çevresinden 
dolandırılarak doğudan içeriye 
alınmıştır. Aynı zamanda, bu noktadan 
alt kota indirilen bir döngüsel rota 
tasarlanmıştır (3). Bu rota içerisine 
gelen ve giden yolcu peronları 
yerleştirilmiştir (4). Akabinde bu 
döngü içerisinde tekrardan bir alt kota 
inilerek otobüslerin otoparkı ve gerekli 
teknik bakım işlevleri 
konumlandırılmıştır  (5). Arazi 
içerisindeki otobüs rotalarının ve 
senaryolarının kesinleşmesinin 
ardından, temelde bekleme alanları, 
bilet satış o�sleri ve kimi ticari 
elemanları barındıran ana terminal 
kütlesi çizgisel olarak kuzey güney aksı 
boyunca konumlandırılmıştır (6). 
Sonrasında ise, bir alt kotta bulunan 
gelen  yolcu peronlarının olduğu 
kısımda, geniş bir atrium tanımlayan, 
farklı sosyal ve ticari elemanlarla 
zenginleştirilen, ve bir rampalar zinciri 
ile üst kotlara bağlanan, hem gelen 
yolcu bekleme alanlarına mekan 
sağlayacak hem de özel otoparktan 
gelen insanlar için otogar girişi olacak 
kütle merkezi tasarlanmıştır (7). 
Sonrasında ise, mevcut durumda tra�k 
yoğunluğuna sebep olan özel araç 
yolcu indirme bindirme alanları, ana 
terminal kütlesini yırtarak arazi 
doğusuna geçirilmiş ve bu alanda özel 
araç otoparkı ile ilişkilendirilmiştir. Bu 
yollar, şehir içi servis ve toplu taşıma 
için de doğrudan terminal ile bağlantılı 
mekanlar içerecek şekilde 
tasarlanmıştır (8). Arazinin en kuzeyine 
ise doğrudan otobüs otoparkı ile ilişkili 
hostel yapısı konumlanırken, bu kütle 
üzerine bağımsız girişlere sahip otel 
kütlesi dik bir şekilde yerleştirilmiştir 
(9). Sonrasında ise, ana terminal kütlesi 
ile bağlanan ve birbirleriyle üst kottaki 
köprüler ile kamusal olmayan ilişkiler 
kurabilen, yönetim kütlesi, güvenlik 
birimleri ve �rma o�sleri 
yerleştirilmiştir (10-11). Son olaraksa, 
arazi batısındaki park ile ve terminal 
mekanı ile ilişkili olacak ticari 
elemanlar, muhtelif o�sler bağımsız 
kütleler olarak yerleştirilmiştir. (12)

Kütle Kararları
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Senaryo 1: Ailesi tarafından otogara 
bırakılmış, otobüs ile okuduğu şehre 
gidecek öğrenci
Senaryo 2: Başka şehirden otogara 
gelen ve ertesi gün başka şehre yola 
çıkacak otobüs şöförü
Senaryo 3: Şahsi aracı ile gelen ark-
adaşını almaya gelen kişi
Senaryo 4: İzmir’e gece gelip, geceyi en 
yakın otelde konaklayarak geçirmek 
isteyen kişi
Senaryo 5: Bornova’da yaşayan ve 
sosyalleşmek için parka gelen, farklı 
mekanları deneyimleyen genç
Senaryo 6: Otobüs ile her gün işe gelen 
otogar işletme yöneticisi

Kullanım Senaryoları

1) Araç yola girer
2) Öğrenciyi bırakır.
3) Öğrenci köprüden karşıya geçer.
4) Öğrenci bilet alır ve perona gider.
5) Otobüs hareket eder.

1) Otobüs gelir.
2) Akşam yemeği yenir.
3) Terminalden çıkış yapılır.
4) Otopark yoluna geçilir.
5) Otele giriş yapılır.

1) Metrodan çıkılır.
2) Bisiklet otoparkından bisiklet alınır.
3) Çatı rotasından inerek göl kenarına gelinir.
4) Bisiklet park edilir.
5) Arazi karşısındaki ticari mekanlara yürüyerek gidilir.

1) Eshot, araziye giriş yapar.
2) Yönetici terminale girer.
3) Köprüden karşıya geçerek idari binaya gelir.
4) Mesai sonunda metro ile Alsancak’a gider.

1) Otobüs giriş yapar.
2) Otobüs yolcularını bırakır.
3) Otobüs benzin alır.
4) Otobüs park eder.
5) Şöför hostele geçer.

1) Araç alana giriş yapar.
2) Bekleme alanına yanaşır.
3) Arkadaşı terminale gelir.
4) Araç ile çıkış yapılır.
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