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İZMİR
ANA TRANSFER MERKEZİ

Elektrik Teknik Alan Genel Kullanım Depoları Ticari Bekleme Alanı Gelen Yolcu Peronları

Teriminal GirişAtrium

Giden Yolcu Peronları Bekleme Alanı

Çatı Dolaşım Alanı

Terminal Ana Giriş

AA’ Kesiti_1/750 BB’ Kesiti_1/750

DD’ Kesiti_1/750

FF’ Kesiti_1/750

CC’ Kesiti_1/250

Batı Silüet_1/1000

Güney Görünüş_1/750 Kuzey Görünüş_1/750

EE’ Kesiti_1/750

Belirtilen temel kararlar akabine 
vaziyet yerleşimi aşağıda gösterildiği 
gibidir.  Buna göre, arazinin kuzeyinde 
otobüslerin araziye giriş ve çıkış 
yaptıkları bağlantı noktası ve giriş 
kontrol noktası bulunmaktadır. Gelen 
otobüsler arazinin doğusundan 
dolanarak 0.00 kotundan -13.00 
kotuna iner ve yolcu indirme alanına 
ulaşır. buradan ise -15.00 kotuna 
inebilir ve otobüs servis alanları ile 
birlikte otoparka ulaşılır. Bu mekandan 

gelen otobüs ise, bu alandan -9.00 
kotuna çıkar ve giden yolcu 
peronlarına ulaşır. Buradan ise 
tekrardan 0.00 kotuna ulaşılıp dışarı 
çıkılır.

Arazinin batısında ise bir park 
tasarlanmıştır. Bu park içerisinde, 
terminal ana girişi hizasında yer alan 
promenat bulunmaktadır. Bu 
promenat üzerinde çeşitli kafe ve 
restoranlar bulunur. Parkın kuzey 

kısmında bir gölet ve gölete bakan bir 
am� bulunur ve çeşitli zamanlarda bu 
alanda belirli sosyal etkinlikler 
yapılacağı öngörülmüştür. Parkın 
güneyinde ise kaykay pistleri gibi 
dinamik etkinlik alanları bulunur ve 
metro ile bağlanır. 

Arazinin batısındaki yol üzerinden 
tekrardan buraya bağlanan bir yol 
daha tanımlanmıştır. Bu yol ana 
terminal kütlesini yırtarak ilerler ve 

Vaziyet Planı

1) Hizmet Birimleri: 35780 m2  
2) Peronlar:

3) Diğer Ulaşım Sistemlerine Erişim: 220 m2 
4)Terminal İşletmesi ile İlgili Birimler: 13800 m2

5) Otoparklar: 56260 m2 
6) Araç Bakım-Onarım Destek Hizmetleri: 8470 m2

7) Yolcu Konaklama Tesisi: 8010 m2
8) İbadethane: 660 m2

9) Sığınak: 4175 m2
+Dolaşım Alanları: 

TOPLAM İNŞAAT ALANI: 137.690 m2    

öncelikli olarak toplu taşıma sistemleri 
ve şehiriçi servislerinin gireceği bir alan 
tanımlarken, ikincil olarak özel 
araçların bu sapaktan ilerleyerek 
otopark kütlesinin üzerine varacağı bir 
alan tanımlar. Bu alanda hem yolcu 
indirme bindirme alanları hem de 
otoparka inilecek rampalar bulunur.

71029

Farklı kotlardaki kamusal alanların kesiştiği me-
kanda farklı katlar arasındaki ilişkiler bir atrium 
çevresinde örgütlenmiştir (1). Buna göre, toplu 
taşımadan gelen insanların terminale girdiği kot 
ile gelen yolcuların olduğu katlar arası dikey 
çekirdekler önerilmiştir (2). Bu alandan ana girişe 
kadar yürüyen merdivenler (3) arasında bir ram-
palar sistemi önerilmiştir (4). Bu rampalar ise ticari 
mekanlar ve sergi duvarları ile birlikte zengin-
leştirilmiştir.

Merkezi Atrium Artikülasyonu
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AA’  kesiti, doğuda otel kütlesi ile birlikte ana 
terminal kütlesini kesmektedir. En alt katta otobüs 
otoparkı bulunurken, üst katta hem şehirlerarası 
hem de ilçe otobüslerinin giden yolcu peronları 
görünmektedir. Bu peronlar arasında yüksek tav-
anlı bekleme alanı ile birlikte, bilet satış alanları da 
görünmektedir. Otel kütlesinde de parçalanmış 
alanlarda ve çatıda yeşil alan kullanımları önerilm-
iştir.

BB’  kesiti, terminal ana kütlesine saplanan, idari ve 
güvenlik birimlerinin olduğu kütleler ile birlikte 
hostel yapısını kesmektedir. Giden yolcu peron-
larının üzerinden geçen idari yapı, bekleme 
alanının üzerinden geçen bir köprü ile güvenlik 
birimlerinin olduğu kütleye bağlanır. En alt katta 
otobüs otoparkı devam ederken doğuda ise kesi-
len hostel yapısı, alt katındaki otobüs bakım alan-
ları ile birlikte görünmektedir.

CC’ kesiti, terminalin merkezinden geçerken, alt 
katta teknik alanları ve bu alanların önünde gelen 
yolcu peronlarının açıldığı ana atrium mekanını 
keser. Bu atrium içerisinden, rampalar ile birlikte 
ana giriş alanına çıkış gösterilir. Bu rampa 
içerisinde tanımlanmış kafeler bulunur. Aynı 
zamanda atrium içerisinde, bilet satış o�sleri üze-
rinde bulunan ticari mekanları birbirine bağlayan 
köprü de kesilmiştir.

DD’ kesitinde giden yolcu peronları devam eder-
ken ana terminal kütlesi altında teknik alanlar ve 
sığınak bulunur. Bunun yanı sıra kimi muhtelif 
o�slerin yer aldığı kütle, altında bulunan mescid 
ile birlikte görünür. Farklı kotlarda bahçelerin 
arasında yine farklı kotlardan geçen yollar görün-
mektedir. En doğuda ise özel araç otoparkı kütlesi 
görünmektedir.

EE’ kesiti tüm sitemin en güneyinden geçen kesit-
tir. Giden yolcu peronları devam ederken doğuda 
�rma yönetim o�slerinin kütlesi kesilmektedir. Bu 
kütle ortası avlulu ve o�slerin bir koridorun iki 
tarafında konumlandığı bir sisteme sahiptir. Bu 
kesitin en doğusunda ise minibüs otoparkı bulun-
maktadır.  

FF’  boyuna kesiti, ana terminal kütlesini ve altın-
daki mekanları göstermektedir. Altta teknik alan-
lar ve otoparklar görünmektedir. Aynı zamanda 
iki farklı yolun ana kütleyi kırışı da gösterilmekte-
dir. Ana terminal kütlesinin çatı strüktürü V şek-
linde kesite sahip elemanlardan tasarlanmış olup, 
hem ışık alınabilecek hem de yeşillendirilebilecek 
potansiyele sahip kılınmıştır.
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